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Horizontais:

1 Concelho do distrito de 
Santarém localizado na 
Região do Alentejo (NUT II) e 
Lezíria do Tejo (NUT III); 
possui apenas uma freguesia 
(com cedilha). (8)

4 Casa dos (...) - Museu de 
Alpiarça, é, sem dúvida, em 
termos de monumentos, o 
ex-líbris de Alpiarça; foi 
residência de José de 
Mascarenhas Relvas. (7)

7 Cabeço da (...), uma das 
estações arqueológicas de 
Alpiarça (Período Romano).
(8)

10 Dr. (...) Duarte Paciência, 
dedicou 25 anos da sua vida à 
Instituição José Relvas (como 
oftalmologista, chegou a 
pagar, tanto medicamentos 
como óculos aos pacientes 
que o procuravam no seu 
consultório e eram de 
reduzidas posses); é patrono 
da Biblioteca Municipal de 
Alpiarça (com acento). (8)

12 Parque do (...), situado ao 
lado da Vala de Alpiarça e 
conhecido como «mercado 
da fruta», é onde se realiza o 
Festival do Melão. (6)

15 (...) Real, património natural 
e paisagístico de elevada 
riqueza e diversidade do 
concelho de Alpiarça. (4)

17 «Os (...)», clube desportivo de 
Alpiarça (com acento). (6)

19 «Alpiarça, Terra do (...)», uma 
marca do Concelho; a 
realização do festival desde 
2010, tem sido muito 
importante para a economia 
local (com til). (5)

20 (...) Ferreira, escultor 
alpiarcense que concebeu o 
Monumento ao 25 de Abril; 
inaugurado em 1995, fica 
situado no Largo Salgueiro 
Maia também inaugurado na 
mesma data; outros 
monumentos: Solidariedade, 
Fonte de Vida, Ao Ciclismo, A 
melhor Casta, Busto e 
estátua Dr. Hermínio Duarte 
Paciência. (7)

21 Monumento a José (...), obra 
do escultor João Limpinho 
inaugurada em 1982, 
homenageia este habitante 
de Alpiarça que também foi 
um vulto da 1.ª República e 
que teve um papel 
preponderante na elevação 
de Alpiarça a concelho. (6)

27 Feira Agrícola e Comercial de 
Alpiarça. (8)

28 Necrópole do (...), uma das 
estações arqueológicas de 
Alpiarça (Campo de urnas -
Período do Bronze final, 
Período do Ferro e Romano).

(8)

29 Nele se embebe o pão da 
tiborna ou torricado. (6)

30 (...) à Moda de Alpiarça, um 
dos pratos da Gastronomia 
de Alpiarça; outros pratos: 
Miga Fervida com Bacalhau 
ou Sardinha Assada,
Molhinhos Guisados, Sopa da 
Matança, Sopa de Arroz com 
Feijoca, Massa à Barrão, 
Papas de Abóbora, Sopa de 
Castanhas e Cachola. (8)

31 Santo (...), santo padroeiro da 
vila de Alpiarça (com acento).
(9)

Verticais:

1 (...) dos Patudos, parte 
integrante do complexo dos 
Patudos, proporciona 
excelentes condições para a 
prática de desportos náuticos 
(canoagem, remo) e pesca 
desportiva. (9)

2 (...) Folclórico da Casa do 
Povo de Alpiarça, fundado em 
1969, depois de um trabalho 
exaustivo de recolha. (6)

3 Reserva Natural do Cavalo do 
(...), os últimos sobreviventes 
desta subespécie foram 
descobertos pelo Dr. Ruy 
d'Andrade pertencendo à 
forma III: os cavalos 
primitivos da Península 
Ibérica. (7)

5 O concelho de Alpiarça está 

situado na margem esquerda 
deste rio. (4)

6 Modalidade com grande 
destaque em Alpiarça. (8)

8 Cacho de (...), de cor púrpura, 
aparece nas Armas de 
Alpiarça. (4)

9 (...) de Alpiarça, faz parte da 
Doçaria de Alpiarça; outros 
doces: Quadradinhos de 
Alpiarça, Patudos, Ferraduras 
(Bolos de Noivo), SS de 
Amêndoa, Mimo, Chalaça, 
Velhoses e Pão-de-ló de 
Alpiarça. (5)

11 Estádio Municipal Dr. Raul 
José das (...), infraestrutura 
desportiva do concelho de 
Alpiarça (tem pista de 
ciclismo). (5)

13 É esquartelada de verde e 
negro com cordões e lança 
dourados (heráldica). (8)

14 Cabeço da (...), estação 
arqueológica localizada na 
Quinta da Goucha e 
conhecida desde a década de 
30 do século XX (Períodos 
Neolítico, do Bronze, do Ferro 
e Romano). (5)

16 Natural ou habitante de 
Alpiarça. (11)

18 Bolo de (...), um dos petiscos 
da Gastronomia de Alpiarça; 
outros petiscos: Carne da 
Matança e Tiborna ou 
Torricado. (8)

22 Nome do Grupo Etnográfico 

de Danças e Cantares de 
Alpiarça - resulta da 
composição de AL (Alpiarça) e 
BANDEIO (nome de uma 
dança do seu reportório). (9)

23 Alto do (...), uma das 
estações arqueológicas de 
Alpiarça (Pré Romano e 
Romano - Castro fortificado).
(7)

24 Praia Fluvial do (...), em 
tempos, uma aldeia de 
pescadores com edificações 
palafíticas em madeira; hoje, 
com as casas já degradadas, é 
um local calmo e tranquilo à 
beira do rio Tejo: água, areia 
e frondosos salgueiros 
proporcionam um fresco e 
agradável ambiente (com til).
(7)

25 Necrópole do (...), uma das 
estações arqueológicas de 
Alpiarça (Período do Ferro) 
(com til). (6)

26 (...) desportiva de Alpiarça -
pista de atletismo coberta, é 
regularmente utilizada por 
várias equipas nacionais, 
estando apetrechada para 
disputar provas de velocidade 
de 60m barreiras, salto em 
comprimento, triplo salto, 
salto em comprimento e salto 
à Vara. (4)


