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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito de 
Aveiro, está 
localizado na 
região Centro 
(NUT II) e no 
Baixo Vouga 
(NUT III); 
FREGUESIAS: 
Aguada de Cima, 
Águeda e 
Borralha, Barrô e 
Aguada de Baixo, 
Belazaima do 
Chão, 
Castanheira do 
Vouga e Agadão, 
Fermentelos, 
Macinhata do 
Vouga, Préstimo 
e Macieira de 
Alcoba, 
Recardães e 
Espinhel, 
Travassô e Óis da 
Ribeira, Trofa, 
Segadães e 
Lamas do Vouga, 
Valongo do 
Vouga (com 
acento). (6)

5 Parque Fluvial da 
(…), este parque 
faz parte do 
trilho pedestre 
da serra e é um 
dos mais 
visitados pelos 
aguedenses e 
turistas no verão
- outros Parques 
Fluviais: do 
Alfusqueiro, do 
Souto do Rio e de 
Bolfiar. (7)

7 A Festa do (...) à 

Bairrada, evento 
que teve início 
no ano de 1994; 
em 1998 passou 
a integrar a 
Mostra de 
Artesanato e 
Gastronomia de 
Águeda (com til).
(6)

8 Tem estado 
presente no 
Município de 
Águeda desde 
“sempre”, sendo 
a razão de 
Águeda ser 
conhecida e 
reconhecida 
como a terra das 
duas rodas. (9)

10 (...) de 
Fermentelos, a 
maior lagoa 
Natural da 
Península Ibérica.
(7)

11 Parque Fluvial do 
Souto do (...), é o 
parque fluvial 
mais antigo do 
Município, com 
gestão da 
responsabilidade 
da Junta de 
Freguesia de 
Águeda e 
Borralha, em 
parceria com a 
BARC. (3)

13 Milagre d’(...),
recriação 

tradicional da 
romaria a N.ª Sra. 
da Guia, pela 
Associação 
Etnográfica "Os 
Serranos", no 
pequeno lugar, 
na Serra do 
Caramulo (que 
encima a 
freguesia de 
Macieira de 
Alcoba e todo o 
concelho de 
Águeda), com a 
reposição do 
funcionamento 
anual do forno 
comunitário, 
onde entra um 
homem para 
meter uma broa 



grande (cerca de 
70 kg). (8)

15 Apanha do (...), 
foi uma prática 
bastante 
arraigada nas 
populações 
ribeirinhas de Óis 
da Ribeira, 
Fermentelos e 
Espinhel que 
contribuía para 
adubar os 
terrenos e limpar 
a Pateira; hoje é 
relembrada 
quando 
organizada por 
alguma 
associação 
cultural da região
(com cedilha). (6)

18 Queima do (...), 
festa tipicamente 
profana realizada 
no Sábado de 
Aleluia, (sábado 
antes ao 
domingo de 
Páscoa), à noite, 
na freguesia de 
Travassô; não é 
só o queimar de 
um boneco de 
palha que 
simboliza 
expiação dos 
males e de 
purificação  mas, 
também, a 
representação, 
no adro da igreja, 
de um trabalho 
artístico e 
literário, numa 
rivalidade 
saudável, entre 
os lugares de 

Cima e de Baixo.
(5)

19 Parque da Alta 
(...), imóvel de 
interesse 
municipal, foi 
parcialmente 
destruído por 
uma tempestade 
no início de 
2013. (4)

21 Confraria 
Enogastronómica 
Sabores do (...), 
promove e 
divulga as 
tradições 
gastronómicas 
do Concelho de 
Águeda (com 
acento). (7)

22 Ponte Velha do 
(...), constitui 
uma obra de arte 
de grande 
antiguidade, 
provavelmente 
do séc. XIII, em 
alvenaria de 
arenito, disposta 
sobre cinco 
arcos; também 
conhecida como 
Ponte do Cabeço 
de Vouga, 
localiza-se na 
freguesia de 
Lamas do Vouga.
(6)

25 Fazem parte da 
Doçaria do 
concelho de 
Águeda; outros 
doces: pastéis de 
Águeda, as 
barrigas de freira, 
os fuzis, cavacas, 
suspiros, bolos de 

Páscoa e o bolo 
de S. Pedro. (9)

26 «(...) Sky 
Project», nasceu 
em Águeda no 
ano de 2012 e é 
composto por 
várias instalações 
artísticas 
coloridas 
espalhadas pela 
cidade; os 
guarda-chuvas,
que parecem 
flutuar no ar,
formam o 
elemento forte 
deste evento 
(palavra inglesa).
(8)

30 Evento típico que 
ocorre após as 
colheitas do 
milho e procura 
repor e manter a 
tradição das eiras 
comunitárias, 
para onde cada 
um leva o seu 
milho e se 
auxiliam. (11)

31 Aldeia 
Pedagógica do 
(...) Antigo -
Macieira de 
Alcôba, visa o 
desenvolvimento 
do turismo 
sustentável e 
tem contribuído 
para a melhoria 
de vida das 
populações locais 
(tem um 
importante 
conjunto de eiras 
e espigueiros).

