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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito de 
Coimbra, situado 
na Região Centro 
(NUT II) e no 
Pinhal Interior 
Norte (NUT III). 
(7)

4 É chamada “A 
Princesa do 
Alva”, talvez por 
estar situada nas 
duas margens do 
Rio Alva na 
confluência da 
Ribeira da Mata e 
pela dualidade 
que existe entre 
a água e a Vila
(com acento). (4)

6 (...) Arganilense, 
edifício histórico 
e simbólico para 
Arganil, foi 
recentemente 
requalificado e 
dotado com 
novas valências 
(Piscina 
Municipal, 
Auditório com 
capacidade para 
250 pessoas e 
um espaço 
Multiusos) (com 
acento). (8)

7 Situada entre a 
vila de Côja e a 
Paisagem 
Protegida da 
Serra do Açor, é 
uma das 24 
Aldeias do Xisto
(o filme ‘Aquele 
Querido Mês de 
Agosto’, de 
Miguel Gomes, 

foi rodado nesta 
freguesia). (8)

8 Capela de São 
(...), é o 
monumento mais 
antigo do 
concelho, data 
dos finais do 
século XIII e está 
situada fora da 
vila de Arganil, 
perto do rio Alva 
numa zona de 
achados 
arqueológicos.
(5)

10 (...) do 
Mont’Alto, 
localizado a 615 
m de altitude, é 
onde se realizam 

as celebrações da 
Festa de Nossa 
Senhora do 
Mont’Alto, 
padroeira de 
todos os 
arganilenses
(com acento). (9)

13 Ex-líbris da 
Doçaria de 
Arganil; outros 
doces: Sequilhos, 
Farta Rapazes e o 
típico coscorel.
(8)

15 Miguel (...), 
patrono da 
Biblioteca 
Municipal de 
Arganil. (5)

16 É extraído de 

colmeias situadas 
no sopé da Serra 
do Açor, onde as 
abelhas se 
alimentam 
sobretudo da 
flora da urze. (3)

17 (...) Recheado, 
ex-líbris da 
Gastronomia do 
concelho de 
Arganil; outros 
pratos: Cabrito à 
Serrana e 
Chanfana. (5)

18 Foz D’(...), aldeia 
que pertence à 
freguesia do 
Piódão e com ela 
partilha a beleza 
mística da Serra 



do Açor; nesta 
aldeia situa-se 
uma praia fluvial 
de grande beleza, 
o ponto de 
encontro da 
ribeira de Piódão 
com a ribeira de 
Chãs, que correm 
rumo ao rio 
Alvoco (com 
acento). (4)

20 Capela da Rainha 
Santa (...), 
dedicada à 
Rainha Santa, 
esta capela foi 
mandada edificar 
em 1633 por 
Tomé Nunes, 
Cónego da Sé de 
Coimbra e um 
dos responsáveis 
pelo processo 
preparatório da 
sua canonização 
(Pombeiro da 
Beira). (6)

21 “Arganil – 
Capital do (...)”, 
exposição 
enquadrada na 
criação do Museu 
dedicado à 
modalidade que 
será instalado da 
Cerâmica 
Arganilense. (5)

23 Acampamento 
Militar Romano 
da Lomba do (...), 
localizado num 
planalto, 
sobranceiro ao 
Rio Alva, 
constitui um dos 
vestígios mais 
antigos da 

história do 
concelho de 
Arganil. (5)

24 Vila Cova de (...), 
uma das mais 
emblemáticas 
aldeias do 
Concelho, 
encontra-se nas 
margens do rio 
que lha dá nome 
e é uma das 24 
Aldeias do Xisto; 
onde se situa o 
Convento de 
Santo António.
(4)

28 Freguesia que 
alberga o Parque 
de Campismo de 
Arganil e a Zona 
de Lazer “Valeiro 
do Barco”. (7)

30 (...) de Arganil, 
marca que 
mantém a 
tradição dos 
enchidos com a 
secagem 100% a 
lenha. (7)

32 Freguesia que se 
uniu à freguesia 
de Vila Cova de 
Alva. (7)

33 Colheres de (...), 
artesanato típico 
do concelho de 
Arganil. (3)

34 Mata da (...), 
situada em plena 
Área Protegida 
da Serra do Açor, 
constitui um raro 
testemunho de 
vegetação 
espontânea de 
paisagem 

serrana, uma 
importante 
Reserva 
Biogenética, 
considerada 
como o último 
reduto de 
vegetação 
original do 
Centro do País
(com cedilha). (9)

35 Zona de Lazer de 
(...), está situada 
junto à ponte 
que une as duas 
margens da 
Ribeira de 
Pomares. (6)

Verticais:

1 Biblioteca (...) 
Martins de 
Carvalho, o nome 
dado à Biblioteca 
de Côja é uma 
homenagem ao 
Consultor da 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian que 
não se poupou a 
esforços para 
que a terra onde 
viveu 
beneficiasse de 
tão importante ”
veículo de 
cultura” para o 
povo do interior.
(7)

