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Horizontais:

1. Cidade portuguesa 
do Distrito de Vila 
Real, da Região Norte, 
da sub-região do Alto 
Trás-os-Montes e da 
antiga província de 
Trás-os-Montes e Alto 
Douro (VLP, 25 
freguesias) (com 
cedilha).

3. Produto de 
excelência do 
concelho de Valpaços, 
sendo um dos 
principais centros de 
produção de Portugal.

4. Surge no topo da 
lista das 
especialidades 
gastronómicas de 
Valpaços.

8. Produto de 
excelência do 
Concelho de Valpaços 
(considerado o melhor 
do mundo).

10. «Loja Ponto (...)», 
inaugurada em 2008, 
é um espaço público 
destinado a jovens, 
que assegura a 
igualdade de 
oportunidades de 
acesso a toda a 
informação, 
funcionando numa 
lógica multicanal 
assente na oferta de 
valências como o 
Portal da Juventude e 
o Contact Center (com 
acento).

11. Tempero de vinho 
e alho utilizado no 
fumeiro de Valpaços 
(com cedilha).

12. No concelho de 
Valpaços é possível 
obter dois tipos deste 
produto de 
excelência: urze (Terra 
Fria) e rosmaninho 
(Terra Quente).

13. Santa Maria de 
(...), encontra-se a 
uma altitude 
aproximada de 700 
metros e é um elo de 
transição da Terra Fria 
para a Terra Quente 
(com acento).

15. «Casa do (...)», 
museu com 
equipamentos de 
última geração 
dedicada a um 
produto de excelência 

do Concelho de 
Valpaços.

16. Um dos produtos 
de excelência do 
Concelho de Valpaços 
(Amendoeiras em flor, 
atraem milhares de 
visitantes ao Concelho 
de Valpaços) (com 
acento).

17. Rocha presente no 
Concelho de Valpaços 
(Litologia).

18. Percursos (...), 
fazem parte dos 
Roteiros e Percursos 
do Concelho de 
Valpaços.

19. Santa (...), serra 
que se eleva até aos 
1013 metros de 
altitude.

20. Terra (...), abaixo 
dos 600 metros 
(sobreiro e a 
azinheira).

22. Freguesia do 
concelho de Valpaços 
onde existe uma ponte 
romana, a do 
Arquinho (sobre o rio 
Calvo).

25. Dr. Olímpio (...), 
conhecido como o 
médico do povo, 
nasceu em Vilarandelo 
(1910-1983).

28. Centro Cultural 



Luís (...), Centro 
Cultural de Valpaços 
inaugurado em 1993, 
tem este nome por ter 
sido uma oferta, tanto 
o terreno como a obra 
de construção, de um 
empresário 
valpacense (já 
falecido).

29. Terra (...), área de 
transição 600 - 800 
metros de altitude 
(zimbro, carvalho 
negral).

30. (...) de 
Montenegro, 
considerada a «Capital 
da Castanha» (onde se 
realiza a Festa da 
Castanha).

31. Variedade de maçã 
produzida no concelho 
de Valpaços (A região 
de Trás-os-Montes é 
detentora da segunda 
maior área de pomares 
de macieiras do País).

32. TOMI (...), 
disponibiliza toda a 
informação necessária 
ao visitante do 
município de Valpaços 
com mapas da região 
e organizada por 
categorias: Onde 
Comer; Onde Ficar; O 
que fazer; Eventos.

Verticais:

1. São (...), a quem é 
dedicada a Igreja 
Matriz de Vilarandelo.

2. «(...) Cavados na 
Rocha», fazem parte 
dos Roteiros e 
Percursos do Concelho 

de Valpaços (Adérito 
Medeiros Freitas, 
ilustre valpacense, 
publicou, em 2010, a 
primeira edição de 
uma obra sobre esta 
temática).

3. Um dos produtos 
de excelência do 
Concelho de Valpaços 
(fruto).

4. Produto de 
panificação específico 
onde são 
incorporadas carnes 
de porco e fumeiro, 
cozido em forma, é 
um dos produtos de 
excelência do 
Concelho de Valpaços.

5. Guerra da (...), o 
acontecimento mais 
importante da história 
de Valpaços deu-se 
seguramente em 
meados do séc. XIX 
(1846), aqui se 
defrontaram as tropas 
rivais; segundo a 
lenda, participou na 
refrega o famoso Zé 
do Telhado.

6. (...) Escolares 
(Valpaços e Carrazedo 
de Montenegro).

7. Percurso pedestre 
«Vias (...) XVII», faz 
parte dos Roteiros e 
Percursos do 
Concelho de Valpaços.

9. Centro Hípico (...), 
situado a cerca de 15 
quilómetros do centro 
da cidade de 
Valpaços, tem aulas 
de equitação 

disponíveis 
diariamente para 
crianças e adultos.

12. «(...) da Fonte», o 
solar mais antigo de 
Valpaços.

14. Pavilhão (...) de 
Valpaços, “casa” dos 
mais prestigiados 
eventos realizados em 
Valpaços.

18. (...) Municipal de 
Valpaços, 
reconstruída a partir 
do antigo edifício dos 
serviços florestais, no 
centro histórico da 
cidade, foi inaugurada 
em 2012.

21. (...) bravo, espécie 
vegetal dominante do 
Concelho de Valpaços.

22. «Castanha da 
(...)», um produto de 
Denominação de 
Origem Protegida 
(DOP), oriundo do 
serra que lhe dá nome 
e ponto mais alto do 
concelho de Valpaços 
(1148 metros de 
altitude).

23. Formação vegetal 
que predomina ao 
longo dos trechos dos 
principais rios do 
Concelho de Valpaços.

24. Rio que se espraia 
na área central e 
oriental do concelho 
de Valpaços, com 
praia fluvial 
("Qualidade de Ouro", 
atribuída pela 
Quercus) (com 

cedilha).

26. Rocha presente no 
Concelho de Valpaços 
(Litologia).

27. N.ª Senhora da 
(...), padroeira de 
Valpaços (com 
acento).

29. Um dos produtos 
de excelência do 
Concelho de Valpaços 
(juntamente com o 
Algarve, a zona de 
Trás-os-Montes é das 
zonas de maior 
produção deste fruto).


