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Horizontais:

1 Cidade 
portuguesa 
situada ao Norte 
de Portugal, com 
mais de 2000 
anos de história e 
grande riqueza 
patrimonial, alia 
a tradição à 
inovação, a 
memória à 
juventude, a 
criatividade ao 
conservadorismo, 
é conhecida, entre 
outros epítetos, 
como “Cidade 
dos Arcebispos” 
ou “Cidade da 
Juventude”. (5)

3 Bracara (...), o 
nome romano da 
cidade de Braga 
que é 
frequentemente 
apelidada de 
"Roma 
Portuguesa". (7)

4 Festas de S. (...) 
de Braga são as 
maiores e mais 
antigas 
sanjoaninas de 
Portugal (com 
til). (4)

5 Theatro (...), 
situado na 
principal avenida 
bracarense, a 
Avenida da 
Liberdade, que 
delimita aquilo 
que foi, outrora, a 
cidade medieval, 
aqui é possível 
assistir a 
concertos, peças 
de teatro e 
cinema. (5)

7 Abade de (...), 
pudim típico de 
Braga. (7)

8 S. (...), padroeiro 
da cidade e 
primeiro 
arcebispo de 
Braga. (7)

14 (...) Catedral de 
Braga, 
considerada 
como um centro 
de irradiação 
episcopal e um 
dos mais 
importantes 
templos do 
românico 
português, 
alberga o 
Tesouro-Museu e 
os  túmulos de D. 

Henrique de 
Borgonha e D. 
Teresa de Leão, 
os condes do 
Condado 
Portucalense, pais 
do rei D. Afonso 
Henriques (com 
acento). (2)

15 Ponto mais 
elevado e 
proeminente do 
concelho de 
Braga e onde se 
encontra o 
segundo maior 
santuário 
mariano nacional 
depois de Fátima.
(7)

17 Iguaria da 
Gastronomia de 
Braga. (11)

19 Torre de (...), 
narra ao longo de 
cinco pisos a 
história de Braga, 
é um dos 
miradouros de 
referência. (8)

20 Praia Fluvial de 
Merelim S. (...), 
uma das praias 
fluviais de Braga.
(4)

21 Com grosseiras 
vestes de 
penitência, 
descalços e 
encapuçados, de 
cordas à cinta, 



como outrora os 
penitentes 
públicos, 
empunham 
matracas e 
fogaréus (taças 
com pinhas a 
arder), abrem as 
procissões como 
a do Senhor 
´Ecce Homo´, 
tornaram-se o 
maior ícone da 
Semana Santa de 
Braga. (10)

23 Fonte do (...), 
santuário rupestre 
associado ao 
culto da água 
edificado nos 
inícios do século 
I (com acento).
(5)

24 Entre verdegares 
a fandangos, 
passando por 
chulas, malhões e 
caninhas-verdes, 
é a dança rainha 
do folclore 
minhoto. (4)

25 Salienta-se no 
Traje do vale do 
Cávado. (9)

28 Papas de (...), 
prato típico da 
culinária 
portuguesa, 
oriundo da 
região do Minho.
(10)

30 (...) do Minho, foi 
fundada em 
Braga em 1973, 
está entre as 
mais prestigiadas 
instituições de 
ensino superior 
do país, tendo 

também vindo a 
afirmar-se 
progressivament
e no panorama 
internacional.
(12)

31 Arte (...), um dos 
ex-libris do 
artesanato de 
Braga. (5)

32 Lenda de S. (...), 

pela festa de São 

João, algumas 

raparigas 

namoradeiras 

andam à volta da 

estátua de 

granito, 

proferindo 

orações com o 

fito de apressar o 

seu casamento.

(10)

Verticais:

1 Viola (...), 
instrumento 
típico de Braga.
(8)

2 “És de Braga, 

deixaste a porta 

(...)”, dito 

associado aos 

bracarenses. (6)

3 (...) da Rua do 
Souto, aberto na 
muralha que 
circundava a 
cidade de Braga 
no início do 
século XVI, por 
iniciativa do 
então Bispo D. 
Diogo de Sousa, é 
conhecido como 
Porta Nova e um 

dos principais 
monumentos da 
cidade de Braga.
(4)

4 Santuário do 

Bom (...) do 

Monte, situando-

se num monte a 

nordeste, com 

esplêndida vista 

sobre a cidade; o 

acesso pode ser 

feito pelo 

monumental 

escadório ou 

através de um 

curioso e 

centenário 

elevador a água, 

um dos maiores 

ícones do 

Barroco e de 

onde se pode 

«ver Braga por 

um Canudo». (5)

6 Museu dos (...) 
Domingos 
Machado, na sua 
essência, é 
constituído por 
todos os 
instrumentos de 
corda 
pertencentes ao 
acervo pessoal de 
Domingos 
Machado (artesão 
de Braga 
reconhecido 
internacionalment
e). (10)

7 Estádio da (...), 
como é 
conhecido o 
Estádio 
Municipal de 
Braga. (8)

9 Biblioteca (...) 
Craveiro da Silva, 
abriu 
oficialmente as 
suas portas ao 
público em 2004 
e nasceu da 
união de 
vontades da 
Universidade do 
Minho e da 
Câmara 
Municipal de 
Braga, está 
situada no centro 
histórico da 
cidade (com 
acento). (5)

10 Onde fica 
localizada a Praia 
Fluvial de 
Cavadinho. (7)

11 Deliciosos 
pedaços de doce 
de ovos e 
amêndoa que 
fazem parte da 
doçaria 
tradicional 
bracarense. (11)

12 A região 
portuguesa onde 
o folclore é mais 
vivo, 
diversificado e 
colorido. (5)

13 "Cidade do (...)", 
também assim é 
conhecida a 
cidade de Braga, 
exuberante estilo 
que se expressa 
em muitos 
monumentos e 
museus da 
Cidade, na Arte 
de Talha Dourada 
e do azulejo. (7)



16 Santa Marta do 
(...), um dos 
muitos espaços 
verdes de Braga
(com til). (4)

18 Enterro da (...), 
festa académica 
da cidade de 
Braga (a palavra 
que aqui falta 
representa o 
indesejado 
insucesso 
escolar). (4)

21 Rampa da (...), 
prova desportiva 
automóvel 
internacional, 
organizada pelo 
CAM (Clube 
Automóvel do 
Minho), uma das 
mais populares 
em Portugal. (8)

22 (...) à Braga, um 
dos 
embaixadores da 
Gastronomia de 
Braga. (8)

24 Vinho (...), 
produto de 
excelência da 
região do Minho.
(5)

26 Mosteiro de (...), 
a Casa-Mãe dos 
beneditinos (com 
til). (6)

27 Convento do (...), 
localizado na 
Praça Conde de 
Agrolongo, 
alberga um rico 
património 
azulejar, está 
classificado de 
Imóvel de 
Interesse Público 

(com acento). (6)

29 (...) de 
Menagem, o 
mais importante 
elemento 
remanescente do 
antigo castelo 
mandado 
construir por D. 
Dinis. (5)


