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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito de Leiria 
localizado na 
Região do Centro 
(NUT II) e no 
Pinhal Interior 
Norte (NUT III)
(com til). (6)

5 Para que não se 
perdesse esta 
importante peça 
do património 
cultural, foram 
reconstruídos: 
Outeiro e Melriça 
(Santiago da 
Guarda) e da 
Serra da Portela 
conhecida 
também por 
Serra do Anjo da 
Guarda 
(Pousaflores). (7)

7 (...) Municipal, 
funciona naquela 
que foi 
residência 
senhorial dos 
Condes da 
Ericeira (com 
acento). (6)

8 Fundo da (...), 
como é 
conhecida 
localmente a 
zona onde se 
encontra o painel 
de azulejos que 
alude à lenda 
popular segundo 
a qual a Rainha 
Santa, quando 
viajava pela 
estrada real que 
cruzava estas 
terras, dava 

frequentemente 
esmola a um 
ancião, passando 
a referir-se a esta 
região como as 
terras do Ancião.
(3)

9 (...) Medieval de 
Avelar, situado 
no largo da 
Igreja, embora 
em desuso, já foi 
um dos locais 
mais importantes 
do Concelho; 
segundo lendas 
populares, era 
lugar de milagres 
por altura das 
festas de Nossa 
Senhora da Guia.

(5)

10 Casa da (...) 
Ansião-Erbach, 
situa-se no 
espaço da Quinta 
das Lagoas, junto 
e a norte da vila 
de Ansião, e a 
sua designação 
assinala e 
homenageia a 
geminação com 
aquela localidade 
alemã. (7)

15 O concelho de 
Ansião fica 
situado na 
margem 
esquerda deste 
rio que nasce em 
Olhos d’Água 

(com til). (5)

17 (...) Municipal, 
ocupa um 
edifício do início 
do século XX com 
505 m2 de 
espaço útil, 
enquadrando um 
acervo de cerca 
de 27 000 
documentos em 
diversos 
suportes. (10)

20 «e-(...)», serviço 
de aluguer de 
bicicletas de uso 
partilhado. (5)

21 Chão de (...), 
freguesia que 
alberga o Parque 



Empresarial do 
Camporês e uma 
Zona de Lazer 
com uma série de 
equipamentos 
que permitem 
uma estadia 
agradável a 
quem passa, 
visita e usufrui 
daquele local. (5)

22 Ponte da (...), 
está situada à 
entrada da vila 
de Ansião, sobre 
as águas calmas 
do rio Nabão, 
lançada em dois 
arcos de volta 
perfeita, cuja 
construção 
remonta ao 
século XVII. (3)

25 Um dos produtos 
regionais do 
concelho de 
Ansião; outros 
produtos: 
aguardente de 
medronho, doces 
e compotas, 
ervas aromáticas, 
mel Serra de 
Sicó, queijo 
fresco, Queijo 
Rabaçal e vinhos 
Terras de Sicó.
(6)

26 Ruínas da (...) da 
Ladeia, datada do 
século XV, 
protegia uma 
faixa de terras 
despovoadas 
particularmente 
relevante no 
contexto da 

Reconquista 
Cristã na defesa 
da cidade de 
Coimbra; para 
além dos 
propósitos 
defensivos, 
protegia ainda a 
fonte de água 
que ali nasce. (5)

28 Ponte do (...), 
localizada na 
freguesia de 
Santiago da 
Guarda, no lugar 
que lhe dá nome, 
esta ponte é do 
século XIX. (9)

31 Natural ou 
habitante de 
Ansião. (10)

33 «O Ciclo do (...)», 
designa a 
reconstituição, a 
partir da serra da 
Portela, de todo 
o processo que 
separa a 
sementeira dos 
cereais do 
momento em 
que provamos 
este alimento (ou 
broa) acabados 
de cozer (com 
til). (3)

34 Capela da (...), 
um belo e 
espaçoso templo, 
edificado no 
século XVII, na 
sequência do 
milagre da Fonte 
Santa; outras 
capelas: Capela 
da Ateanha, 
Capela da 

Misericórdia de 
Alvorge, Capela 
da Misericórdia 
de Ansião e 
Capela N. Sra. do 
Pranto. (11)

35 Casa-Museu de 
(...) de Sicó, 
localizada em 
Santiago da 
Guarda, dá a 
conhecer a pré-
história da 
região, 
presenteando os 
visitantes com 
um valioso 
espólio 
paleontológico 
que está patente 
numa casa 
datada de fins do 
século XVII e que 
foi recentemente 
recuperada (com 
acento). (7)

36 Rancho Folclórico 
de (...), criado em 
2005, é o rancho 
mais jovem do 
concelho de 
Ansião; outros: 
Grupo Folclórico 
Cantares de S. 
Tiago (1985), 
Rancho Folclórico 
Cantares da 
Primavera 
(1985), Rancho 
Folclórico Danças 
e Cantares S. 
Domingos da 
Lagarteira (1997), 
Rancho Folclórico 
Flores da Serra 
(1968), Rancho 
Folclórico Infantil 
das Serras de 

Ansião (1995), 
Rancho Folclórico 
Margaridas da 
Serra (1985) e 
Rancho Típico do 
Alvorge (1984).
(11)

Verticais:

