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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito de 
Setúbal, 
localizado na 
Região de Lisboa 
(NUT II) e na 
Península de 
Setúbal (NUT III).
(8)

4 Aldeia ribeirinha
(o Barreiro teve 
origem numa 
aldeia como 
esta). (5)

5 "O que o País não 
tem, a (...) cria" 
chegou a ser, na 
primeira metade 
do século XX, um 
lema dentro 
daquele viria a 
ser o maior 
império 
industrial 
português, a 
Companhia 
União Fabril. (3)

6 É uma das 
grandes marcas 
de identidade do 
Barreiro (alguns 
exemplos: Os 
Penicheiros, Os 
Franceses, Moto 
Clube do 
Barreiro, O 
Praiense, Clube 
de Campismo do 
Barreiro, Clube 
de Vela do 
Barreiro, Clube 
Naval 
Barreirense, 
Grupo 
Desportivo dos 
Ferroviários do 
Barreiro, Clube 
de Xadrez do 

Barreiro, Grupo 
de Dadores de 
Sangue do 
Concelho do 
Barreiro e Coral 
TAB). (14)

8 Futebol Clube 
Barreirense (com 
tradições na 
formação, viu 
nascer estrelas 
como Chalana, 
José Augusto, 
Carlos Manuel, 
Bento, entre 
outros; o clube 
também tem 
tradição no 
Basquetebol). (3)

10 Embarcação 
utilizada pelos 
«pescadores 

barreiros» (mais 
tarde, substituída 
pelo bote de 
tartaranha); a 
Autarquia já 
assinou um 
contrato de 
aquisição desta 
embarcação 
desaparecida há 
mais de um 
século. (6)

11 Praia fluvial onde 
se encontram os 
tradicionais 
moinhos de 
vento (Gigante, 
Poente e 
Nascente); está 
ligada ao centro 
do Barreiro por 
um passadiço 

desde 2015. (9)

13 Ex-freguesia 
(uniu-se a 
Palhais) onde se 
encontra o 
Palácio do Rei do 
Lixo, também 
conhecido como 
a Torre de Coina, 
ou Palácio da 
Bruxa; o palácio 
foi construído, 
em 1910, por 
Manuel Martins 
Gomes Júnior, 
um comerciante 
de Santo António 
da Charneca que 
fez fortuna a 
comprar e a 
vender lixo 
recolhido em 



Lisboa. (5)

14 Jornal de 
dimensão 
regional que visa 
a promoção do 
Distrito de 
Setúbal, com 
sede do Barreiro 
e dirigido por 
António Sousa 
Pereira. (6)

16 (...) da Silva 
(1871-1942), 
homem dinâmico 
e empreendedor 
que instalou a 
Companhia da 
União Fabril 
(CUF), em 1906, 
e que viria a ser 
responsável pelo 
grande 
desenvolvimento 
concelhio. (7)

21 Praia do Clube 
(...), no século 
XIX e até à 
primeira década 
do século XX “a 
praia do 
Barreiro”, era 
uma das mais 
concorridas a sul 
de Lisboa, onde 
ali iam passar a 
época balnear 
várias famílias 
conceituadas de 
Lisboa, do 
Alentejo e até da 
corte (estende-se 
até ao Bico do 
Mexilhoeiro onde 
foi instalada uma 
estrutura de 
futebol de praia 
que reforça a 
oferta existente).
(5)

22 A sua 
proximidade 
sempre 
influenciou a 
gastronomia 
local; todos os 
anos, a Câmara 
Municipal do 
Barreiro promove 
o Concurso de 
Gastronomia 
Ribeirinha com o 
intuito de 
divulgar as 
tradições 
gastronómicas do 
Concelho. (3)

23 Sociedade 
Filarmónica 
Agrícola 
Lavradiense, foi 
fundada, em 
1867,  por D. 
José Maria de 
Carcomo Lobo, 
proprietário da 
Quinta da Barra-
a-Barra e 
empresário, em 
Lisboa, do Teatro 
Apollo; é a mais 
antiga 
coletividade do 
concelho do 
Barreiro. (4)

