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Horizontais:

2 Ao almoço do dia de 
Natal é o rei da festa mas 
não leva acento. (4)

3 Esféricas e coloridas, 
enfeitam a árvore de 
Natal. (5)

5 Presépio tradicional nos 
Açores, Madeira e Brasil. 
(7)

7 Ainda há quem o envie 
por correio para desejar as 
boas-festas a alguém. (6)

8 Há quem a pendure na 
lareira ou junto à árvore 
para que, no Natal, tenha 
pequenos presentes no seu 
interior. (4)

11 (...) de Natal, árvore de 
Natal, em Mirandês. (5)

12 É plural de filhó e 
singular de filhoses (com 
acento). (6)

16 Ceia em família, na noite 
do Natal. (8)

17 Cidade palestina onde 
terá nascido Jesus Cristo 
(com acento). (5)

18 Relativo à época do 
Natal, é sinónimo de 
natalício e nome próprio. 
(8)

20 Os três reis que visitaram 
Jesus em Belém, guiados 
por uma estrela (Gaspar, 
Melchior/Belchior e 
Baltasar). (5)

21 Missa do (...), celebra-se 
à meia-noite de 24 para 
25 de dezembro. (4)

22 Bolo típico da quadra do 
Natal até ao dia de Reis 
(duas palavras juntas) (7)

Verticais:

1 Segundo a tradição cristã, 
revelou o nascimento de 
Jesus aos Três Reis 
Magos e guiou-os até 
Belém. (7)

3 Cozido com batatas e 
couve, é o prato 
tradicional da consoada 
em Portugal continental. 
(8)

4 Fofos e leves, marcam 
presença nas mesas de 
Natal. (6)

6 Com as suas bagas 
vermelhas, é o arbusto do 
Natal. (8)

7 Sinónimo de prendas, não 
são a coisa mais 
importante do Natal. (9)

9 Repleto de doces, 
enchidos, frutos secos, 
queijos, vinhos e outras 
iguarias, é uma boa opção 
para presente de Natal. 
(5)

10 Fatia de pão embebida em 
leite que, depois de 
passada por ovo, se frita e 
serve polvilhada de 
açúcar e canela ou com 
calda (também chamada 

de fatia dourada ou fatia 
parida). (8)

13 Período das quatro 
semanas que antecedem o 
Natal. (7)

14 Tradição portuguesa em 
que se acendem grandes 
fogueiras nas praças, 
largos ou nos adros das 
igrejas, geralmente na 
véspera de Natal. (7)

15 Doce de colher típico do 
Natal minhoto e 
trasmontano, também 
conhecido por mexidos. 
(8)

19 No norte de Portugal, 
sobretudo na zona raiana, 
é o prato da Consoada. 
(5)


