Horizontais:
1 Concelho do
distrito de Aveiro
localizado na
Região do Centro
(NUT III), no
Baixo Vouga
(NUT III); é
limitado a norte
por Oliveira do
Bairro e Águeda,
a sul pela
Mealhada, a
oeste pelo
concelho de
Cantanhede, no
distrito de
Coimbra e a este
pelo concelho de
Mortágua, no
distrito de Viseu.
(6)
4 Anadia é Capital
do (...). (9)
9 (...) de Sangalhos,
um dos muitos
que se podem
encontrar no
concelho de
Anadia (século
XVII). (8)
10 (...) do Bairro,
freguesia do
concelho de
Anadia onde situa
a Lagoa de
Torres. (9)
11 Vale da (...), a
notoriedade
deste local na
freguesia da
Moita deve-se,
não só às Termas
mas, também, às
Ruínas do
Convento das
Ursulinas e
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Capela de Nª Srª
da Piedade (com
acento). (2)
12 Capela de Nossa
Senhora das (...),
situada em Vila
Nova de
Monsarros, data
de meados do
século XVII. (5)
14 (...) Palace Hotel,
éa
materialização do
sonho do
hoteleiro
Alexandre de
Almeida e do
talento do
arquiteto Norte
Júnior;
inaugurado em

1926, é um
magnífico
exemplar da Arte
Nova que
dominou os
"Dourados Anos
20" (tem servido
de cenário a
diversos filmes).
(5)
15 Barriga de (...),
doce conventual
de Anadia; deve
ser cozinhado em
tacho de cobre,
de 20cm de
diâmetro, polido
no momento. (6)
17 José (...), apesar
de ter nascido na
Chamusca vive

em Mogofores,
terra da sua
família paterna.
(3)
18 São Lourenço do
(...), freguesia de
Anadia onde se
situa a Capela de
Nossa Senhora
das Lezírias,
construída em
meados do
século XVII, e a
Quinta de S.
Lourenço
(Turismo Rural).
(6)
23 Centro de Alto
(...) de Anadia,
uma das maiores
obras de âmbito

Desportivo
existentes no
nosso país,
contempla todas
as modalidades
desportivas como
Ciclismo
(Velódromo),
Esgrima, Judo,
Ginástica,
Trampolins e
Desportos
Acrobáticos. (10)
24 Manuel (...),
nasceu e morreu
em Vale do Boi,
freguesia da
Moita (Anadia);
repentista e
analfabeto, ficou
conhecido por
“Poeta Cavador”
(1845-1901). (5)
27 Museu
Etnográfico da
(...), museu
pertencente ao
grupo folclórico
desta localidade.
(8)
28 Lagoa do (...) de
Aguim, sistema
lagunar natural
onde poderemos
encontrar patos,
peixes e anfíbios.
(4)
31 Barragem da (...),
situada na
freguesia da
Moita, concelho
de Anadia, é um
ponto de água e
de lazer; outras
barragens:
Porcão e
Saidinho. (9)
32 Manuel

Rodrigues (...),
proeminente na
filólogo,
administração
Professor
pública e vida
Universitário na
económica. (9)
Faculdade de
Letras da
Verticais:
Universidade de
1 Lagoa do Paul de
Lisboa; a sua
(...), local de
obra “Estilística
beleza natural
da Língua
existente no
Portuguesa”,
concelho de
publicada pela
Anadia. (5)
primeira vez em
1945,
2 Há quem diga
notabilizou-o
que nesta antiga
perante o público
freguesia de
em geral. (1897Anadia come-se
1989). (4)
o melhor leitão
do mundo. (5)
33 Museu/Palacete
José Luciano de
3 «(...)
(...), espaço
Underground
museológico, da
Museum»,
tutela da Santa
espaço
Casa da
museológico,
Misericórdia de
sonhado pelo
Anadia,
Comendador
integrado no
José Berardo,
Palacete onde
tem no seu
viveu este chefe
espólio obras de
do partido
arte africana,
progressista e
cerâmicas das
notável estadista
Caldas da Rainha,
da monarquia
acervo histórico
liberal (1834do Rafael
1914). (6)
Bordalo Pinheiro,
azulejaria,
34 Casa de (...), está
minerais e
fortemente
fósseis (com
ligada à história
cedilha). (7)
de Portugal do
período da séc.
XIX, em que a
instabilidade
política fez
emergir das
revoltas liberais
uma nova elite
com lugar cada
vez mais

