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Horizontais:

1 Arcos de (...), 
concelho do 
distrito de Viana 
do Castelo 
localizado na 
Região do Norte 
(NUT II) e Minho-
Lima (NUT III); o 
Concelho está 
dividido em 36 
freguesias. (8)

8 Paço de (...), é 
um exemplar 
notável de 
arquitetura civil 
privada medieval 
e moderna, 
considerado um 
dos mais 
importantes 
Monumentos 
Nacionais, assim 
classificado em 
1910. (5)

9 Santuário de 
Nossa Senhora da 
(...), lugar de 
Retiro e 
Tranquilidade 
Espiritual no 
concelho de 
Arcos de 
Valdevez. (6)

10 Porta do (...), 
uma das cinco 
portas do Parque 
Nacional da 
Peneda-Gerês, é 
o hall de entrada 
para a magnífica 
imensidão das 
montanhas e 
vales do Soajo e 
Peneda; um 
território tão 
magnífico que a 
UNESCO o 

considera 
Reserva Mundial 
da Biosfera. (5)

11 (...) de Valdevez,
como é 
conhecido o 
Torneio de Arcos 
de Valdevez, 
também 
chamado de 
Bafordo de 
Valdevez, 
realizado no 
emblemático 
Paço de Giela; 
um decisivo 
episódio da 
História de 
Portugal ligado à 
fundação da 
nacionalidade 

(na Estação de 
São Bento, no 
Porto, encontra-
se um painel de 
azulejos alusivo 
ao Torneio). (8)

14 Rio que atravessa 
o concelho de 
Arcos de 
Valdevez e 
principal afluente 
do rio Lima, na 
margem direita; 
segundo alguns 
estudiosos, é o 
menos poluído 
da Europa. (3)

15 Igreja de (...), 
localizado na 
Freguesia do 
mesmo nome, o 

edifício paroquial 
apresenta ainda 
vestígios parcos 
do período 
medieval, 
destacando-se 
sobretudo a 
imagem gótica de 
Nossa Senhora e 
a vizinha Casa 
Grande, num 
todo geral a 
relembrar uma 
vivência monacal 
primitiva. (6)

20 Parque Nacional 
da Peneda-(...), 
foi criado em 
1971, com a 
ambição de 
proteger cerca de 



setenta mil 
hectares de um 
território único; 
subindo dos 150 
metros acima do 
nível do mar para 
os mais de 1.500 
metros de 
altitude, o 
território do 
Parque é de uma 
diversidade e 
riqueza sem 
rivais (o concelho 
de Arcos de 
Valdevez está 
integrado neste 
complexo 
montanhoso) 
(com acento). (5)

22 Capela de São 
João Baptista da 
Comenda de (...), 
integrável no 
foco românico da 
Ribeira Lima, foi 
edificada 
provavelmente 
no século XII, 
contendo uma 
data inscrita no 
lintel do portal 
axial referente a 
1190; em 1269 a 
Ordem de Malta 
estabelece 
residência nesta 
povoação (com 
acento). (6)

23 De cor 
acastanhada e 
crinas pretas, é 
um animal dócil, 
trabalhador, 
apropriado para 
percorrer 
grandes 
distâncias com 

rapidez sem 
causar fadiga e 
inteligente; em 
virtude do risco 
de extinção, é 
uma espécie 
protegida. (7)

25 'Deixa que Te 
(...)', telenovela 
da TVI gravada 
em Arcos de 
Valdevez e 
Peneda. (4)

27 Bolo de (...), 
destaca-se na 
doçaria de Arcos 
de Valdevez; 
outro: Bolo de 
Mel. (6)

28 Espigueiros do 
(...), compõem 
uma eira 
comunitária 
constituída por 
24 espigueiros, 
todos em pedra e 
assentes num 
afloramento de 
granito; o mais 
antigo data de 
1782 e alguns 
são ainda 
utilizados pela 
população 
(calssificaos pelo 
IGESPAR como 
Imóvel de 
Interesse Público 
desde 1983). (5)

