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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito do Porto 
localizado na 
Região Norte 
(NUT II) e no 
Tâmega (NUT III), 
inserido na área 
geográfica de 
Entre-Douro-e-
Minho, 
enquadrada pelo 
sistema 
montanhoso do 
Marão; tem o seu 
destino 
indissociavelmen
te ligado ao rio 
Tâmega e às 
serras do Marão 
e da Aboboreira.
(8)

4 S. (...) tem honras 
de Padroeiro de 
Amarante e a sua 
memória é 
festejada em 
duas ocasiões no 
ano: a 10 de 
janeiro, data do 
seu falecimento, 
e no primeiro fim 
de semana de 
junho, com as 
grandiosas festas 
da cidade; ligado 
ao culto pagão dá 
nome a um doce 
fálico (com 
cedilha). (7)

5 Museu Municipal 
(...) de Souza-
Cardoso, 
instalado no 
Convento 
Dominicano de 
São Gonçalo, foi 

fundado em 
1947, por Albano 
Sardoeira, 
visando reunir 
materiais 
respeitantes à 
história local e 
lembrar artistas e 
escritores 
amarantinos. (6)

6 (...) assado no 
forno, à Zé da 
Calçada ou à 
Custódia, são 
algumas das 
muitas formas de 
cozinhar esta 
iguaria da 
Gastronomia do 
concelho de 
Amarante. (8)

11 Pão de (...), 
produto 
tradicional do 
concelho de 
Amarante (como 
é conhecido um 
pão de quatro 
cantos que 
nasceu em 
Ovelhinha, uma 
aldeia da 
freguesia de 
Gondar). (9)

12 Reza a história 
que até ao ano de 
1809 a sacristia 
do convento 
dominicano de S. 
Gonçalo 
albergava um 
casal de 
mafarricos 

oriundos do (...) 
(sinónimo de 
inferno); hoje, os 
diabos estão 
expostos no 
Museu Municipal 
Amadeo de 
Souza-Cardoso. 
(6)

13 Casa de (...), casa 
onde nasceu o 
pintor Amadeo 
de Souza-
Cardoso; 
mantém-se na 
sua família 
conservada 
quase como nos 
tempos em que o 
artista aqui viveu 
e pintou (casa 
que serviu de 



inspiração a 
inúmeras telas 
do pintor). (7)

15 Mosteiro de 
Santa (...), foi 
fundado em data 
incerta, no séc. 
XIII, por D. 
Mafalda, infanta 
de Portugal, 
enquanto 
recolhimento de 
beguinas. (5)

18 Teixeira de (...), 
poeta e 
prosador, dá 
nome ao Cinema 
de Amarante 
(1877-1952). (8)

19 Pequenas 
embarcações 
fabricadas no 
concelho de 
Amarante. (6)

22 (...) da Ponte, 
quem atravessa a 
Ponte de São 
Gonçalo rumo ao 
Mosteiro, 
depara-se com 
este cruzeiro 
biface datado do 
século XIV, um 
dos raros 
exemplares 
existentes no 
país, completo e 
ricamente 
esculpido. (7)

23 Rio internacional 
que nasce na 
Serra de San 
Mamede, 
província de 
Ourense (Galiza, 
Espanha) e 

desagua em 
Entre-os-Rios, no 
Rio Douro; a sua 
frescura 
comunica-se à 
cidade e 
convida aos 
passeios nas 
suas margens 
e aos desportos 
de água (com 
acento). (6)

25 Vila (...), vila do 
concelho de 
Amarante 
situada no vale 
do Rio Odres (é o 
segundo maior 
núcleo urbano do 
concelho) (com 
til). (3)

27 (...) assado 
(serrano), prato 
típico da 
Gastronomia do 
concelho de 
Marante. (7)

28 Provenientes do 
Convento de 
Santa Clara, são 
feitas à base de 
amêndoa e 
açúcar escuro, 
cortadas em 
rodelas grossas 
que vão ao forno 
e são passadas 
em calda de 
açúcar (com 
acento). (6)

29 Carne (...), 
denominação de 
origem 
protegida, é um 
produto 
autóctone das 
serras do Marão 

e do Alvão de 
elevada 
qualidade. (8)

30 Ponte do (...), 
revestindo-se de 
uma importância 
histórico-
patrimonial 
inegável, esta 
ponte de granito, 
com um arco de 
volta perfeita, 
que atravessava 
a Ribeira de 
Padronelo, tem a 
designação que 
deu nome ao 
Largo. (8)

Verticais:

1 (...) Sardoeira, 
professor e 
investigador de 
história de 
Amarante que dá 
nome à 
biblioteca 
municipal, criada 
por sua iniciativa 
em 1947. (6)

