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Horizontais:

1 (...) do Douro (em mirandês, 
Miranda de l Douro), cidade 
portuguesa, pertencente ao Distrito 
de Bragança, Região Norte e sub-
região do Alto Trás-os-Montes (faz 
parte do Planalto Mirandês). (7)

5 (...) de Honras, feita de pura lã de 
ovelha (burel), é uma das peças de 
artesanato mais ilustres do Planalto 
Mirandês, indispensável em 
qualquer tipo de cerimónias. (4)

8 Concatedral de Miranda do Douro, 
templo católico cuja construção teve 
início em 1552, inserindo-se na 
tipologia de sés mandadas construir 
por D. João III (com acento). (2)

10 Feira de (...) de Malhadas, feira 
mensal com o intuito de promover 
raças autóctones, como os bovinos 
de Raça Mirandesa e ovinos de 
Raça Churra Galega Mirandesa. (4)

13 Freguesia onde está situado o 
Santuário de N. Sr.ª do Naso, 
padroeira dos mirandeses e 
associada à Lenda do Naso (com 
acento). (5)

14 Parque Natural do (...) 
Internacional, o Concelho de 
Miranda do Douro pertence a este 
parque. (5)

15 (...)-de-foles, a clássica pastoril ou 
gaita galega são feitas 
tradicionalmente e manualmente por 
artesãos, que conservam as tradições 
usando este magnífico instrumento 
musical. (5)

16 Alheira mirandesa, leva carne de 
aves e porco, pão regional de trigo, 
azeite, condimentada com sal, alho, 
colorau ou pimenta e salsa. (8)

17 Festival Intercéltico de Sendim, 
promovido pela Sons da Terra, atrai 
milhares de amantes da música folk.
(3)

18 (...) Galundaina, grupo de música 
tradicional mirandesa criado em 
1996. (8)

20 Festival da (...) Mirandesa, festival 
aberto a participantes de todo o 
concelho, de todas as idades, onde a 
única obrigação é cantar em língua 
mirandesa (com til e cedilha). (6)

21 Festa ou dança da (...), faz parte dos 
ritos de passagem e iniciação 
celebrados em toda a Terra de 
Miranda no período solsticial de 
inverno. (5)

22 Grupo constituído exclusivamente 
de 8 rapazes e três músicos (gaita de 
foles, caixa e bombo). (11)

24 (...) Vieira, cineasta português 
nascido em Miranda do Douro. (6)

25 Repertório dos Pauliteiros (com 
cedilha). (6)

27 Raça (...) Mirandesa, raça autóctone 
de Miranda do Douro. (7)

28 Onde se encontra o Ermitério Os 
Santos. (6)

30 A aldeia mais industrializada do 
país, onde existe uma indústria 
dedicada à cutelaria (com cedilha).
(9)

32 Trabalhos de (...), feitos por 
artesãos da zona, que fazem arados, 
rocas, carros de bois em ponto 
pequeno e outras peças tradicionais.
(7)

33 (...) Martinico, situada em Paradela, 

é uma capelinha tão pequena que 
mal lá caberão duas ou três pessoas 
em simultâneo, é um dos locais 
emblemáticos do concelho de 
Miranda do Douro. (3)

34 (...) assado na brasa, prato da 
cozinha tradicional de Miranda do 
Douro. (8)

35 (...) de Miranda do Douro, 
construído no séc. XIII (1286), por 
D. Dinis, durante a guerra da 
independência, foi totalmente 
destruído aquando do rebentamento 
do paiol em 1762, deixando cerca 
de 500 pessoas sepultadas. (7)

36 A Língua Mirandesa, revelada a 
Portugal e ao mundo pelo filólogo 
José Leite de Vasconcelos que, em 
1882, chegou a segunda língua 
oficial de Portugal (palavra 
mirandesa, com acento). (7)

Verticais:

1 (...) da Terra de Miranda, fundado 
em 1982, está instalado na antiga 
Domus Municipalis da cidade, 
edifício do século XVII; situado no 
centro histórico de Miranda do 
Douro, evoca o tempo longo do 
planalto mirandês. (5)