24 Cooperativa de 
Solidariedade 
Social que, em 
cooperação com 
as associações 
'OUT.RA' e 'Hey, 
Pachuco!', gere a 
Escola Conde de 
Ferreira – Centro 
de Produção e 
Participação 
Artística. (4)

25 «Barreiro (...)», 
um dos festivais 
de rock’n’roll 
mais carismáticos 

da Europa; é 
organizado pela 
Associação ‘Hey, 
Pachuco!’. (5)

26 Parque Catarina 
(...), zona verde, 
no centro da 
Cidade, com 
parque infantil e 
um pequeno lago 
rodeado por 
árvores frondosas 
(com acento). (7)

30 Classe operária 
que transformou, 
progressivamente
, uma vila de 
pescadores numa 
vila industrial 
(com acento). 
(12)

33 Vale de (...), 
onde, no século 
XV, existia uma 
fábrica de 
biscoitos que 
alimentavam as 
tribulações das 
naus dos 
descobrimentos 
(presentemente, 
alberga o Museu 
dos Fuzileiros).
(5)

35 Associação 
Desenvolvimento 
Artes e Ofícios; 
transformou o 
antigo quartel dos 
Bombeiros 
Voluntários do 
Sul e Sueste num 
espaço cultural de 
referência. (4)

37 Movimento de 
cidadania que 
acontece no 
Barreiro, 
anualmente, e 
envolve centenas 

de voluntários 
distribuídos por 
quatro áreas de 
intervenção: 
limpeza urbana, 
requalificação de 
mobiliário urbano 
e espaço público, 
manutenção de 
espaços verdes e 
arte 
urbana/pública 
(duas palavras 
juntas). (4)

38 Sigla de Lisbon 
South Bay (uma 
tentativa de 
captar 
investimento 
estrangeiro e 
aumentar as 
oportunidades de 
trabalho 
promovida pela 
Baía do Tejo e 
pelas Câmaras 
Municipais de 
Almada, Barreiro 
e Seixal). (3)

39 Mata Nacional da 
(...), situada no 
centro da 
Península de 
Setúbal, entre as 
povoações de 
Coina, Palhais e 
Santo António da 
Charneca, é 
considerada o 
“Pulmão da 
Cidade” (reserva 
natural local). (7)

40 Feitos à base de 
cacau, mel e 
canela são uma 
das referências na 
doçaria 
tradicional do 
concelho do 
Barreiro; outros 
doces: Bolos de 



Coco, Argolinhas 
Fritas e Bolo 
Família. (8)

41 Igreja Matriz de 
Santa (...), é 
conhecida a sua 
existência desde 
1492, como uma 
das ermidas 
anexas à Matriz 
de S. Lourenço 
de Alhos Vedros, 
do qual o 
concelho do 
Barreiro fazia 
parte; ao longo de 
séculos foi 
incorporando 
influências cuja 
mais marcante é 
o seu portal 
renascentista, 
rasgado na 
fachada poente. 
(4)

42 Associação 
fundada, em 
1982, por um 
grupo de pais e 
técnicos face à 
necessidade de 
uma resposta 
adequada para o 
atendimento de 
crianças e jovens 
com deficiência 
profunda dos 
concelhos do 
Barreiro e Moita 
(com acento). (3)

Verticais:

1 Quinta (...), único 
complexo rural 
em plena cidade 
do Barreiro 
composto 
inicialmente por 
casa de 
habitação, 
armazéns, 

moinho de vento 
e de maré e terras 
de cultivo; a 
quinta pertenceu 
à Sociedade 
Nacional de 
Cortiças e foi 
recentemente 
adquirida pela 
Autarquia. (9)

2 Procissão Solene 
em Honra de 
Nossa Senhora 
do (...), é o ponto 
mais alto do 
Programa 
Religioso das 
Festas do 
Barreiro (15/8) 
(com acento). (7)

