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Horizontais:

1 (...) Grande, 
concelho do 
distrito de Leiria, 
localiza-se na 
Região Centro 
(NUT II) e no 
Pinhal Litoral 
(NUT III); o 
desenvolvimento 
da cidade está 
intimamente 
ligada à indústria 
do vidro. (7)

4 Pinhal do (...), 
também 
conhecido por 
Pinhal de Leiria 
ou Mata Nacional 
de Leiria; as 
primeiras árvores 
foram mandadas 
plantar por D. 
Sancho II no 
século XIII e 
depois 
dinamizado por 
D. Dinis, tendo 
sido responsável 
pelo 
abastecimento da 
indústria naval 
dos 
Descobrimentos. 
(3)

5 Guilherme (...), 
adquiriu a 
pequena fábrica 
de John Beare e, 
ajudado pelo 
Marquês de 
Pombal  e pelo 
rei D. José I que 
deu-lhe 
permissão para 
gastar a lenha do 
Pinhal de Leiria, 
transformou uma 
pequena fábrica 

numa das 
primeiras 
fábricas de vidro 
da Europa; os 
seus operários 
tinham acesso a 
instrução 
primária, a lições 
de desenho e de 
música. (8)

8 Arroz de (...), 
continua a ser 
uma tradição na 
Praia da Vieira e 
a sua qualidade 
foi reconhecida, 
tendo sido eleito 
uma das 7 
maravilhas da 
gastronomia 
portuguesa em 

2011. (7)

9 Mome da 
embarcação 
(meia-lua) que se 
virou a poucos 
metros da praia 
espetando-se de 
proa e ré na 
areia, morreram 
13 pescadores 
(Praia Da Vieira, 
15-11-1907). (8)

11 Museu da fábrica 
de vidros Santos 
(...), museu 
industrial, 
organizado em 
1989 no âmbito 
das 
comemorações 
do centenário da 

empresa, e 
instalado no 
antigo edifício 
dos escritórios; 
pode ser visitado 
mediante 
marcação prévia.
(6)

12 Parque do (...), 
um dos espaços 
mais famosos do 
Pinhal de Leiria 
onde existem 
árvores seculares 
como um 
eucalipto 
monumental, um 
dos mais 
volumosos de 
Portugal 
continental. (8)



14 (...) do vidreiro, a 
mais antiga 
tradição ao nível 
da gastronomia 
na cidade da 
Marinha Grande; 
era de 
preferência bem 
“enxuta” para 
que não 
entornasse 
durante o 
caminho. (4)

17 De todos os 
lugares nascidos 
ao redor do 
pinhal real, é 
seguramente a 
povoação que 
mais atribulações 
e indefinições 
administrativas 
sofreu ao longo 
da sua história, 
só em 2001 
pertence 
oficialmente ao 
concelho da 
Marinha Grande; 
predomina a 
tecnologia de 
ponta em áreas 
diversas como os 
moldes, aços, 
plásticos, móveis 
e uma fábrica de 
CD. (5)

18 Victor dos Santos 
(...), presidiu o 
município 
durante 10 anos 
e foi 
administrador de 
empresas; foi um 
grande benfeitor 
da terra. (5)

20 Museu Joaquim 

(...), museu que 
consagra a obra 
de um dos 
maiores 
expoentes no 
campo da criação 
artística do 
concelho da 
Marinha Grande.
(7)

22 Museu do (...), 
localizado no 
Palácio Stephens, 
foi inaugurado a 
13-12-1998; 
Trata-se do único 
museu 
especificamente 
vocacionado para 
o estudo da arte, 
artesanato e da 
indústria vidreira 
em Portugal. (5)

23 (...) Municipal, 
está localizado 
em zona 
protegida do 
edifício que foi 
residência de 
Guilherme e João 
Diogo Stephens, 
forma com o 
Museu do Vidro 
e com a 
Biblioteca 
Municipal da 
Marinha Grande, 
edifícios vizinhos, 
um núcleo 
cultural de 
significativo valor 
concelhio. (7)

24 Rio que desagua 
no Oceano 
Atlântico, a norte 
da Praia da 
Vieira, freguesia 

de Vieira de 
Leiria e concelho 
da Marinha 
Grande. (3)

25 Praia de São 
Pedro de (...), 
alcançou grande 
importância 
como estância 
balnear e 
continua hoje a 
honrar essa 
fama; muito 
procurada em 
qualquer altura 
do ano, 
apresenta um 
mar propício 
para a prática do 
surf e 
bodyboard. (4)

28 Marinha Grande 
Street (...),
evento dedicado 
à arte urbana, 
tem como 
propósito a 
introdução da 
arte 
contemporânea 
em espaços 
públicos. (3)

30 Ponto do Facho, 
da Boavista, da 
Ladeira Grande 
(Ponto Novo) e 
da Crastinha, no 
Pinhal do Rei, são 
Pontos de? (5)

31 Mártires do 
Colonialismo, das 
Bernardas, da 
Cerca e Vale do 
Ribeiro de São 
Pedro de Moel 
são nomes de?
(7)

33 (...) Municipal, 
inaugurada a 30-
11-2001, está 
situada em pleno 
centro da cidade 
da Marinha 
Grande e 
instalada num 
espaço 
pertencente ao 
conjunto 
edificado da 
Fábrica Escola 
irmãos Stephens.
(10)

34 Velha, da 
Concha, das 
Pedras Negras, e 
do Samouco são 
nomes de? (6)

35 Casal (...), onde 
se encontra a 
Casa-Museu 18 
de Janeiro de 
1934, uma casa 
típica de 
operários 
vidreiros 
transformada em 
Memorial. (6)

