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Horizontais:

1 Vila do distrito de Portalegre 
situada nas montanhas escarpadas 
da Serra do Sapoio, a 860 metros 
de altitude, no nordeste alentejano 
(MRV) (com til); gentílico: 
marvanense. (6)

3 Ibn (...), fundador da vila de 
Marvão; no Festival Al Mossassa, 
Marvão une-se a Badajoz numa 
justa homenagem à cultura 
islâmica e ao seu fundador. (6)

4 Rio que nasce no extremo sul do 
concelho de Marvão, resultante da 
confluência do Ribeiro das 
Reveladas e do Ribeiro do Porto da 
Espada, percorre-o no sentido Sul -
Norte e ladeia a Oeste os termos 
municipais de Valência de 
Alcântara, Herrera de Alcântara e 
Cedilho. (5)

7 (...) Manuelino, monumento 
religioso de finais do século XV 
localizado no adro da Igreja de 
Nossa Senhora da Estrela; recebeu 
em 1922 a classificação de 
Monumento Nacional. (8)

9 Sopas de (...), prato típico de 
Marvão. (7)

11 Classificado como Imóvel de 
Interesse Público desde 1933, este 
marco jurisdicional de tipologia 
manuelina encontra-se implantado 
na Praça diante da antiga Câmara 
Municipal. (10)

12 Cidade Romana localizada em 
pleno Parque Natural da Serra de 
São Mamede, em São Salvador de 
Aramenha, no concelho de 
Marvão, é o mais importante 
vestígio da sua época existente na 
região do norte alentejano. (6)

14 Monumentos megalíticos 
(Castelhanas, Ribeiro do Lobo, Bola 
da Cera, Tapada do Castelo, Laje 
dos Frades, Enxeira dos Vidais, 
Granja, Meirinha, Tapada da Anta, 
Socha da Meirinha, Cavalinha, Vale 
da Figueira, Sapateira Grande, 
Sapateira Pequena, Pombais, 
Traboia, Ferrenha, Jardim, Atalaia, 
Matinho, Cabeçuda, Figueira 
Branca, Pereiro II, Pereiro I). (5)

16 (...)-Preto, uma das aves mais raras 
de Portugal que nidifica na crista 
quartzítica de Marvão. (6)

19 (...) de Marvão, foi uma fortificação 
estratégica de detenção, orientada 
para a fronteira, de que dista uns 
escassos 13 Km; constituiu 
também um eficaz lugar de refúgio 
e um extraordinário ponto de 
observação e vigilância; é a mais 
roqueira das fortificações 
nacionais. (7)

21 Beirã, Santa Maria de Marvão, 
Santo António das Areias e São 
Salvador da Aramenha, o que são?
(10)

22 Serra de São (...), com uma altitude 
de 1025m, é a mais elevada a sul 
do Tejo, funciona como uma “ilha 
biológica” em que se encontram 
isoladas espécies da fauna e da 
flora que só se voltam a encontrar 
no norte do país. (6)

26 (...)/Museu António Picado Nunes, 
continua a trabalhar para honrar as 
suas origens e para produzir um 
dos melhores azeites do mundo, o 
Azeite Castelo de Marvão. (5)

27 Assume-se como um elemento de 
extrema importância na economia 
local; no artesanato é utilizado nos 
bordados tradicionais com casca de 
castanha, nas escadas em 
castanho e a cestaria em 
madeiro desta espécie arbórea.
(11)

29 A estrada dos freixos “cintados” até 
nesta estação do ano é bonita. (6)

30 Alhada de (...), prato típico de 
Marvão (com cedilha e til). (5)

31 Boleimas de Maçã, Bolos Fintos e 
Broas dos Santos, o que são? (5)

32 (...) Gastronómicas, iniciativas para 
que o turista encontre durante 
todo o ano nos restaurantes do 
concelho a gastronomia e a doçaria 
típica (Comidas d`Azeite - Comeres 
do Lagar, do Cabrito e do Borrego, 
do Bacalhau, da Castanha e o 
Concurso de Doçaria com 
Castanha, da Caça). (9)

