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Horizontais:

1 Concelho que 
fica no coração 
do Alentejo, na 
fronteira do 
Baixo com o Alto 
Alentejo, entre 
Beja (Distrito) e 
Évora. (10)

4 Serra do (...), 
com 412 metros 
de altitude, 
abriga o 
Concelho pelo 
lado norte; situa-
se na transição 
entre o Alto e o 
Baixo Alentejo, 
entre os 
concelhos de 
Portel e da 
Vidigueira. (6)

7 Vasco da (...), por 
carta régia de 29-
12-1519, o rei D. 
Manuel 
concedeu-lhe o 
título de Conde 
da Vidigueira, 
com todas as 
honras, direitos e 
privilégios, tendo 
o Almirante 
passado a residir 
aqui com a 
família até à data 
da partida para a 
sua última 
viagem à Índia, 
onde veio a 
falecer em 1524, 
na cidade de 
Cochim. (4)

8 Forma de 
turismo; no 
concelho da 
Vidigueira 

existem adegas 
com condições 
para receber os 
amantes dos 
vinhos e que 
permitem a visita 
a espaços de 
produção, 
participação em 
vindimas e 
provas de vinhos.
(10)

12 Torre do (...), foi 
um presente do 
navegador Vasco 
da Gama ao povo 
da Vidigueira; 
alberga um sino 
que lhe atribui 
valor acrescido 
(com acento). (7)

15 Ermida de Santo 

(...), ergue-se no 
topo de uma 
colina a sueste da 
Vila de Frades 
(com acento). (7)

17 Museu da Casa 
do (...), já foi um 
estabelecimento 
prisional 
masculino, é 
agora um museu 
de arqueologia 
localizado em 
Vila de Frades.
(4)

19 (...) Estaço, foi 
um humanista e 
escritor 
português, que 
viveu a partir de 
1555 em Roma, 

onde foi 
secretário do 
papa; dá agora 
nome a um 
Centro de 
Estudos, em 
Cuba, no Distrito 
de Beja 
(Vidigueira, 1524 
- Roma, 1581).
(7)

20 É vasta e espraia-
se a sul e oeste 
do concelho da 
Vidigueira (com 
acento). (8)

21 «Vidigueira 
Branco - Feira do 
Vinho e do (...)», 
evento que 
pretende 



promover os 
vinhos da sub-
região vitivinícola 
de Vidigueira, o 
azeite, a 
gastronomia 
tradicional (das 
migas em 
particular) e 
aquele que é 
Património 
Imaterial da 
Humanidade (a 
palavra em falta).
(5)

25 Perto de 
Pedrógão podem 
ser admirados 
vários 
monumentos 
funerários 
rochosos 
testemunhos do 
período Neolítico 
e Megalítico. (5)

27 (...) da Serra, 
pequena aldeia 
da freguesia de 
Selmes onde se 
destaca a Igreja 
de N. Sra. das 
Relíquias. (7)

32 Freixo, Selmes, 
Marmelar e 
Sobroso, são 
nomes de? (8)

34 Ermida de Santa 
(...), a mais antiga 
das ermidas 
circundantes da 
Vidigueira; a sua 
construção data 
de 1555, por 
ordem do 2.º 
conde da 
Vidigueira, D. 
Francisco da 
Gama, e a sua 

mulher D. 
Guiomar de 
Vilhena. (5)

35 Biscoitos e bolos 
regionais como as 
popias, bolos de 
mel, bolos 
folhados e 
escarapiadas, o 
que são? (5)

36 Ermida de São 
(...), no cimo de 
uma colina 
sobranceira à vila 
da Vidigueira, 
tornou-se um 
miradouro de 
onde se pode 
disfrutar da vista 
privilegiada; um 
local ideal para 
festas populares, 
com arraial e 
diversões várias.
(5)

Verticais:

2 É o terceiro 
maior rio da 
Península Ibérica, 
corre a leste do 
concelho da 
Vidigueira e nele 
se pesca enguia, 
sável, saboga, 
lampreia, tainha, 
bogas, corvina, 
esturjão e robalo; 
já teve os nomes 
de Uadiana e 
Odiana; faz 
fronteira entre 
Portugal e 
Espanha e 
desagua no 
Mediterrâneo.
(8)

3 Ermida de S. (...), 
foi mandada 
erigir pelo 4.º 
conde da 
Vidigueira, D. 
Francisco da 
Gama, para ser 
depositária da 
imagem do santo 
que acompanhou 
Vasco da Gama à 
Índia (hoje, no 
museu da 
Marinha). (6)

4 Torre de (...), o 
que restou da 
antiga moradia 
dos Condes da 
Vidigueira pois 
muitas das 
pedras do castelo 
foram utilizadas 
na construção 
das casas da 
Vidigueira; 
construiu-se um 
adarve a que se 
pode subir por 
uma escada 
exterior, 
proporcionando 
acesso a um 
improvisado 
miradouro. (7)