1 Freguesia do 
concelho de 
Ansião onde se 
localiza a Praça 
Costa Rego, a 
Rua da Vila  
(onde se 
encontra o 
Pelourinho) e a 
Fundação Nossa 
Senhora da Guia.
(6)

2 (...) Albardada, 
prato tradicional 
da Gastronomia 
de Ansião; outros 
pratos: sopas 
ricas em 
legumes, Favas 
guisadas, Papas 
com Farinha de 
Milho, Chícharos 
com couve miúda 
e batata à rodela, 
Cabrito e o 
Borrego de Sicó.
(8)

3 Quinta de (...), na 
freguesia de 
Chão de Couce 
está localizada 
uma das quintas 
mais 
emblemáticas 
desta região; em 
tempos, onde se 
refugiavam 
monarcas, 



políticos, 
pintores e 
escritores, mas 
não só, para 
reencontrar a 
inspiração e 
“fugir” ao 
reboliço da 
capital. (4)

4 (...) Seiscentista, 
de Homenagem 
ao 3.º Conde da 
Ericeira, pelos 
serviços 
prestados nas 
batalhas de 
Ameixial em 
1663 e de 
Montes Claros 
em 1665, como 
general de 
artilharia; por tal, 
foi-lhe doado o 
senhorio da vila 
de Ansião em 
1673 (com til).
(6)

5 D. Luís de (...), 3.º 
Conde da 
Ericeira; em 
1686, defronte à 
sua residência, 
foi erguido um 
Pelourinho com 
as suas armas 
(Pelourinho de 
Ansião, hoje 
localizado em 
frente ao edifício 
da Junta de 
Freguesia). (7)

6 Terras de (...), 
zona em torno da 
serra que lhe dá 
nome, estende-
se por seis 
municípios (entre 

os quais, Ansião) 
e alberga a maior 
mancha de 
carvalho-
cerquinho da 
Europa (também 
conhecida como 
carvalho-
português) (com 
acento). (4)

11 O topónimo 
desta freguesia 
do concelho de 
Ansião significa 
pequeno forte ou 
torrinha e remete 
para a ocupação 
árabe existente 
neste lugar. (7)

12 Ansião é o meu 
berço/Porque 
Deus assim o 
quis/Uma terra 
em que 
estremeço/Onde 
se vive (…), 
primeira estrofe 
do Hino Marcha 
de Ansião. (5)

13 Tradição 
artesanal que 
aproveita as 
pedras calcárias 
do maciço 
serrano para 
adornar janelas 
ou fins artísticos 
como esculturas 
e peças utilitárias 
diversas; outro 
tipo de 
artesanato: 
cestaria, latoaria, 
tecelagem e 
trapologia 
(taleiga e 
algibeira). (8)

14 José (...), em 
1933, pintou um 
belíssimo 
retábulo 
dedicado a Nossa 
Senhora da 
Consolação, que 
está no altar-mor 
da Igreja Matriz 
de Chão de 
Couce. (6)

16 Feira dos (...), 
realizada em 
torno da Praça do 
Município de 
Ansião, acontece 
a 28 e 29 do 
primeiro ano do 
ano, 
prolongando 
uma tradição 
iniciada no 
século XVII e 
fortemente 
renovada nos 
últimos anos 
(com til). (7)

18 Rota das (...), 
inicia-se no 
parque verde do 
Nabão, em 
Ansião; outras 
rotas: Rota 
Terras de Sicó, 
Rota do Bonfim, 
Rota Romana, 
Rota dos Pinhais, 
Rota das Vilas, 
Rota do Vento e 
Rota da Ladeia.
(7)

19 Miradouro do 
(...), local de 
onde se 
vislumbra o 
coração da Serra 
do Sicó e parte 

do concelho de 
Ansião; outros: 
Miradouro da 
Miradouro da 
Melriça, 
Miradouro da 
Serra da Portela 
(Anjo da Guarda) 
e Miradouro do 
Outeiro. (9)

23 (...) de Chão de 
Couce, evoca o 
foral da vila, de 
1514, concedido 
pelo Rei D. 
Manuel I, como 
outros da região; 
permanece como 
um dos fortes 
marcos da 
importância 
histórica de Chão 
de Couce 
enquanto parte 
integrante e, 
mais tarde, sede 
da comarca das 
Cinco Vilas e 
Arega. (10)

24 Igreja de S. (...), 
Igreja matriz da 
Lagarteira; 
outras: Igreja 
Matriz de 
Alvorge, Igreja 
Matriz de Ansião; 
Igreja Matriz de 
Avelar, Igreja 
Matriz de Chão 
de Couce, Igreja 
Matriz de 
Santiago da 
Guarda, Igreja 
Matriz de Torre 
de Vale de Todos 
e Igreja N. Sra. 
das Neves. (8)



27 Complexo 
Monumental 
Santiago da (...), 
que do exterior 
parece apenas 
ser uma Torre e 
Residência 
Senhorial, 
esconde de facto 
o único exemplar 
de arquitetura 
manuelina do 
Concelho mas 
sobretudo uma 
vila tardo-
Romana dos 
séculos IV e V, 
descoberta 
apenas em 2002 
e que se compõe 
de mosaicos 
riquíssimos. (6)

29 (...) Verde do 
Nabão, novo 
cartão de visita 
de Ansião. (6)

30 Biscoitos típicos 
do concelho de 
Ansião. (6)

32 Ansibikers é uma 
Associação de 
Praticantes de 
(...). (3)


