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Horizontais:

1 (...) do Castelo, 
cidade, sede de 
concelho e capital 
de distrito, 
localiza-se na 
Região Norte 
(NUT II), no 
Minho-Lima 
(NUT III), 
(VCT); chamada 
de "Princesa do 
Lima", é a capital 
do folclore 
português. (5)

3 (...) e Maria, 
quem chega ao 
cimo do monte 
de Santa Luzia é 
abordado por 
vendedores 
deste tradicional 
casal de bonecos 
artesanais feitos 
de papel de 
jornal e lã; nome 
que também é 
dado ao 
«Monumento ao 
Folclore 
Vianense», à 
beira da estação 
ferroviária de 
Viana do Castelo.
(5)

6 Amorosa, 
Arda/Bico, Ínsua, 
Afife, Canto 
Marinho, 
Carreço, Castelo 
do Neiva, 
Fornelos e 
Promontório de 
Montedor, Paçô, 
Cabedelo, Porto 
de Vinha, 
Rodanho e Norte, 
são nomes de?

(6)

7 O tradicional de 
Viana tem 
ramagens nas 
várias cores e é 
usado nos trajes 
de lavradeira ou 
de festa (com 
cedilha). (5)

8 Templo-
Monumento de 
Santa (...), o 
templo do 
Sagrado Coração 
de Jesus,  ex-
líbris de Viana do 
Castelo; subindo 
ao Monte, na 
viagem de 
funicular mais 
longa de todo o 

país, observa-se 
uma das mais 
belas paisagens 
do mundo. (5)

10 Praça da (...), 
onde pode ser 
observado um 
monumento 
representativo da 
Revolução dos 
Cravos; tem 
diversos 
restaurantes com 
as iguarias mais 
típicas de Viana: 
o bacalhau, o 
polvo assado, o 
cabrito, os 
rojões, entre 
outras, 
acompanhadas 

do Vinho Verde 
da região. (9)

11 Para os mais 
gulosos, nas 
pastelarias 
típicas da região, 
têm: Meias Luas, 
Biscoitos de 
Viana, Sidónios, 
Torta de Viana, 
Rebuçados do 
Senhor dos 
Passos e da 
Paixão, Doces de 
Gema, Bolas de 
Berlim, 
Manjericos, entre 
outras delícias; 
se preferir 
salgadinhos, há 
empadas de pato 



e de lampreia 
(com cedilha). (7)

15 (...) de Viana do 
Castelo, 
inspirado em 
elementos 
naturais, com 
diversas flores 
estilizadas e 
elementos 
vegetais, como 
são as silvas e as 
hastes, é uma 
marca certificada 
(toalhas, 
naperões, lenços 
de amor ou dos 
namorados). (7)

18 Arraial minhoto 
localizado na 
entrada sul da 
vila de Darque, 
na margem 
esquerda do rio 
Lima; a quinta 
possui um 
verdadeiro 
núcleo 
museológico que 
poderá ser 
apreciado 
enquanto 
decorrem os 
arraiais. (9)

20 (...) Vieira, foi 
quem desenhou 
a Biblioteca 
Municipal de 
Viana do Castelo.
(4)

21 Ponte (...), ponte 
metálica sobre o 
rio Lima, veio 
permitir o 
tráfego 
ferroviário e 
substituiu a velha 

ponte de 
madeira que 
ligava o terreiro 
de São Bento em 
Viana à margem 
esquerda do rio 
Lima (Darque).
(6)

22 Farol 
(Montedor), os 
Moinhos de 
Vento 
(Montedor), o 
Fortim de Paçô 
(Montedor), a 
Masseira 
(embarcação 
típica) e a Lira 
(símbolo da 
primeira 
instituição 
cultural local), 
são elementos 
que marcam esta 
freguesia de 
Viana do Castelo 
(com cedilha). (7)

26 Festival 
Gastronómico da 
(...), onde pode 
degustar, assado 
no espeto, este 
peixe pescado no 
Rio Lima 
(Darque). (8)

