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Horizontais:

1 Cidade 
portuguesa do 
Distrito de Faro, 
localizada no 
Barlavento 
Algarvio. (5)

5 Rei D. (...), 

elevou Lagos a 

cidade, passando 

a ser a capital do 

Reino do 

Algarve, posição 

que manteve até 

ter sido devastada 

pelo tsunami que 

também devastou 

Lisboa, em1755 

(foi de Lagos que 

partiu para a 

expedição a 

Alcácer Quibir) 

(com til). (9)

6 Papas de milho, 
em tempos eram 
a base de uma 
alimentação 
humilde, hoje são 
um prato muito 
apreciado (com 
acento). (5)

11 (...) Praia, praia 
que segue ao 
longo da 
curvatura da baía, 
numa extensão 
com mais de 
quatro 
quilómetros, até 
ao Rio de Alvor.
(4)

12 Praia da Dona 

(...), disposta 

entre falésias 

rochosas, esta 

praia de areias 

limpas e água de 

tonalidades azuis 

e verdes, possui 

uma paisagem 

lindíssima. (3)

13 (...) à «bulhão 
pato», petisco da 
Gastronomia de 
Lagos (com 
acento). (8)

14 Mercado de (...), 

um dos mais 

emblemáticos 

monumentos da 

cidade de Lagos, 

localizado na 

Praça do Infante.

(8)

18 Antiga povoação 
de origem Celta, 
normalmente 

identificada como 
a antecessora da 
cidade de Lagos 
(com acento). (9)

19 Praia da (...), 
situa-se entre o 
molhe poente da 
Ribeira de 
Bensafrim e a 
Praia dos 
Estudantes, perto 
do Cais da 
Solaria e da 
Fortaleza Ponta 
da Bandeira, a 
escassa centena 
de metros do 
centro histórico 
de Lagos. (6)

20 Ponta da (...), 
perto do Farol, 
uma longa 

escadaria leva até 
ao mar, onde 
alguns mareantes 
recebem nos seus 
barcos 
passageiros que 
desejam conhecer 
as furnas e as 
esculturas 
talhadas pelo mar 
na massa rochosa 
do miocénico: “ a 
balança”, “a 
cozinha”, “o 
gigante” ou “o 
sapato”. (7)

21 Feira de 
Tradições e Artes 
do Algarve, 
realiza-se, 
habitualmente, no 
início de agosto, 
no Parque 



Urbano de 
Bensafrim 
(Lagos). (6)

23 Natural ou 
habitante da 
cidade de Lagos.
(12)

24 Museu de Cera 

dos (...), espaço 

temático 

Inaugurado em 

2014, está 

instalado na 

Marina de Lagos. 

(14)

26 Barão de São 
(...), uma das 
mais típicas 
povoações rurais 
do concelho de 
Lagos (com til).
(4)

28 Museu Municipal 
Dr. José (...), 
fundado em 
1932, está 
instalado em 
edifício anexo à 
Igreja de Santo 
António. (10)

29 Bonecas de 
trapos que 
celebram o mês 
das flores. (5)

Verticais:

1 Praia da (...), com 

um generoso 

banco de areias 

macias, é 

emoldurada pela 

falésia que 

ostenta o marco 

geodésico e pelo 

casario branco da 

antiga aldeia 

piscatória. (3)

2 (...) assada, é 

rainha em 

qualquer 

restaurante 

algarvio e 

lacobrigense. (8)

3 Júlio (...), 

escritor, médico, 

político, e 

diplomata, 

nascido em 

Lagos. (6)

4 São (...) de 

Lagos, padroeiro 

de Lagos (com 

cedilha). (7)

6 (Alexandre 
Barata), autor do 
Monumento aos 
Navegadores 
Lacobrigenses.
(4)

7 (...) Gonçalves, 
autora do 
Monumento 
Liberdade, 
Diálogo e 
Democracia. (4)

8 Devido à lenda, é 
o mês que não é 
pronunciado 
pelos habitantes 
de Lagos, “depois 
de abril é o mês 
que há de vir”.
(4)

9 Depois de seco 
permite uma 
variedade de 
utilizações 
(Gastronomia).
(4)

10 Dom (...), reza a 
lenda que um 
frade de Lagos 

foi o responsável 
pela receita deste 
pequeno, mas 
delicioso, doce: 
uma mistura de 
fios de ovos, 
miolo de 
amêndoa, canela 
e açúcar que é 
depois 
embrulhada em 
papel metalizado 
colorido. (7)

12 Poética e 
lendária, é 
protagonista na 
confeitaria 
algarvia. (10)

15 Canto da (...), 
autor da estátua a 
Gil Eanes, em 
Lagos. (4)

16 João (...), autor 

da estátua de El 

Rei Dom 

Sebastião, em 

Lagos. (9)

17 Petisco da 
Gastronomia de 
Lagos. (8)

18 (...) de Almeida, 

autor da estátua 

ao Infante D. 

Henrique, em 

Lagos. (8)

22 Gil (...), 
navegador 
português do 
século XV, 
nascido em Lagos 
(o primeiro 
navegador a 
atravessar o Cabo 
Bojador, em 
1434). (5)

25 Praia do Porto de 
(...), praia de 
grandes 

dimensões, 
afastada das 
povoações, é uma 
das mais 
frequentadas do 
concelho, uma 
vez que o extenso 
areal permite 
alguma 
privacidade. (3)

27 Lascas de (...) 
secas de pescada, 
polvo ou atum, 
são um petisco da 
Gastronomia de 
Lagos. (4)