2 (...) Maria Mourinho, vulto maior 
da língua e cultura mirandesas, dá 
nome à Biblioteca Municipal 
(instalada na igreja dos Frades 
Trinos) (com acento). (7)

3 (...) Terra Mater, centra-se nos 
quatro elementos primordiais - a 
água, a terra, o fogo e o ar -
propondo tarefas de dinamização e 
de valorização relacionadas com 
estes elementos e com as práticas 
tradicionais desenvolvidas na região.
(8)

4 Tipo de tecido utilizado nos Trajes 

Regionais de Miranda do Douro. (5)

6 Barragem de (...), implantada num 
vale profundamente encaixado entre 
margens muito abruptas, foi a 
primeira a entrar em serviço no rio 
Douro, em 1958. (6)

7 Santa (…), o Parque de Campismo 
de Miranda do Douro. (5)

9 (...) doce, faz parte da doçaria 
tradicional de Miranda do Douro.
(4)

11 É um material fácil de trabalhar, por 
ser bastante maleável, oferecendo a 
possibilidade de o cesteiro 
manifestar toda a sua criatividade e 
habilidade manual na sua criação de 
produtos resistentes. (4)

12 (São João das Arribas, Castrilhouço, 
Sra. da Luz, Fraga do Puio, Fraga 
Amarela, Castelo, Freixiosa, 
Chapéu, Sé Catedral, Penha das 
Torres, Teixeira, Cabecito da 
Vinha, Carreirão das Arribas, 
Capela de São Paulo, Capela de 
Santa Ana e Centro de Interpretação 
Turístico e Ambiental). (10)

15 Lenga Lenga - (...) de Sendim, 
grupo de música tradicional 
mirandesa, fomenta a passagem do 
mais importante testemunho 
tradicional dos seus antepassados: 
Língua, Cantares, Danças Mistas e 
Pauliteiros. (9)

18 Nome que os falantes de mirandês 
dão ao português. (5)

19 (...) Ferreira, natural de Sendim, 
jurista poeta e escritor, foi um dos 
maiores divulgadores da língua 
mirandesa, autor do Çubiaço, 
traduziu várias obras para mirandês, 
como Os Lusíadas, de Luis de Vaz 
de Camões, Mensagem de Fernando 
Pessoa, e dois volumes de Asterix 

(1950-2015). (6)

20 Menino Jesus da (...), padroeiro das 
crianças, faz parte do Imaginário de 
Miranda do Douro, é a lenda mais 
conhecida. (10)

23 (...) de ovelha, matéria-prima com 
que se fazem meias, tapetes, 
mantas, ou nas suas formas mais 
elaboradas como lindíssimas colchas 
cobertas tecidas, que geralmente são 
espessas e pesadas (com til). (2)

24 (Da Moura, do Naso, O caso da 
Lagoa, Senhora do Monte, Senhora 
do Picão, O Carocho e a Velha). (6)

26 Palavra transmontana e mirandesa 
que significa «fazer pela vida», 
ficou num honroso 2.º lugar na 
«Palavra do Ano 2014» (iniciativa 
da Porto Editora). (6)

28 Festival de (...) Mirandeses, certame 
que atrai anualmente milhares de 
pessoas que procuram o melhor da 
gastronomia mirandesa, desde a 
vitela mirandesa, o cordeiro 
mirandês (raças DOP) e o porco 
com todos os seus derivados, sem 
esquecer a doçaria (sôdos, dormidos 
e a bola doce). (7)

29 (...) Mirandês, enchido de forma 
peculiar, consiste no aproveitamento 
da suã, coluna vertebral, costelas e 
rabos de porco; prato típico do 
período do entrudo transmontano, 
deve ser consumido exclusivamente 
cozido. (6)

30 (...) à Mirandesa, prato da cozinha 
tradicional de Miranda do Douro.
(5)

31 Santa (...) Maior, padroeira de 
Miranda do Douro. (5)