36 Dos seus frutos 
(amoras) podem 
fazer-se geleias 
ou compotas; 
com os seus 
rebentos pode 
fazer-se chá para 
combater as 
enterites; para 
tratar inflamações 
da boca e 
garganta devem 
fazer-se 
gargarejos (um 
dos sabores do 
Concelho). (5)



Verticais:

1 Este tipo de 
industrial que 
permitiu à 
Marinha Grande 
fazer frente à 
crise instalada na 
indústria 
tradicional - a 
vidreira. (6)

2 Turismo (...), a 
história da 
Marinha Grande 
está intimamente 
ligada à indústria 
(do vidro com a 
implantação no 
século XVIII da 
Real Fábrica do 
Vidro, dos 
moldes e 
plásticos no 
século XX), 
fazendo por isso 
sentido que este 
território e o 
empreendedoris
mo que 
caracteriza as 
suas gentes 
sejam 
capitalizados 
também como 
produtos 
turísticos. (10)

3 Edifício dos (...),
integrando o 
conjunto 
patrimonial da 
Fábrica Escola 
Irmãos Stephens, 
defronte ao 
Museu do Vidro, 
alberga a Galeria 
Municipal da 
Marinha Grande.
(5)

4 Edifício da (...), 
também 
chamado de 
“cubo de vidro”, 
está situado em 
pleno centro 
tradicional da 
Marinha Grande 
e acolhe o 
Núcleo de Arte 
Contemporânea 
(NAC) do Museu 
do Vidro e a 
Coleção Visitável 
do Futuro Museu 
da Indústria de 
Moldes. (9)

6 Capela dos (...), 
como é chamada 
a Capela de Praia 
da Vieira, 
construída em 
1973, possui um 
pequeno 
alpendre e a sua 
torre sineira 
apresenta-se 
separada da 
igreja; é um dos 
raros exemplares 
de edifícios 
religiosos de 
madeira 
existentes em 
Portugal. (10)

7 Farol do Penedo 
da (...), como é 
conhecido o farol 
de São Pedro de 
Moel. (7)

10 Estátua “O (...)”, 
obra 
encomendada ao 
escultor Joaquim 
Correia pretende 
homenagear, não 
só a indústria 

vidreira como 
todas a indústrias 
existentes no 
concelho da 
Marinha Grande.
(10)

13 Carapaus abertos 
ou “(...)”, junto à 
lota da Praia da 
Vieira o peixe é 
primeiro 
amanhado, 
lavado e passado 
por água e sal 
grosso; depois é 
aberto ou 
escalado e 
estendido nos 
paneiros, onde 
fica exposto ao 
sol durante 1 a 3 
dias, 
dependendo da 
temperatura do 
ar. (8)

15 Casa (...), ou Casa 
do Vidreiro, 
situada no Largo 
5 de Outubro, é 
um dos 
exemplares ainda 
existentes da 
construção 
outrora muito 
característica na 
Marinha Grande.
(10)

16 Bagas comuns 
nas dunas do 
Pinhal do Rei 
(parecem 
pérolas) que, 
segundo a lenda, 
são lágrimas da 
Rainha Santa.
(10)

19 Casa-Museu (...) 

Lopes Vieira, em 
S. Pedro de Moel, 
o rés-do-chão, a 
Capela e o 
Edifício anexo, 
situado a Norte, 
foram legados à 
Câmara 
Municipal da 
Marinha Grande 
pelo poeta para 
que aqui fosse 
instalada uma 
Colónia Balnear 
Infantil, para os 
filhos dos 
operários 
vidreiros, 
bombeiros e 
trabalhadores 
das Matas 
Nacionais. (6)

20 Casa da (...) 
Stephens, 
requalificação do 
antigo Teatro 
Stephens, 
encontra-se 
inserida no 
Centro 
Tradicional da 
Marinha Grande, 
núcleo cujo valor 
reside, em 
grande parte, no 
património 
Stephens. (7)

21 Os operários da 
Marinha Grande 
têm uma grande 
tradição de (…) 
pelos seus 
direitos. (4)

26 Vieira de (...), 
freguesia 
composta pelos 
seguintes 



lugares: Boco, 
Casal das 
Raposas, Casal 
d’Anja, Casal dos 
Lobos, Galiota, 
Outeiros da 
Vieira, Outeiros 
da Passagem, 
Passagem, Praia 
da Vieira, Vieira 
de Leiria, Casal 
da Malha; é 
considerada o 
mais importante 
centro de fabrico 
de limas do país.
(6)

27 Praia da (...), 
praia onde é 
possível assistir à 
pesca através da 
Arte Xávega; 
outrora ouvia-se  
o grito das 
«pexinas» 
apregoando o 
"carapau de 
corrida…". (6)

29 Licor de (...), era 
produzido por 
um habitante da 
Marinha Grande 
para consumo 
próprio e de 
alguns amigos; 
com o decorrer 
dos tempos 
começou a 
ganhar fama, 
tornando-se num 
dos produtos 
mais tradicionais 
da Marinha 
Grande; vai 
muito bem com 
os Bolos de 
Pinhão. (5)

32 Comboio de (...), 
pequeno 
comboio 
alimentado a 
lenha, puxado 
pela antiga 
locomotiva 
“MNN3”, que 
circulou entre o 
Pinhal do Rei e a 
Marinha Grande 
de 1923 a 1965 
(transportava 
madeiras, pedra 
e areias). (4)


