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Horizontais:

1. Comunidade 
Autónoma da Espanha 
Oriental cuja capital é 
Barcelona (Cataluña, 
em espanhol, ou 
Catalunya, em 
catalão).

8. Composições 
poéticas.

9. Soberano (Felipe 
VI, no seu discurso, 
acusou a Generalitat 
de “deslealdade 
inadmissível”).

11. Filme espanhol de 
suspense e terror, 
dirigido por Jaume 
Balagueró e Paco 
Plaza, rodado em 
Barcelona.

13. Capital e uma das 
quatro províncias da 
Catalunha.

16. Asa (òrgan 
d'alguns animals -
ocells, quiròpters, 
insectes adults - que 
els permet de volar).

17. Culpada (com 
acento).

18. Atmosfera.

19. Não sabe (no 
sabe).

20. Costume.

21. Níquel (s.q.) 
(terme negatiu).

22. Artigo definido 
francês (masculino).

23. Anão em catalão 
(que és d'una petitesa 
extraordinària en 
comparació d'altres 
individus o grups de 
la mateixa mena).

24. Proteles.

26. Referente à boca.

27. Avô em catalão 
(pare o mare del pare 
o de la mare).

Verticais:

1. Vale que se alonga 
entre as montanhas 
que o rodeiam (en el 
relleu juràssic, nom 
que rep tota depressió 
allargada formada en 
la part alta d'un 
anticlinal i que 
segueix la direcció de 
l'eix del plec).

2. Anno Domini 
(abrev.).

3. Uma das quatro 
províncias da 
Catalunha.

4. Elas (cara del dau 
marcada amb un 
punt; fig. persona que 
excel·leix en un 
esport).

5. Pátria de Abraão.

6. Imperador romano.

7. Mamífero carnívoro 
da família dos 
Hienídeos.

10. Uma das quatro 
províncias da 
Catalunha.

12. (,,,) Puigdemont, 
presidente da 
Generalitat (governo 
autónomo catalão), 
garantiu ir ao 
Parlamento “declarar a 
independência” da 
Catalunha.

14. Aplanar.

15. Uma das quatro 
províncias da 
Catalunha (com 
acento).

20. Único, singular.

22. (...) do Referendo, 
prevê a declaração de 
independência 
(Catalunha); Mariano 
Rajoy, insiste que, à 
luz da lei fundamental 
do Estado espanhol, 
um governo autónomo 
não se pode declarar 
independente de forma 
unilateral, tendo o 
artigo 155 da 
Constituição como 
trunfo principal,

25. O número quatro 
em numeração 
romana.