28 Gonçalo (...), 
nascido em Viana 
do Castelo, foi 
um dos primeiros 
navegadores do 
Infante D. 
Henrique. (5)

29 Casa dos Condes 
de (...), onde está 
instalada a 
Câmara 
Municipal de 

Viana do Castelo 
(Monumento 
Nacional). (8)

32 (...) Municipal Sá 
da Bandeira, com 
a plateia em 
forma de 
ferradura e três 
ordens de 
camarotes, foi 
desenhado por 
José Geraldo da 
Silva Sardinha; 
tem 400 lugares 
e é um 
verdadeiro ex-
líbris da cultura 
vianense e alto-
minhota. (6)

33 Casa de João o 
Velho ou dos (...), 
edifício do século 
XV situado junto 
à Igreja Matriz  -
Sé de Viana 
(Santa Maria 
Maior). (5)

34 Museu do (...), 
local onde são 
exibidos os 
típicos trajes “à 
vianesa”, 
peculiares pelas 
suas formas, 
cores e desenhos 
(Lavradeira, 
Mordoma, 
Noiva). (5)

35 Centro Cultural 
de Viana do 
Castelo, foi 
desenhado pelo 
Arq. Eduardo 
Souto Moura; é 
um espaço 
vocacionado para 
eventos culturais 

e desportivos 
municipais e 
supramunicipais.
(7)

36 Estaleiros Navais 
de Viana do 
Castelo (sigla).
(4)

Verticais:

2 Romaria de 
Nossa Senhora 
da (...), 
consagrada à 
padroeira dos 
pescadores, é 
considerada a 
maior festa 
popular de 
Portugal. (6)

3 Capela das (...), 
um dos mais 
belos exemplares 
do rocócó 
português, 
mandada edificar 
por D. António 
do Desterro 
(Malheiro), na 
altura Bispo do 
Rio de Janeiro.
(9)

4 Casa dos (...), 
edifício do século 
XV recentemente 
recuperado para 
acolher uma área 
expositiva onde 
pode ser visto 
parte do espólio 
arqueológico do 
concelho, com 
destaque para o 
período da Pré-
história, Idade do 
Ferro e 
Romanização. (6)



5 Ponte de (...), 
ponte com 
fundações 
romanas, 
reconstruída na 
época medieval, 
sobre o rio 
Âncora 
(Amonde). (6)

7 Festival de Tunas 
Femininas de 
Viana do Castelo.
(6)

9 Nesta palavra 
cabem os 28 
Grupos 
Folclóricos do 
concelho de 
Viana do Castelo 
que 
dançam/cantam 
viras e chulas 
(Grupo de 
Danças e 
Cantares da Casa 
do Povo de Vila 
Nova de Anha, 
Grupo Recreativo 
e Cultural de 
Castelo do Neiva, 
Grupo Folclórico 
de Chafé, Grupo 
Folclórico "S. 
Paulo da Cruz" de 
Barroselas, 
Grupo Folclórico 
Cultural Danças e 
Cantares de 
Carreço, Grupo 
Folclórico e 
Etnográfico de 
Castelo do Neiva, 
Grupo Folclórico 
da Casa do Povo 
de Lanheses, 
Grupo de Danças 
e Cantares de 
Perre, Grupo de 

Danças e 
Cantares de S. 
Salvador da 
Torre, Rancho 
Folclórico das 
Lavradeiras de 
Vila Franca, 
Ronda Típica de 
Carreço, Grupo 
Folclórico de 
Santa Marta de 
Portuzelo, Grupo 
Folclórico da 
Danças e 
Cantares de 
Alvarães, Grupo 
Etnográfico de 
Areosa, Grupo 
Folclórico das 
Bordadeiras da 
Casa do Povo de 
Cardielos, 
Rancho Folclórico 
das Terras de 
Geraz do Lima, 
Rancho Folclórico 
do Centro 
Desportivo e 
Cultural de 
Outeiro, Grupo 
Folclórico Infantil 
da Associação 
Cultural e 
Desportiva de 
Santa Marta de 
Portuzelo, 
Rancho Regional 
das Lavradeiras 
de Carreço, 
Rancho Danças e 
Cantares de 
Afife, Grupo 
Folclórico de 
Viana do Castelo, 
Grupo Folclórico 
das Lavradeiras 
da Meadela, 
Ronda Típica da 
Meadela, Grupo 

de Danças e 
Cantares de 
Serreleis, Grupo 
das Cantadeiras 
do Vale do Neiva, 
Grupo Folclórico 
de S. Lourenço da 
Montaria, 
Rancho Folclórico 
Serradores do 
Monte de Vila 
Fria, Grupo 
Etnofolclórico 
"Renascer" de 
Areosa) (7)

