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Horizontais:

1 (...) da Beira, 
concelho do 
distrito da 
Guarda, 
localizado na 
Região Centro 
(NUT II) e Dão-
Lafões (NUT III); 
FREGUESIAS: 
Carapito, 
Cortiçada (lagar 
de torcularium), 
Dornelas, Eirado, 
Forninhos, 
Penaverde e 
Pinheiro e pela 
união de 
freguesias de 
Aguiar da Beira e 
Coruche, 
Sequeiros e 
Gradiz e Souto de 
Aguiar da Beira e 
Valverde. (6)

3 Marcas (...), 
estão nas 
ombreiras das 
portas de muitas 
casas das aldeias 
do Concelho e 
indiciam a 
permanência na 
região de 
comunidades de 
cristãos-novos, 
que através da 
exibição deste 
tipo de símbolos, 
pretendiam 
evitar qualquer 
suspeita de 
práticas 
judaizantes. (11)

6 Produto 
endógeno e 
abundante no 

concelho de 
Aguiar da Beira, 
pelo que existem 
numerosos 
pratos locais que 
têm como 
ingrediente este 
tipo de 
cogumelo; tem 
um Certame 
Gastronómico 
que se realiza no 
último fim de 
semana de 
outubro (com 
acento). (7)

10 (...) de Carapito, 
doce típico do 
concelho de 
Aguiar da Beira; 
outras iguarias 

da Gastronomia 
do Concelho: 
Bolo de Azeite, 
Papas de Milho, 
Arroz Doce, Leite 
Creme, Requeijão 
com Doce de 
Abóbora, Filhós, 
Mel, Castanhas 
Assadas e Maçã 
de Aguiar 
Assada. (9)

11 Caldas da (...), 
inauguradas em 
1924, 
encontram-se 
localizadas numa 
quinta com cerca 
de noventa 
hectares, a cinco 
quilómetros da 

sede do 
concelho, num 
vale aprazível na 
margem 
esquerda da 
Ribeira de Coja.
(6)

12 Aldeia do 
concelho de 
Aguiar da Beira; 
património: 
Igreja Matriz, 
Capelas, com 
destaque para a 
Capela da Nossa 
Senhora do 
Castelinho, 
Penedo da Sela, 
Penedo do Frade, 
Penedo da 
Moira, cruzeiro e 



chafariz. (6)

14 Freguesia do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
onde se encontra 
o Talegre da 
Serra do 
Almançor. (8)

16 Percurso do (...), 
percurso que 
passa pelas 
vinhas, 
mostrando que 
se está em região 
demarcada (com 
til). (3)

17 Largo dos (...), 
onde se 
encontram: o 
Pelourinho 
Manuelino (séc. 
XVI), a antiga 
Torre do Relógio 
e a Fonte 
Ameada, sendo 
estas três 
estruturas um 
dos principais ex-
líbris da vila e 
monumentos 
nacionais; 
também neste 
largo se 
encontram a 
Casa dos 
Magistrados (séc. 
XV) e o edifício 
dos antigos Paços 
do Concelho (séc. 
XVIII). (10)

19 Barragem da (...), 
construída na 
Ribeira da 
Brazela, é o 
ponto de origem 
do sistema de 
abastecimento 

de água do 
concelho de 
Aguiar da Beira, 
abrangendo mais 
de 6000 
habitantes. (9)

22 Invulgar 
pelourinho que 
se encontra em 
Penaverde. (6)

24 Freguesia que 
tem como 
património a 
Igreja Matriz, 
alminhas e 
cruzeiros, 
sepulturas e lagar 
escavado na 
rocha. (5)

27 Carrinha da 
Biblioteca 
Municipal que 
percorre todas as 
aldeias do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
tentando recriar 
bons hábitos de 
leitura. (5)

28 Fregueisa do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
freguesia; 
património: 
Igreja Matriz, 
capelas, 
cruzeiros, Pedra 
do Cume com 
marco geodésico, 
Penedo da Lapa 
Silveira, Penedo 
do Cavalo, 
Penedo do 
Escorregadio, 
“Casinhas d’El 
Rei”, moinhos na 
margem do Rio 

Dão e marcas 
cruciformes em 
ombreiras de 
porta. (8)

29 Localidade de 
Forninhos onde 
se encontra a 
Ribeira de 
Carapito. (9)

30 (...) Tradicionais, 
evento 
emblemático com 
grande reputação 
tanto no distrito 
como a nível 
nacional, pois é o 
evento deste tipo 
mais antigo do 
país (malha, 
raiola, barra de 
pedra, panco, 
cantarinha, 
subida ao pau 
ensebado, salto a 
pés juntos, 
corrida de sacos, 
corrida de 
cântaros, jogo do 
porco ensebado e 
luta de tração 
com corda). (5)

31 Vitela Assada na 
(...), prato típico 
do concelho de 
Aguiar da Beira; 
outras iguarias: 
Torresmos, Bola 
de Carne, 
Enchidos, Cabrito 
Assado no Forno 
a Lenha, 
Entrecosto em 
Arroz de Grelos, 
Bacalhau 
Grelhado à Ponte 
do Abade e 
Feijão com 
Couves (com 
acento). (6)