2 S. (...), patrono 
da Igreja 
Paroquial da Vila 
de Arganil. (4)

3 Barragem das 
(...), localizada 
nas freguesias de 

São Matinho da 
Cortiça e 
Pombeiro da 
Beira, no 
caminho que o 
Rio Alva faz rumo 
ao Mondego, é 
um local de visita 
obrigatória para 
os apaixonados 
pela natureza, 
desporto 
aquático e 
aventura. (7)

5 Serra do (...), 
situada na 
Cordilheira 
Central, entre a 
Serra da Lousã e 
a Serra da 
Estrela, abrange 
os Concelhos da 
Pampilhosa da 
Serra e de 
Arganil, estando 
classificada como 
Paisagem 
Protegida 
(alberga aldeias 
como Piódão, 
Benfeita ou Foz 
d’Égua) (com 
cedilha). (4)

6 Zona Balnear em 
Secarias 
classificada, pela  
QUERCUS, como 
«Praia de 
Qualidade de 
Ouro»; outra 
zona de lazer em 
Secarias: ‘Peneda 
Talhada’. (11)



8 Freguesia do 
concelho de 
Arganil onde se 
situa a Zona de 
Lazer de Sobral 
Magro. (7)

9 (...) dos Moinhos 
de Vento, um dos 
vestígios mais 
antigos da 
história do 
concelho de 
Arganil (com 
acento). (6)

11 Praia fluvial/zona 
de lazer 
localizada no 
Barril de Alva. (7)

12 Cónego (...) 
Fernandes 
Nogueira, dá 
nome ao largo 
onde se situa o 
Posto de Turismo 
e Núcleo 
Museológico do 
Piódão; este 
padre é o 
responsável pela 
fachada da Igreja 
de Piódão que 
ressalta a todos 
com a sua 
inspiração no 
neobarroco com 
traços que nos 
fazem lembrar 
algum estilo 
africano. (6)

14 Bispo D. (...), em 
1114 deu o 
primeiro Foral a 
Arganil; o Foral 
de 1514 foi 
outorgado por D. 
Manuel I (com 
cedilha). (7)

19 Aldeia Histórica 
do (...), é 
apelidada por 
muitos como 
“aldeia presépio” 
dada a sua 
configuração que 
se espraia pela 
encosta do 
monte com as 
casas em xisto e 
lousa e as janelas 
e portas pintadas 
de azul, em 
anfiteatro; na sua 
ribeira foi 
construída uma 
represa que criou 
uma zona 
balnear (com 
acento e til). (6)

21 Centro 
Interpretativo de 
Arte (...) de Chãs 
d’Égua, está 
instalado no 
edifício da antiga 
Escola Primária 
de Chãs D’Égua.
(8)

22 Freguesia do 
concelho de 
Arganil 
“escondida” por 
trás do 
Mont'Alto; 
monumentos: 
Mosteiro e 
Capela de S. 
Pedro. (7)

23 Freguesia situada 
na margem 
direita do rio 
Ceira, onde se 
Zona de Lazer 
“Poço da Cesta” 
(Casal Novo); 

com a 
Reorganização 
Administrativa 
do Território das 
Freguesias, uniu-
se à freguesia de 
Teixeiras. (5)

24 Teatro (...) 
Coelho, a sua 
construção é 
resultado do 
forte 
empenhamento 
de um elevado 
número de 
arganilenses que 
se organizaram e 
contribuíram de 
acordo com as 
suas 
possibilidades; 
inaugurado em 
1954, possui, na 
frontaria, baixos-
relevos do 
escultor 
Aureliano Lima e 
várias pinturas 
nas salas do 
teatro do pintor 
Guilherme Filipe.
(5)

25 União das 
Freguesias de (...) 
e Moura da 
Serra, uma das 
poucas 
freguesias 
portuguesas 
territorialmente 
descontínuas, em 
virtude de a nova 
freguesia resultar 
da união dos 
territórios de 
duas antigas 
freguesias não 
contíguas 

(embora 
separadas 
apenas por sete 
metros). (8)

26 Freguesia do 
concelho de 
Arganil 
atravessada por 
uma ribeira com 
o mesmo nome, 
que nasce na 
Serra da Gatuxa e 
desagua no Rio 
Ceira. (8)

27 São Martinho da 
(...), freguesia do 
concelho de 
Arganil 
atravessada pela 
EN 17 (conhecida 
por estrada da 
Beira) (com 
cedilha). (7)

29 Zona de Lazer de 
(...) Chã, 
localizada na 
Freguesia de 
Piódão e situada 
a 841m de 
altitude, é a mais 
alta do Concelho 
de Arganil; a 
proximidade do 
nascente do rio 
Ceira torna a sua 
água límpida e 
suave. (7)

31 Fraga da (...), 
local privilegiado 
de encontro com 
a natureza, em 
plena Mata da 
Margaraça, 
inserido na Área 
Protegida da 
Serra do Açor. (4)