12 (...) de Viana, 
profundamente 
enraizado nas 
mulheres do 
Minho, em 
especial nas 
peças em 
filigrana (Colares 
de Contas, 
Brincos e 
Arrecadas de 
Viana, Botões, 
Brincos, 
Custódias, 
Medalhas, 
Memórias, 
Cruzes, Corações, 
Borboletas, 
Colares de 
Gramalheira, 
Cordões e 
Trancelins). (4)

13 (...) Velho, antiga 
pousada de 
acolhimento dos 
peregrinos de 
Santiago, 
fundada por João 
Paes "o velho" 
em 1468, é onde 
está instalado o 
Posto de Turismo 
da Entidade 

Regional de 
Turismo do Porto 
e Norte de 
Portugal. (8)

14 Navio Hospital 
Gil (...), 
construído em 
Viana do Castelo 
em 1955, apoiou, 
durante décadas, 
a frota 
bacalhoeira 
portuguesa que 
pescava na Terra 
Nova e 
Gronelândia; foi 
restaurado e 
aberto ao público 
em 19-8-1998, 
assumindo-se 
como um ponto 
de interesse na 
cidade. (6)

16 Torre da (...), 
elemento que se 
destaca no Forte 
de Santiago da 
Barra, também é 
referido como 
Castelo de 
Santiago da Barra 
e Castelo de São 
Tiago Maior da 
Barra. (7)

17 Carteado (...), foi 
um dos médicos 
pioneiros a 
interessar-se pela 
radiologia clínica 
(Darque, 1876-
1949). (4)

19 Jardim da (...), 
jardim onde as 
crianças se 
podem deliciar 
com os inúmeros 
carrosséis 
disponíveis, 



enquanto os mais 
graúdos tiram 
fotografias com o 
Templo de Santa 
Luzia ou a ponte 
Eiffel, como 
pano de fundo.
(6)

22 (...) de Santa 
Luzia, conhecida 
localmente por 
"Cidade Velha", é 
um dos Castros 
mais conhecidos 
do Norte de 
Portugal e sem 
dúvida um dos 
mais importantes 
para o estudo da 
Proto-História e 
da Romanização 
do Alto Minho 
(com acento). (7)

23 Praça da (...), 
onde se encontra 
o Chafariz que 
durante vários 
séculos foi o 
ponto de 
abastecimento 
de água potável 
da população 
vianense, é 
considerada o 
centro histórico 
da cidade (com 
acento). (9)

24 Portal de (...) 
Galvão, está 
situado nas 
traseiras do 
edifício dos 
Antigos Paços do 
Concelho 
(Monumento 
Nacional). (5)

25 Igreja da (...), 
antigo Convento 
de Sant’Ana. (8)

27 Capela das (...), 
foi a primeira 
Matriz de Viana, 
até à construção 
da Sé Catedral.
(5)

28 Vinho (...), 
produto de 
dimensão 
estratégica, no 
Vale do Lima 
predominam as 
castas Loureiro e 
Vinhão. (5)

30 Museu de (...) 
Decorativas, tem 
um dos mais 
interessantes 
acervos nacionais 
de faiança 
portuguesa, que 
faz as delícias de 
quantos se 
dedicam a esta 
matéria e têm a 
possibilidade de 
a observar e 
estudar. (5)

31 (...) António 
Freire de 
Andrade, Conde 
da Bobadela, foi 
quem mandou 
construir, em 
1774, a Estátua 
de Viana, um dos 
ex-líbris da 
cidade (com 
acento). (4)


