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Horizontais:

1 Situado na parte Norte de Portugal 
Continental, a cerca de 50 km do 
litoral, o concelho insere-se no 
distrito de Braga e na NUT III -
Cávado. (6)

3 Cozinhado das mais diversas 
formas, tem honras de Festival na 
Vila Termal de Cadelas, terra natal 
de um dos maiores chefes da 
cozinha nacional - o saudoso Chefe 
Silva. (8)

6 (...) de Sá de Miranda, poeta que 
dá nome à Biblioteca Municipal de 
Amares (1481-1558). (9)

7 Vinho (...), um dos maiores aliados 
da Gastronomia do concelho de 
Amares. (5)

9 Ponte do (...), classificada como 
Monumento Nacional, este notável 
imóvel, com provável construção 
do século XIV, localiza-se na 
freguesia de Prozelo, sob o rio 
Cávado, estabelecendo a ligação 
de Amares à Póvoa de Lanhoso e a 
Braga. (5)

11 Papas de (...), prato típico da 
Gastronomia de Amares que tem 
honras de Festival; outros pratos: 
rojões à “Minhota”, cozido à 
“Portuguesa”, arroz de pato, perna 
de porco assada no forno, vitela 
assada e arroz “pica no chão”. (10)

14 O concelho de Amares localiza-se 
na margem esquerda deste rio; 
com cerca de 45 km de 
comprimento, nasce na Serra do 
Gerês e é um afluente do rio 
Cávado. (5)

16 Estância termal de (...), é 
considerada uma das mais 
prestigiadas termas de Portugal; as 
águas minero-medicinais 
localizam-se na encosta do Monte 
de S. Pedro Fins, junto ao leito do 
Alvito. (8)

19 Freguesia do concelho de Amares 
onde nasceu, no lugar de Pilar, o 
cantor e compositor António 
Variações (1944-1984). (6)

21 Uma das 16 freguesias do concelho 
de Amares; outras freguesias: 
Rendufe, Santa Maria do Bouro, 
Santa Marta do Bouro. (8)

23 Uma das 16 freguesias do concelho 
de Amares; outras freguesias: U.F 
de Torre e Portela, U.F. de Vilela, 
Seramil e Paredes Secas. (4)

24 Via romana, com cerca de dois mil 
anos, ligava Bracara Augusta 
(Braga) a Asturica Augusta 
(Astorga); em Amares, podemos 
percorrer parte desta via, 
recomendando-se o percurso 
entre o Lugar de Via-Cova, na 
freguesia de Paredes Secas, até 
Santa Cruz, na freguesia de 
Seramil. (5)

27 Casa da (...), Imóvel de Interesse 
Público, construído no século XVI, 
na freguesia de Fiscal; foi mandada 
construir pelo poeta Francisco Sá 
de Miranda e foi sua moradia nos 
últimos anos da sua vida. (6)

29 Penedo (...), percurso pedestre 
local (PL), tem uma extensão de 
9,5 Km; outros percursos: Abadia, 
D. Gualdim Pais, Termas e Urjal 

(com til). (7)

30 Uma das 16 freguesias do concelho 
de Amares; outras freguesias: U.F. 
de Amares e Figueiredo; Barreiros, 
Caires (com til). (5)

31 Aldeia de (...), lugar onde a Mãe 
Natureza se faz notar em cada 
canto (Seramil). (5)

32 Monte de São Pedro (...), oferece 
uma vista panorâmica sobre o vale 
do Cávado e a vila de Amares. (4)

Verticais:

2 Santuário de Nossa Senhora da 
(...), construído nos séculos XVII e 
XVIII, na freguesia de Bouro Santa 
Maria, é um local de devoção e, ao 
mesmo tempo, um local tranquilo 
de rara beleza, onde os visitantes 
são convidados a permanecer e 
desfrutar de momentos de 
descanso. (6)

3 Uma das 16 freguesias do concelho 
de Amares. (4)

4 O Concelho de Amares localiza-se 
na margem direita deste rio; nasce 
na Serra do Larouco, a uma 
altitude de cerca de 1.520 metros, 
desaguando no oceano Atlântico, 
no Concelho de Esposende, tendo 
percorrido cerca de 129 Km (com 
acento). (6)

5 (...) em Linho, tipo de artesanato 
com larga tradição em Amares; o 
ferro forjado também já 
conquistou um lugar de destaque 
no artesanato do Concelho. (8)

6 Um manjar da cozinha tradicional 
minhota à base de farinhas, sangue 
de porco e temperos fortes, faz 

parte do acompanhamento das 
Papas de sarrabulho. (9)

8 Testemunham a presença de 
fidalgos e grandes famílias de ricos 
homens no concelho de Amares.
(6)

10 Ponte de (...), Monumento 
Nacional construído na Idade 
Média na freguesia de Caldelas, 
sob o rio Homem, fazendo ligação 
entre a freguesia de Caldelas e o 
concelho de Vila Verde. (5)

12 Mosteiro de Santo André de (...), 
mosteiro beneditino masculino 
mandado construir no séc. XII, 
onde se destaca a talha dourada, 
de estilo barroco nacional, está 
classificado como Imóvel de 
Interesse Público. (7)

13 Amares é conhecida como terra da 
(...) (mais suculenta nos meses 
sem «r»). (7)

15 Como também são conhecidos os 
formigos, doce de colher muito 
comum na altura do Natal e do 
Ano Novo; outros doces do 
concelho de Amares: leite-creme 
queimado, pudim de laranja, arroz-
doce, rabanadas, peras bêbadas, 
bolo-rei, pão de ló, doces de 
romaria e a suculenta laranja ao 
natural. (7)

17 Festa do (...) - Petisco e Vinho 
Verde, boa gastronomia e o melhor 
vinho verde destacam-se neste 
evento que homenageia os 
amarenses que procuraram 
melhores condições de vida 
noutros lugares (Ferreiros -
Amares). (9)

18 Uma das 16 freguesias do concelho 
de Amares; outras freguesias: U.F. 

de Caldelas, Sequeiros e Paranhos, 
U.F. de Ferreiros, Prozelo e 
Besteiros. (9)

20 Deu origem à discoteca Lagar’s. (5)

22 Casa do (...), empreendimento 
turístico nos arrabaldes da cidade 
de Braga marcado pela sua 
imponente Torre em estado 
impecável de conservação. (6)

24 D. (...) Pais, cruzado português, 
Freire Templário e Cavaleiro de D. 
Afonso Henriques; foi o fundador 
da cidade de Tomar (Amares, 1128 
- Tomar, 1185). (7)

25 Quinta Lago dos (...), quinta 
situada em Amares, na margem do 
rio Cávado, viu os seus horizontes 
alargados com a recuperação do 
Solar da Levada, em 2001, 
tornando-o num dos mais 
elegantes espaços de eventos. (6)

26 (...) Miliários, colunas cilíndricas, 
monolíticas, desprovidos de 
capitel, com epígrafe no fuste e 
indicação das distâncias, 
encontram-se espalhados pela 
Geira. (6)

28 Mosteiro e Pousada de Santa 
Maria de (...), situado na freguesia 
de Bouro Santa Maria, foi fundado 
no século XII e está classificado 
como Imóvel de Interesse Público; 
o Mosteiro pertenceu à Ordem de 
Cister. (5)


