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Horizontais:

1 (...) da Serra, concelho do distrito 
de Coimbra, localizado na Região 
Centro (NUT II), no Pinhal Interior 
Norte (NUT III) (PPS); a praia fluvial 
nas águas límpidas e cristalinas do 
rio Unhais é um dos seus maiores 
postais ilustrados. (10)

3 Em pleno rio Ceira, entre os 
recônditos e singulares penedos 
de Fajão, está o viveiro da Quinta 
da Safra, alimentado pelas águas 
puras e cristalinas deste singular e 
límpido rio; pesque e prepare este 
peixe na hora. (5)

6 Edifício Multiusos (...) Nunes 
Pereira, equipamento cultural que 
integra a biblioteca municipal, um 
auditório com 200 lugares, uma sala 
de exposições e um futuro ninho de 
empresas. (9)

8 S. (...), advogado das fomes, pestes 
e guerras; segundo a lenda, em 
meados do século XVIII, a imagem 
foi levada numa barca pelos 
habitantes de Janeiro de Baixo 
para a outra margem do Zêzere 
afastando a epidemia que tinha 
assolado a população de Janeiro 
de Cima (com til). (9)

9 (...) Pampilhosa Hotel, hotel de 4 
estrelas inaugurado em 2012. (5)

11 Arroz (...), com leite de cabra faz 
parte da doçaria do concelho de 
Pampilhosa da Serra. (4)

14 Nossa Senhora do (...), padroeira 
de Pampilhosa da Serra; imagem 
que se encontra na Igreja Matriz.
(6)

16 Freguesia do concelho de 
Pampilhosa da Serra onde pode 
visitar a histórica e ancestral Torre 
Sineira. (6)

17 (...) Assado, um dos pratos 
tradicionais do concelho de 
Pampilhosa da Serra. (7)

18 Bolo de (...), um dos ex-líbris da 
doçaria do concelho de 
Pampilhosa da Serra. (6)

19 Caminho do Xisto de Porto de (...), 
uma experiência notável para 
todos os amantes da natureza em 
estado puro, um troço mágico da 
grande serpente que o Rio Zêzere 
é, nesta sua região mais selvagem 
e desconhecida; o percurso inicia 
no Largo das Festas desta aldeia da 
freguesia de Janeiro de Baixo. (5)

24 (...) Municipal de Pampilhosa da 
Serra, instalado num edifício que foi 
antiga Casa da Câmara e Cadeia. (5)

25 Ciclo (...) En Scène, aposta cultura 
do Município de Pampilhosa da 
Serra, lançado em 2007, com o 
propósito de enriquecer e 
diversificar a oferta cultural no 
concelho; no Auditório Municipal, 
todas as últimas sextas-feiras de 
cada mês, uma peça de teatro. (4)

26 José Fernando Nunes (...), ilustre e 
abnegado pampilhosense, patrono 
da Biblioteca Municipal de 
Pampilhosa da Serra. (6)

28 Janeiro de (...), inserida na Rede 
das Aldeias do Xisto, está rodeada 
por um conjunto harmonioso de 
serras, penedos e vales, albufeiras, 
rios e ribeiras que apetece 
explorar, é a aldeia dos cinco 
parques: parque infantil, parque 
desportivo, parque de lazer, 
parque fluvial, parque de 

campismo. (5)

30 Museu Etnográfico de (...) do 
Zêzere, um dos pontos de 
interesse do concelho de 
Pampilhosa da Serra. (8)

31 (...) Sunset Sessions, considerado já 
um dos mais emblemáticos 
sunset’s do nosso país, concentra 
na zona ribeirinha da vila os 
melhores DJ´s nacionais, animação, 
desportos radicais, insufláveis 
terrestres e aquáticos, workshops, 
showcases e muito mais. (7)

32 "(...) de ferrar", faz parte do vasto 
património histórico e etnográfico 
da aldeia de Janeiro de Baixo. (6)

33 (...) Serrana, em Pampilhosa da 
Serra pode viver a experiência única 
de fazer o pão num forno ancestral 
e comer esta iguaria num ambiente 
acolher e hospitaleiro. (4)