Verticais:

1 Percurso do (...), 
passa por: "Casa 
da Moira",  
Pelourinho  de 
Carapito, esquina 
da rua Torta 
(Eirado), capela 
do Senhor do 
Castelinho 
(Ancinho), 
Barranha, 
Carregais, Souto 
de Aguiar da 
Beira, Moçafra, 
Lezíria, Torre do 
Relógio de 
Peroferreiro, 
Ponte do Abade, 
Sequeiros, 
Fontearcadinha e 
Sargaçais (com 
cedilha). (8)

2 Ponte do (...), 
povoação situada 
num vale cortado 
pelas águas do 
rio Távora que 
está dividida 
entre duas 
freguesias, dois 
concelhos 
(Aguiar da Beira e 
Sernancelhe), 
dois distritos 
(Guarda e Viseu) 
e duas dioceses.
(5)

3 Ponte do (...), 
atravessa o rio 
Coja, na 
freguesia de 
Coruche, talvez 
anterior à 
fundação da 
nacionalidade; 
apesar da 



simplicidade da 
estrutura, é um 
exemplo da 
engenharia 
medieval. (6)

4 (...) das Abelhas, 
faz parte do 
Património 
Arqueológico do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
tais como os de 
Carapito e o de 
São Pedro. (6)

5 Percurso da (...), 
passa por: 
Açores, Gradiz, 
Mouções, 
Quintas da Serra 
(da Fumadinha, 
Quinta do Meio e 
da Estrela) e 
Barragem do 
Carvalhal do Eiró.
(5)

7 Freguesia do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
onde onde se 
encontra a 
nascente do Rio 
Vouga, na Serra 
da Lapa. (6)

8 Miradouro 
Cabeço de (...), 
situado no alto 
dos Valagotes, 
freguesia de 
Forninhos, 
permite observar 
as várias 
localidades em 
redor e até a 
Serra da Estrela.
(4)

9 Dedicam-se ao 
fabrico de 

palhoças, 
capuchas e 
polainas de 
junco, peças de 
vestuário típicas 
do concelho de 
Aguiar da Beira 
que ajudavam os 
pastores a 
enfrentar o frio.
(11)

10 Festa do Pastor e 
do (...), realiza-se 
no primeiro 
domingo de 
março na 
localidade de 
Mosteiro, em 
Penaverde; 
Aguiar da Beira 
pertence à 
Região 
Demarcada do 
(...) da Serra. (6)

13 (...) de Carapito I, 
também 
conhecido por 
"Casa da Moura", 
de grande 
dimensões e 
classificado como 
Monumento 
Nacional, faz 
parte do 
Património 
Arqueológico do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
(com acento). (6)

14 Percurso das (...), 
passa por: Coja, 
Pinheiro, Cepos, 
Quinta das 
Lameiras, Quinta 
dos Matos, Ponte 
do Candal, 
Termas, Cavaca e 
Coruche. (6)

15 Ruinas do (...) de 
Aguiar da Beira, 
resumem-se às 
suas paredes 
exteriores, cuja 
origem será 
provavelmente 
anterior à 
nacionalidade 
(séculos VII a XI); 
no exterior existe 
ainda um 
depósito de água 
e uma estátua de 
um santo. (7)

18 Destacam-se no 
Artesanato do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
bem como a 
cestaria. (8)

19 Aldeia do 
concelho de 
Aguiar da Beira 
onde se encontra 
o Santuário de 
Nossa Senhora 
dos Verdes. (9)

20 Percurso da (...), 
passa pelos 
pontos 
emblemáticos de 
Aguiar da Beira 
como o Largo 
dos Monumentos, 
a Igreja da 
Misericórdia, 
solares, Igreja de 
Nossa Senhora 
do Leite, antigo 
burgo, novos 
Paços do 
Concelho, busto 
perpetua a figura 
do ilustre Padre 
Fonseca e 
conjunto de 
sepulturas 
antropomórficas. 

(4)

21 Freguesia que 
tem como 
património a 
Igreja Matriz, 
capelas, 
alminhas, 
cruzeiros, 
sepulturas 
escavadas na 
rocha, lagar de 
torcularium 
(utilizado para 
fazer vinho) e 
marcas 
cruciformes em 
ombreiras de 
porta (com 
cedilha). (9)

23 Frei Joaquim de 
Santa Rosa de 
(...), foi um 
historiador 
português e 
religioso 
franciscano 
(Gradiz, 1744 -
Sátão, 1822); a 
sua mais 
conhecida obra é 
o 'Elucidário', 
publicada em 
1798. (7)

25 Dona (...), mãe 
de D. Afonso 
Henriques, de 
quem a Vila de 
Aguiar da Beira 
recebeu o foral, 
no ano de 1120.
(6)

26 Sigla de Casa do 
Concelho de 
Aguiar da Beira; 
foi fundada com 
o propósito de 
juntar os 



Aguiarenses que 
trabalhavam e 
viviam na região 
de Lisboa. (4)