Verticais:

1 (...) Municipal de Marvão, está 
instalado na Igreja de Santa Maria 
(que estava fechada ao culto e em 
avançado estado de ruína). (5)

2 Portas da (...), uma das três portas 
da cerca urbana medieval do 
Castelo de Marvão. (4)

3 (...) de Batata, prato típico de 
Marvão; acompanham 
normalmente sardinhas ou carne 
de porco frita. (5)

5 Portas de (...), uma das três portas 
da cerca urbana medieval do 
Castelo de Marvão (com dois 
acentos). (5)

6 Ponte de granito/Torre da (...), a 
ponte quinhentista que transpõe o 

Rio Sever é um dos muitos ex-líbris 
do concelho de Marvão e pode ser 
considerada como uma das mais 
perfeitas obras de engenharia 
viária conhecidas no Alentejo; na 
Torre funcionava a 
alfândega/aduana de Marvão. (8)

8 Calvário, Espírito Santo, Santa 
Maria e São Tiago, o que são? (7)

9 Água da (...), menir no concelho de 
Marvão (outros menires: Pombais 
e Corregedor). (4)

10 Casa da (...) - Câmara Velha, 
situada nos Paços do Concelho, no 
maior e mais antigo edifício da vila. 
(7)

11 Nela, os terrenos cultivados 
misturam-se com as escarpas, 
bosques e matagais, criando 
condições únicas à existência de 
uma fauna rica e diversificada; a 
vista do Castelo é imensa. (8)

13 Do Terreiro, de Santa Maria, do 
Pelourinho e do Espírito Santo, são 
nomes de? (6)

15 (...) Franciscano de Nossa Senhora 
da Estrela (padroeira de Marvão), 
instituído em 1448 e associado à 
memória de uma "aparição" da 
Virgem, foi construído, dentro do 
estilo gótico, vigente na altura. (8)

16 Festa do Castanheiro - Feira da (...), 
evento, reconhecido como um dos 
mais autênticos e genuínos do 
País, que pretende homenagear 
uma espécie endógena da região, o 
Castanheiro, e o seu fruto 
(classificado como produto de 
Denominação de Origem Protegida 
- DOP). (8)

17 Chibo de (...), prato típico de 
Marvão. (10)

18 (...) ou furdão, desde sepultura a 
casa de habitação, passando por 
abrigo de animais, várias têm sido 
as opiniões dos investigadores 
sobre a razão de ser desta 
edificação; não sendo exclusivas 
deste concelho, estas construções 
marcam a paisagem da região ao 
longo de toda a raia (com til). (9)

20 Caleiras da (...), classificadas como 
Monumento Nacional, conservam-
se na Freguesia de S.Salvador da 
Aramenha testemunhos de 
dezanove fornos de cal. (6)

23 Postigo do (...), uma das três 
portas da cerca urbana medieval 
do Castelo de Marvão (com til). (8)

24 Marvão é conhecida como a vila 
onde se avistam as (...) pelas 
costas (com acento). (6)

25 Construções intemporais desde 
sempre presentes na paisagem 
humanizada da Serra de 
S.Mamede, parecem ser 
testemunhos vivos das habitações 
pré-romanas (com cedilha) (6)

28 “Caminho dos (...) d’Água”, 
percurso em natureza, com cerca 
de 10 km de extensão (Rio Sever, 
Centro de Interpretação Cultural e 
Ambiental do Moinho da Cova, 
Ponte Quinhentista e Torre 
Medieval, Quinta dos Olhos 
d’Água, Cidade Romana de 
Ammaia, estrada dos freixos 
“cintados”, fornos de cal e caleiras 
da Escusa, num troço de rara 
beleza natural, Ponte da Ribeira 
das Trutas/Ponte do Cavalete). (5)