30 Núcleos 
habitacionais 
temporários de 
verão, em zonas 
altas, para 
aproveitamento 
dos pastos de 

altitude. (7)

32 Freguesia do 
concelho de 
Arcos de 
Valdevez em 
processo de 
classificação 
como “Paisagem 
Cultural”, 
conhecida como 
"o pequeno 
Tibete 
português". (7)

34 Castelo de Santa 
(...), situado em 
Vila Fonche e 
apesar de 
abandonado em 
meados do 
Século XIII, foi 
um dos primeiros 
elementos de 
suporte à fixação 
humana nesta 
zona precisa, 
solidificada pela 
fácil 
comunicação das 
diferentes vias 
que confluíam na 
ponte medieval 
do Rio Vez; está 
profundamente 
ligado à génese 
das terras de 
Valdevez. (4)

35 (...) da Memória 
Arcuense, 
destina-se a 
trabalhar 
temáticas 
relativas à 
memória e ao 
património 
imaterial do 
Concelho, com 
incidência nas 

Histórias de Vida, 
na Memória e 
nas Tradições, 
mas também nas 
fontes escritas, 
tais como os 
jornais locais, 
através da 
Hemeroteca 
Digital, e as 
publicações 
municipais. (6)

37 «(...) do Vez -
ONDE PORTUGAL 
SE FEZ», é uma 
organização do 
Centro de 
Atletismo de 
Arcos de 
Valdevez que 
conta com o 
apoio da Câmara 
Municipal de 
Arcos de 
Valdevez e com a 
colaboração da 
Associação de 
Atletismo de 
Viana do Castelo.
(5)

38 Padre (...), como 
ficou conhecido o 
Padre Manuel 
António Gomes 
devido à sua 
elevada estatura, 
inventor do 
«Pirelióforo» e 
pioneiro do 
aproveitamento 
da energia solar 
(Santiago de 
Cendufe - Arcos 
de Valdevez, 
1868 - Viana do 
Castelo, 1933).
(8)



Verticais:

2 Casa das (...), é, 
na sua origem, 
um edifício 
setecentista, 
classificado em 
1982 como 
Imóvel de 
Interesse Público, 
e conhecido 
como "Casa do 
Terreiro" ou do 
"Conselheiro", 
ocupando uma 
área espacial 
fronteira ao 
Jardim dos 
Centenários, 
entre as igrejas 
Matriz e do 
Espírito Santo; 
integra uma 
biblioteca, um 
auditório e uma 
área de 
exposições. (5)

3 «(...) - Feira do 
Alto Minho», 
certame 
organizado numa 
parceria entre 
várias entidades 
do concelho, 
CMAV, ACIAB, 
ARDAL, In.Cubo 
e Cooperativa 
Agrícola (Parque 
de Exposições). 
(7)

4 (...) d'Ovos 
acompanhados 
com a Laranja de 
Ermelo, ex-líbris 
da doçaria 
arcuense de 
origem 
conventual, ao 
contrário dos 

Rebuçados dos 
Arcos, que são de 
origem popular.
(8)

5 D. Pedro (...), 
mandou edificar 
a Igreja Matriz de 
Arcos de 
Valdevez sobre 
os alicerces de 
um templo 
anterior, 
provavelmente 
medieval, entre 
1690 e 1700; em 
1765, o Mestre 
bracarense André 
Soares edifica a 
capela do 
Calvário, situada 
do lado Sul, um 
elemento notável 
de sensibilidade, 
formando um 
conjunto artístico 
nitidamente de 
estilo Rococó 
(Jardim dos 
Centenários). (2)

6 Paço da (...), 
empreendimento 
de Turismo de 
Habitação 
localizado numa 
colina com vista 
para o belo vale 
do rio Lima, 
situa-se no 
isolamento 
esplêndido, 
rodeado por 
exuberantes e 
imaginativos 
jardins, 
inspirados por 
paisagens 
inglesas, italianas 
e japonesas; a 

propriedade 
possui uma 
grande piscina 
barroca (com 
acento). (6)