5 Um dos produtos 
típicos do 
concelho da 
Vidigueira, “um 
sabor com 
lenda”, este 
produto é tão 
importante para a 
região que até as 
suas Padeiras 
foram 
homenageadas 
por terem 
mantido a 
tradição até aos 

nossos dias (com 
til). (3)

6 Ermida de Santa 
(...), localizada na 
povoação de 
Pedrógão, esta 
ermida terá sido 
a primeira 
edificação 
religiosa da 
aldeia. (5)

9 Nossa Senhora 
das (...), 
padroeira da 
Vidigueira, a sua 
imagem está na 
Igreja de S. 
Francisco de 
Vidigueira (com 
acento). (9)

10 Um dos produtos 
típicos do 
concelho da 
Vidigueira. (3)

11 Centro (...) de 
Novas 
Tecnologias de 
Vidigueira, 
alberga a 
biblioteca 
municipal, um 
salão multiusos e 
zona de jogos e 
espaço internet. 
(13)

13 Aldeia tradicional 
na planície 
alentejana, 
atravessada pela 
Ribeira do 
mesmo nome, 
sobre a qual se 
ergue uma 
pequena ponte 
que se diz ser 
romana; dos seus 
monumentos 



destacam-se a 
Igreja Matriz de 
Sta. Catarina e 
um conjunto 
urbano típico, 
pontuado por 6 
nichos em 
alvenaria que 
constituem as 
Estações da Via 
Sacra. (6)

14 (...) Municipal de 
Vidigueira, está 
localizado no 
emblemático 
largo Vasco da 
Gama, no 
remodelado 
edifício da 
pitoresca antiga 
escola primária; 
espaço que 
muito contribui 
para a 
compreensão 
cultural, 
histórica, social e 
económica da 
região. (5)

16 Aldeia do 
concelho da 
Vidigueira, já no 
sopé da serra, 
onde sobressai, 
entre o típico 
casario, a Igreja 
Paroquial de Sta. 
Brígida, de 
inspiração 
mudéjar. (8)

17 Um dos produtos 
típicos do 
concelho da 
Vidigueira. (6)

18 (...) da Vidigueira, 
chafariz 
construído para 

comemorar a 
inauguração do 
abastecimento 
de água à vila. (7)

22 Igrejinha (...), 
como é 
conhecido o 
Teatro Gama 
Herculano. (4)

23 Dr. Orlando de 
Mello do Rego, 
Frei António das 
Chagas, do Largo 
Visconde da 
Ribeira Brava e 
do Largo da 
Cascata, são 
nomes de? (7)

24 (...) de Pedrógão, 
integrada no 
empreendimento 
do Alqueva e 
veio alterar a 
bacia do 
Guadiana ao 
largo da 
localidade com o 
mesmo nome; a 
variedade e 
riqueza de 
ecossistemas que 
se encontram no 
lago artificial 
constituem mais 
uma razão para 
uma visita à 
região. (8)

26 Os cogumelos da 
região, 
preparados com 
ovos ou carne 
frita são um 
verdadeiro 
manjar dos 
deuses. (8)

28 Ruínas Romanas 
de São (...), único 

monumento 
nacional do 
Concelho, em 
Vila de Frades; as 
ruínas 
arqueológicas 
encontram-se em 
local pouco 
elevado, mas 
dominando 
visualmente a 
paisagem a sul, 
até Beja. (8)

29 (...) da Terra, 
iniciativa 
camarária com o 
intuito de 
divulgar os 
produtos de 
excelência do 
concelho de 
Vidigueira e 
proporcionar aos 
visitantes um 
programa que 
alie a 
gastronomia 
local à música 
tradicional e à 
dança. (7)

30 Vitifrades, 
Herdade do Peso, 
Paulo Laureano 
Vinus, Enolea, 
Casa Agrícola 
Herdade do 
Monte da 
Ribeira, Herdade 
do Sobroso, 
Cortes de Cima, 
Ribafreixo, Adega 
Cooperativa de 
Vidigueira, Cuba 
e Alvito, Quetzal, 
Herdade Grande 
e Hacienda 
Branca, são 
Produtores de?.

(5)

31 «No Condado 
dos (...)», Rota 
que pretende dar 
a conhecer ao 
público os vários 
locais e 
monumentos 
que 
testemunham a 
permanência de 
Vasco da Gama 
nesta Vila da 
Vidigueira, bem 
como dos seus 
descendentes e 
herdeiros da 
Casa da 
Vidigueira. (5)

33 (...) da 
Cancelinha, com 
cerca de dez 
hectares, é 
constituído na 
sua maioria por 
laranjeiras; este 
património 
agrícola é o 
último grande 
laranjal do 
Concelho. (5)