34 É a base de toda a produção apícola 
do concelho de Pampilhosa da 
Serra. (4)

Verticais:

1 Planta campestre, idêntica ao 
malmequer, que deu origem ao 
nome Pampilhosa (da Serra para se 
distinguir de Pampilhosa, na 
Mealhada). (8)

2 Praia Fluvial de (...), inserida numa 
envolvência aldeã, tipicamente 
serrana, avistam-se a igreja Matriz 
e o rústico casario xistoso, 
atravessados pela ribeira com o 
mesmo nome. (11)

3 Um dos ex-líbris da doçaria do 
concelho de Pampilhosa da Serra.
(8)

4 Rio que passa no centro do 
Concelho; nas suas cabeceiras 
foram encontrados vestígios de 

arte rupestre. (6)

5 Monumento funerário que encerra 
no seu interior a deposição das 
cinzas do defunto e pertences de 
uso quotidiano (espalhados pelo 
Concelho, há mais de centena e 
meia destes momumentos). (5)

7 Centro de (...) de Pampilhosa da 
Serra, é constituído balneários, 
instalações sanitárias, estação de 
serviço para bicicletas e uma rede 
de trilhos cicláveis e devidamente 
sinalizados com cerca 122 Km e 4 
níveis de dificuldade. (3)

9 Fajão - (...) as lendas e fábulas de 
encantar fazem destas terras locais 
míticos e ancestrais. (6)

10 «Pampilhosa da Serra: Inspira (...)», 
lema do Município. (8)

12 Rio que passa a norte do concelho 
de Pampilhosa da Serra. (5)

13 Bacalhau da (...), um dos pratos 
tradicionais do concelho de 
Pampilhosa da Serra. (7)

14 Ilha dos (...), situada na 
confluência das águas do rio 
Unhais e do rio Zêzere, é um local 
de assinalável beleza natural, 
muito procurado para praticar 
desportos náuticos (Portela do 
Fojo - Machio) (com til). (7)

15 Praia Fluvial de Santa (...), junto ao 
dique da barragem com o mesmo 
nome, onde existe uma piscina 
fluvial que permite aos 
veraneantes nadarem e divertir-se 
em segurança na imensidão deste 
lago em altitude e rodeado de 
formações rochosas. (5)

16 Casa Museu de (...), reúne um 
espólio e acervo notáveis 
referentes à aldeia; de traça em 
pedra, está equipado de modo a 

receber eventos de expressão 
artística. (8)

20 Pico de (...), ponto mais alto da 
Serra do Açor, com cerca de 1418m 
de altitude (Unhais-o-Velho). (6)

21 Capela de Nossa Senhora da (...), 
no seu interior pode-se observar 
telas que retratam cenas da vida 
de Cristo, da autoria do pintor 
fajaense Guilherme Filipe e o altar 
idealizado pelo Monsenhor Nunes 
Pereira. (4)

22 Um dos ex-líbris da doçaria do 
concelho de Pampilhosa da Serra 
(com acento). (6)

23 Inserida na Rede das Aldeias do 
Xisto, está encaixada numa 
pitoresca concha da Serra do Açor, 
alcandorada sobre o Rio Ceira, 
perto da sua nascente, entre altos 
e gigantescos penedos de 
quartzito, cuja configuração faz 
lembrar antigos castelos naturais; 
alberga o Museu Monsenhor 
Nunes Pereira (homem, artista e 
padre) (com til). (5)

24 Real Confraria do (...), fundada em 
2003, em Pampilhosa da Serra, 
divulga a gastronomia regional e 
da beira serra, em especial esta 
iguaria feita com o bucho da cabra 
ou da ovelha recheado com carne 
de caprinos ou ovinos e alguns 
produtos do fumeiro, arroz e 
hortelã. (7)

27 Rio que passa a sul do concelho de 
Pampilhosa da Serra (com acento).
(6)

29 A pedra preciosa do concelho de 
Pampilhosa da Serra. (5)