7 Cruzeiro do 
Senhor dos (...), 
construído em 
1831 por 
solicitação 
popular, localiza-
se junto ao 
tabuleiro Sul da 
ponte velha da 
Vila, ocupando 
uma área própria 
para a sua 
implantação. (8)

12 Carne da (...) com 
o Arroz de Feijão 
Tarrestre", é o 
prato de eleição 
da Gastronomia 
de Arcos de 
Valdevez (raça 
autóctone, criada 
sobretudo na 
Serra da 
Peneda/Soajo, é 
a mais pequena 
raça bovina 
portuguesa e 
uma das mais 
pequenas do 
mundo); outros 
pratos: Cabrito à 
moda do Soajo, 
Cozido à Soajeira, 
Rojões com as 
Papas de 
Sarrabulho, 
Cabritinho 
Mamão da Serra, 
Arroz Pica no 
Chão e o 
Bacalhau à 
Lavrador. (7)

13 José (...), natural 
de Luanda 
(1936), é o autor 
do Monumento 
ao Recontro de 
Valdevez (erigido 
no ano de 1999).
(9)

16 Parque de 
Campismo da 
(...), situa-se no 
lugar de Bouças 
Donas, na aldeia 
de Cabana Maior, 
no concelho de 
Arcos de 
Valdevez, com 
localização 
privilegiada, 
numa área de 
bosque perto do 
parque de 
merendas do 
Mezio. (8)

17 Festival de 
Vinhos de Arcos 
de Valdevez (com 
til). (11)

18 Miradouro de 
(...), a 800 metros 
de altitude, é 
uma das mais 
belas varandas 
para contemplar 
a imponente 
Serra da Peneda.
(4)

19 Núcleos 
habitacionais 
temporários em 
vales, ou seja, em 
altitudes baixas, 
para passar o 
inverno. (11)

20 Torre da (...) (ou 
Torre de Faro), 
uma das muitas 



casas-torres que 
pontuaram a 
paisagem do 
Entre-Douro-e-
Minho nos finais 
da Idade Média.
(5)

21 (...) Municipais, 
localizadas nas 
margens do Rio 
Vez, permitem 
hidromassagem, 
natação de 
competição e de 
lazer, possuindo 
um sistema de 
geração de ondas 
artificiais. (8)

24 Existem por todo 
o concelho, e 
onde os casos de 
Ázere, Álvora e 
Cendufe serão, 
provavelmente, 
os mais 
conhecidos. (7)

26 Lenda das Veigas 
da (...), segundo 
a lenda, na 
batalha que opôs 
Afonso 
Henriques a seu 
primo Afonso VII 
de Leão foi 
encontrada uma 
relíquia sagrada, 
denominada 
Santo Lenho, 
que, segundo a 
fé cristã, crê-se 
que seja um 
pedaço retirado 
da Cruz onde 
Cristo foi 
crucificado; esta 
relíquia 
encontra-se na 

freguesia de 
Grade, na Igreja 
Matriz, num 
sacrário com 
duas portas 
fechado a sete 
chaves todas elas 
diferentes (com 
cedilha). (7)

29 Casa de (...), casa 
onde nasceu o 
escritor Tomaz de 
Figueiredo 
(1902-1970). (7)

31 (...) da Pedrada, 
ponto mais 
elevado do 
concelho de 
Arcos de 
Valdevez, em 
pleno coração da 
serra do Soajo 
(área integrada 
no PNPG). (4)

33 Mosteiro de (...),
o que resta deste 
mosteiro 
medieval 
constitui um dos 
mais enigmáticos 
casos da nossa 
arte românica, 
discutindo-se, 
ainda, quer a 
cronologia da 
obra que 
sobreviveu até 
aos nossos dias, 
quer o contexto 
em que foi 
criada. (6)

36 José (...), autor 
da Banda 
Desenhada 
‘Histórias de 
Valdevez’, 
publicação que 

surgiu no âmbito 
das 
Comemorações 
dos 500 anos do 
Foral de 
Valdevez, 
desenvolvidas 
em 2015 e 2016 
(oferecida pela 
Câmara às 
crianças do 1º 
Ciclo). (3)