2 Igreja do Senhor 
dos (...), 
vulgarmente 
designada de São 
Domingos, 
ergue-se 
sobranceira à 
Igreja do 
Convento de São 
Gonçalo. (7)

3 Mosteiro do 
Salvador de (...), 
um dos dez 
monumentos 
que integram a 
Rota do 
Românico do 

Tâmega e Sousa; 
outros: Igreja de 
S. João Baptista 
de Gatão, Igreja 
de Santa Maria 
de Gondar, Igreja 
de Santa Maria 
de Jazente, Igreja 
do Salvador de 
Lufrei, Igreja do 
Salvador de Real, 
Mosteiro de S. 
Martinho de 
Mancelos, 
Mosteiro do 
Salvador de 
Freixo de Baixo e 
Ponte de Rua, em 
Aboadela. (8)

4 Freguesia de 
amarante onde se 
situa a Casa do 
Oleiro e o Museu 
Rural do Marão 
que resulta da 
recuperação de 
um lagar de 
azeite, na Quinta 
do Encontro. (6)

7 Amarante tem 
assistido a uma 
crescente 
procura para a 
instalação de 
empresas 
micológicas no 
seu território, 
nomeadamente 
das espécies 
Shiitake e 
Pleurotus, 
contando 
presentemente 
com mais de 
oitenta 
produtores deste 
produto. (9)



8 Pingos de (...), 
doce conventual 
feito à base de 
fios de ovos e 
açúcar, sendo a 
receita original 
do Mosteiro de 
Santa Clara. (5)

9 Igreja de Santo 
André de (...), 
conserva ainda 
importantes 
vestígios 
românicos que 
apontam para a 
segunda metade 
do século XIII 
como uma 
possível 
cronologia para a 
construção desta 
Igreja (com til). 
(6)

10 (...) de S. 
Gonçalo, 
integrado no 
complexo 
monástico 
dominicano dos 
séculos 
XVI/XVII, 
integra a Igreja 
com o mesmo 
nome, 
implantada no 
centro histórico 
de Amarante, 
junto à ponte 
sobre o Rio 
Tâmega, de 
arquitectura 
maneirista, 
mandada 
erguer no 
reinado de D. 
João III (1540).
(8)

11 (...) de São 
Gonçalo, o 
tempo e a 

história 
encarregaram-se 
de a torna num 
dos símbolos da 
identidade local.
(5)

13 Solar dos (...), 
casa senhorial, 
tornou-se um 
símbolo, no 
século XIX, da 
resistência à 
entrada, na vila, 
das tropas 
francesas; nunca 
foi reconstruído, 
permanecendo 
as suas ruínas 
testemunho dos 
violentos ataques 
(com til). (9)

14 Doce 
conventual do 
concelho de 
Amarante 
(levam-se ao 
forno, devendo 
os topos ficar 
virados para o 
lado do calor; 
depois de fritos 
passam-se por 
uma calda de 
açúcar em 
ponto de pérola 
e deixam-se 
secar). (8)

16 (...) Bessa-Luís, 
escritora que 
nasceu na 
freguesia de 
Real, em 2004 foi 
contemplada 
com o Prémio 
Camões. (8)

17 Acrónimo de 
Centro 
Interpretativo de 

Memórias da 
Misericórdia de 
Amarante (junto 
à Igreja da 
Misericórdia). (5)

18 Igreja de São (...), 
com fachada e 
torre de estilo 
barroco, foi 
construída no 
local da antiga 
capela de São 
Martinho e 
concluída em 
1727. (5)

20 São Gonçalo de 
Amarante/Casai-
me que bem 
podeis/Já tenho 
teias de 
aranha/No (...) 
que bem sabeis" 
(com acento) 
(outra variante 
do último verso 
desta quadra 
dedicada ao 
santo 
"casamenteiro 
das velhas": 
"«Naquilo» que 
bem sabeis" (5)

21 Casa da (...), um 
hotel de luxo em 
Amarante (com 
til). (7)

22 Brigadeiro (...), 
do seu posto de 
comando do 
Calvário, 
heroicamente 
dirigiu a defesa 
da ponte de S. 
Gonçalo durante 
a segunda 
invasão os 
franceses; foi-lhe 

atribuído o título 
de conde de 
Amarante e 
elevado ao cargo 
de General. (8)

24 Amarante tem o 
maior Parque (...) 
de montanha da 
Península Ibérica; 
ocupa uma área 
de 36.000 m2 e 
integra quatro 
pistas rápidas, 
dois escorregas 
em caracol, uma 
piscina de ondas 
interior, uma 
piscina de 
aprendizagem e 
uma piscina para 
crianças, além de 
um restaurante 
(com acento). (8)

26 Serviço de 
transporte 
coletivo que 
resulta de uma 
parceria entre o 
Município e a 
operadora 
Rodonorte, com 
dois circuitos 
realizados em 
miniautocarro.
(3)