(5)

32 Carne à (...), 
iguaria da 
Gastronomia do 
concelho de 
Águeda; outras 
iguarias: Leitão 
Assado, Coelho à 
Moda de Águeda, 
Bacalhau 
Albardado, 
Bacalhau à 
Ribeirinho, Broa 
de Milho, Sopa 
do Campo, Caldo 
do Lavrador, 
Arroz de Açafrão, 
etc. (10)

Verticais:

2 Festa de S. (...), é 
uma das grandes 
romarias que 
existe no 
concelho de 
Águeda, trazendo 
muitos devotos 
de fora do 
Concelho 
(Bolfiar). (7)

3 Iniciativa do 
Município de 
Águeda que 
decorre na Praça 
1º de Maio 
durante o mês de 
julho; alia a 
cultura à 
diversão, com 
desporto, música 
e uma aposta 
forte na arte 
urbana (com 
acento). (10)

4 Igreja Matriz da 
(...), é 
Monumento 



Nacional por 
possuir um 
conjunto 
escultórico-
funerário, de 
grande valia 
artística - o 
Panteão dos 
Lemos. (5)

6 Manuel (...), 
escritor e político 
que nasceu em 
Águeda; dá nome 
à Biblioteca 
Municipal. (6)

8 Região 
Demarcada da 
(...), o concelho 
de Águeda faz 
parte desta 
região 
vitivinícola; 
Águeda aposta 
no Enoturismo e 
é já longa a 
tradição na 
produção e 
comércio de 
vinhos cuja 
qualidade é 
reconhecida a 
nível nacional e 
internacional, 
resultado dos 
distintos prémios 
para vinhos 
produzidos no 
concelho. (8)

9 Estação 
Arqueológica do 
(...) do Vouga, 
imóvel de 
interesse público, 
situada a sul do 
rio Vouga e a 
norte rio Marnel, 
continua a ser o 

caso que melhor 
exemplifica um 
povoamento da 
Idade do Ferro, 
posteriormente 
romanizado e 
posto a 
descoberto 
através das 
escavações 
arqueológicas 
realizadas desde 
os anos 40 do 
séc. XX (com 
cedilha). (6)

12 App que permite 
conhecer os 
diversos trilhos 
pedestres que 
integram o 
Concelho; 
permite aos 
utilizadores um 
acesso mais 
facilitado aos 
trilhos, 
fornecendo 
mapas e 
informações 
sobre os diversos 
pontos de 
interesse a 
conhecer, para 
além de que 
permite 
acompanhar em 
simultâneo o 
percurso 
realizado pelo 
utilizador. (12)

14 (...) salgado, 
artesanato de 
olaria, barro 
repuxado 
manualmente, em 
roda de oleiro; é 
cozido em forno 
de lenha e 

vidrado, no 
próprio forno, 
com sal e pintado 
manualmente 
com diversos 
motivos (com 
acento); outros 
tipos de 
cerâmica: Barro 
Vermelho e 
Faianças. (4)

16 Jardim do Cais 
das (...), amplo 
jardim voltado 
para o Rio 
Águeda, com um 
varandim 
decorado com 
vários painéis de 
azulejos que 
representam as 
freguesias do 
Concelho. (11)

17 (Casa Museu do 
Cancioneiro de 
Águeda, Museu 
Nacional 
Ferroviário -
Núcleo de 
Macinhata do 
Vouga, Fundação 
Dionísio Pinheiro 
e Alice Cardoso 
Pinheiro, Casa 
Museu João 
Tomás Nunes, 
Museu 
Etnográfico da 
Região do 
Vouga), o que 
são? (6)

20 São estelas de 
culto dos mortos, 
consideradas 
património 
artístico-
religioso; 
geralmente, são 
erguidas em 

entroncamentos 
de caminhos, 
sendo comuns 
em caminhos 
rurais, em matas 
ou perto de 
cursos de água, 
embora também 
se possa 
encontrar 
alminhas junto às 
estradas 
nacionais e 
embutidas em 
muros ou na 
frontaria de 
casas. (8)

23 Aldeia Serrana de 
(...), aldeia 
rústica da 
freguesia do 
Préstimo, 
Águeda, inserida 
na Rota da 
Bairrada; as 
construções são 
feitas 
essencialmente 
em xisto, 
mantendo as 
características 
tradicionais. (9)

24 Cerimónia do 
Senhor dos (...), 
acontece duas 
semanas antes 
de Páscoa e 
termina no 
encontro com a 
Nossa Sra. da 
Soledade; outras 
Festas e 
Romarias: Festa 
da Nossa Sra. Da 
Graça, Festa de 
Nossa Sra. da 
Saúde, Festa de 
S. Sebastião, 



Festa de Sto. 
António de 
Serém, Romaria 
das Almas Santas 
da Areosa, 
Romaria dos 
Santos Mártires.
(6)

27 Esteiras em (...), 
esteiras feitas 
manualmente 
com uma espécie 
de junco que 
depois de seco é 
tecido com o 
mesmo material; 
ainda é muito 
utilizado quer na 
agricultura, quer 
na decoração. (5)

28 Cine-Teatro S. 
(...), 
equipamento 
cultural 
aguedense 
fundado em 
1980, tem uma 
sala com plateia 
e balcão, com 
687 lugares, 
vários espaços 
para exposições, 
café-concerto, 
bar, etc. (5)

29 Foi uma das 
maiores 
empresas de 
motorizadas de 
Portugal entre as 
décadas de 1960 
e 1980 (sediada 
em Águeda). (5)