3 Festival 
Internacional de 
Música 
Exploratória do 
Barreiro, é um 
evento de 
periodicidade 
anual, iniciado 
em 2004 pela 
associação 
cultural 
OUT.RA. (7)

4 Nome da 
embarcação 
(varino), 
propriedade da 
Autarquia, que 
realiza passeios 
fluviais. (9)

5 Augusto (...), 
fotógrafo 
barreirense 
amplamente 
distinguido e 
premiado que 
possui no seu 
currículo inúmera 
filmografia e 
reportagem 
fotográfica 
(1923-1993); em 

novembro, tem 
lugar, no 
Barreiro, o Mês 
da Fotografia. (7)

7 Habitante ou 
natural do 
Barreiro (um dos 
dois gentílicos). 
(7)

8 Luís de 
Mendonça (...), 
vice-rei da Índia e 
o primeiro conde 
de Lavradio em 
1670. (7)

9 Auditório 
Municipal 
Augusto Cabrita; 
situado no Parque 
da Cidade, 
divide-se em sala 
de espetáculos, 
com 355 lugares 
e quatro galerias 
de exposições: 
vermelha, branca, 
amarela e azul. 
(4)

12 Habitante ou 
natural do 
Barreiro (um dos 
dois gentílicos). 
(11)

15 (...) do Rio 
Coina, tal como a 
Mata da 
Machada, é 
Reserva Natural 
Local. (5)

17 Ribeira da (...), 

onde existiu um 

estaleiro para a 

construção de 

naus para as 

viagens 

marítimas  na 

época dos 

Descobrimentos 

Portugueses (era 

aproveitada 

madeira da Mata 

da Machada). (5)

18 A onda gerada 
pela passagem 
dos catamarans 
no rio Tejo e já 
surfada pelo 
Surfista norte-
americano Garrett 
McNamara. (8)

19 Barreiro, uma 
Terra de 
Trabalho, 
Resistência e (...). 
(4)

20 (...) da Madre de 
Deus da 
Verderena, 
construído entre 
1591 e 1609, foi 
fundado por 
Dona Francisca 
de Azambuja, 
esposa do 
Cavaleiro da 
Casa Real, 
Álvaro Mendes 
de Vasconcelos, 
perecido na 
batalha de 
Alcácer Quibir, 
em companhia de 
D. Sebastião 
(classificado 
como 
Monumento de 
Interesse 
Municipal em 
30/04/1999). (8)

27 (...) Cerâmico, 
apresenta uma 
cronologia entre 
1450 e 1530, foi 
encontrado na 
década de 80 do 
séc. XX no 
Campo 
Arqueológico da 



Mata da 
Machada. (5)

28 Espaço (...), 
aglutina o 
património 
histórico-
arqueológico, o 
espólio artistico, 
a galeria de 
exposições 
temporárias e 
ainda o arquivo 
histórico e 
documental (com 
acento). (7)

29 Associação 
Cultural residente 
no Teatro 
Municipal do 
Barreiro (fundada 
em 1980). (8)

31 Igreja de Nª Sª da 
Graça de (...), 
igreja de traça 
quinhentista, 
apresenta-se 
como um dos 
raros 
monumentos 
manuelinos no 
concelho 
(classificada 
como 
Monumento 
Nacional em 
1922). (7)

32 Avenida da (...), 
como é 
conhecida a 
Avenida Bento 
Gonçalves e onde 
se encontra o 
Passeio 
Ribeirinho 
Augusto Cabrita 
(com uma vista 
privilegiada sobre 
o Rio Tejo - Mar 
da Palha - e sobre 
Lisboa). (5)

34 (...) de Manteiga, 
bolo que 
surpreende e 
delicia quem 
visita o Concelho 
(as mais famosas 
são as da 
Pastelaria 
Moderna). (5)

36 Escola de (...) do 
Barreiro, fundada 
em 1999, está 
instalada na 
Cooperativa 
Operária 
Barreirense «Os 
Corticeiros». (4)


