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Horizontais:

1 Parte superior da 
ramagem das árvores.
(4)

5 Peça de vestuário 
japonesa, também é 
usada na prática de 
artes marciais. (7)

7 Pensar sobre, 
ponderar. (7)

8 Parte central do 
tronco das árvores, a 
mais rija e mais 
escura. (5)

9 (...) de Mello Breyner 
Andresen, autora do 
livro ‘A Árvore’ (Porto, 
1919 - Lisboa, 2004).
(6)

12 Cuidado extremo, 
perfeição. (6)

13 Produzir rufos 
batendo com as 
baquetas em 
(tambor). (5)

15 Que tem muitas 

folhas ou ramos 
(feminino). (8)

16 “A árvore antiga/Que 
cantou na 
brisa/Tornou-se (…)” 
(trecho do livro). (7)

17 Embarcação larga e 
pouco funda (foi 
construída pelos 
habitantes da ilha 
aproveitando a 
madeira da árvore 
abatida). (5)

18 Móvel, geralmente 
composto de peças 
articuladas por 
dobradiças, usado 
para dividir ou isolar 
um espaço (a madeira 
da árvore abatida foi 
utilizadas nos 
caixilhos deste 
móvel). (6)

Verticais:

1 Operário que trabalha 
nos estaleiros navais 
e que veda, com 
estopa, os espaços 
entre as tábuas dos 
barcos de forma a 
impedir que a água se 
infiltre. (8)

2 “Os (…) passam de 
geração em geração e 
são fiéis ao seu povo”
(trecho do livro). (6)

3 Instrumento de 
cordas japonês (foi 
construído com a 
madeira do mastro 
que tinha sobrado da 
barca). (4)

4 Reunião de pessoas 
que deliberam sobre 
assuntos públicos ou 
particulares, é 
também sinónimo de 
sugestão (diferente 
de concelho que 
significa município).

(8)

5 Peça forte e comprida 
que vai da proa à 
popa do navio e a que 
se fixa o cavername (o 
cavername é o 
conjunto das tábuas 
arqueadas que forma 
o esqueleto do navio).
(6)

6 Muito respeitável 
(com acento). (9)

10 Ramos grossos das 
árvores. (8)

11 Aquele que faz ou 
conserta tonéis (pipas 
grandes) ou vasilhas 
semelhantes. (8)

14 Muita pressa na 
realização de algo, 
trabalho intenso 
(sinónimo de afã) 
(com acento). (7)