5 Capela de S. (...),
capela
pertencente à
Santa Casa da
Misericórdia de
Anadia; outros
espaços
religiosos: Capela
de Nossa

Senhora da
Piedade ou dos
Pintos e
Santuário Nossa
Senhora
Auxiliadora
(Mogofores),
Capela de Nossa
Senhora das
Neves e
Fontanário
(Pereiro) (com
til). (9)
6 Conhecidas pela
qualidade das
suas águas, há as
da Curia e Vale
da Mó. (6)
7 (...) da Curia,
surgiram pela
mão da alemã
Emília Wissman
que veio para
Portugal muito
jovem;
originalmente de
forma quadrada,
são pasteis de
uma massa
folhada muito
fina recheada de
ovos-moles e
polvilhados com
açúcar pilé, hoje
apresentados em
forma de
coração. (6)
8 (...) Joaquim da
Conceição,
artista natural de
Ferreiros, Anadia,
autor do
Monumento aos
Mortos da
Grande Guerra
(inaugurado em
1929, em Anadia)

(com acento). (7)
13 Museu do (...) da
Bairrada, edifício
contemporâneo,
inaugurado 2003,
comporta, para
além da
exposição
permanente Percursos do (...)
- uma
componente de
exposições
temporárias de
arte
contemporânea.
(5)
14 (...) Telmo,
desenhou a
Estação de
Caminhos de
Ferro da Curia,
inaugurada em
1944; no edifício
da estação
encontra-se a
sede da Rota da
Bairrada e o
Espaço Bairrada.
(10)
15 (...) Sampaio,
nasceu em
Alféolas, Anadia;
imbuído no
espírito da
procura de uma
identidade
nacional, atinge o
auge da sua
carreira artística
nas décadas de
30 e 40 do século
XX, época em
que realizou
grande parte das
suas obras nas
províncias

ultramarinas e
que lhe valeram
o título de
“Pintor do
Império” (18931956). (6)
16 (...) do Bairro,
freguesia
atravessada pela
mancha vitícola
(uma das
paisagens mais
bonitas que se
pode apreciar no
concelho de
Anadia). (7)
18 Estação
Vitivinícola da
(...), foi fundada
em 1887 com a
denominação de
Escola Prática de
Viticultura e
Pomologia da
(...);
presentemente,
continua a
desenvolver
trabalhos de
investigação e
experimentação
com vista ao
melhoramento
dos meios de
produção. (8)
19 Avelãs de (...),
freguesia do
concelho de
Anadia que já foi
concelho entre
1514 e 1836,
tendo recebido o
seu foral de ElRei D. Manuel I.
(7)
20 (...) do Bairro,
freguesia extinta
em 2013, no

âmbito de uma
reforma
administrativa
nacional, tendo
sido agregada às
freguesias de
Tamengos e
Aguim (com
acento). (3)
21 Como é
conhecido o
jogador e
treinador de
futebol António
José Conceição
Oliveira
(Mogofores,
1946). (4)
22 Freguesia do
concelho de
Anadia onde se
situa a Aliança
Vinhos de
Portugal. (9)
25 Amoreira da (...),
foi extinta em
2013, tendo sido
agregada às
freguesias de
Paredes do
Bairro e Ancas;
onde está
instalada a
fábrica de
capacetes Nexx
(com acento). (7)
26 Igreja de S. (...), a
construção inicial
desta igreja,
situada na Moita
(Anadia), data do
século XII, da
qual subsiste
apenas uma
lápide
comemorativa;
outras igrejas:

Igreja Paroquial
de Tamengos,
Igreja Paroquial
de Arcos e Igreja
Paroquial de
Sangalhos. (8)
27 (...) da Curia,
para além do
Hotel, possui um
lago artificial
onde é possível
passear de
gaivotas, diversas
pontes, campos
de jogos e casa
de chá. (6)
29 (...) assado à
Bairrada, prato
típico da
Gastronomia de
Anadia; outros
pratos: Chanfana
à Bairrada,
Cabidela, Arrozdoce e Leitecreme (com til).
(6)
30 Avelãs de (...), é a
maior freguesia
do concelho de
Anadia. (4)

