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Horizontais:

1 '(...), o rato da 
biblioteca', nome 
do livro. (9)

4 (...) Vaz, nome 
do autor do livro 
(com acento). (4)

7 Quantos irmãos 
teve o Celestino, 
de uma só vez? 
(4)

8 «Rua dos (...)», 
onde nasceu o 
Celestino (com 
cedilha). (7)

12 Sinónimo de 
«brigas» (na rua 
do Celestino 
havia muitas, 
sempre que o 
Boavista ganhava 
ao Porto). (9)

14 Quando 
empatavam, este 
"era assim... a 
meio pau: nem 
triste nem 
alegre". (7)

16 O Celestino 
queria ser (...) da 
Aurora. (8)

18 "Da cor da 
madrugada". (5)

19 "Da cor da lua 
cheia". (6)

20 Na Rua dos 
Abraços, os 
rapazes e 
raparigas, quando 
se encontravam, 
"davam beijos de 
(...)". (6)

21 O que o Celestino 
escreveu à Aurora 
para lhe contar a 
sua vida e tentar 
que ela o 

aceitasse como 
namorado 
(sinónimo de 
«missiva»). (5)

23 Nome sugerido 
pelo Tio 
Valentino, que 
vivia debaixo do 
soalho do Quartel 
dos Bombeiros 
Voluntários 
Portuenses. (9)

25 Quem disse 
"Nome lindo, 
nome lindo é... 
Branquinho!"? 
(3)

26 Sinónimo de 
desordem ou 
rixa. (5)

29 Onde se 
localizada a 

Biblioteca 
Municipal Bento 
de Jesus Caraça 
(estas Palavras 
Cruzadas foram 
criadas para a 
iniciativa 
Biblioteca Fora 
D'Horas). (5)

30 Sinónimo de 
gritaria ou 
confusão. (9)

31 Parte da casa da 
D. Gracinda onde 
nasceram o 
Celestino e seus 
irmãos (com 
acento e til). (5)

32 "Ninguém mais 
arrebitou (...)", 
expressão que 
significa 

«ninguém mais 
respondeu 
arrogantemente 
ou reclamou». (8)

34 "De pelo na 
(...)", expressão 
que significa «de 
mau feitio» (a 
palavra em falta 
significa 
«narina»). (5)

37 Felino que tinha 
cara de trinca 
espinhas mas a 
D. Gracinda deu-
lhe o nome de 
"Tigre da 
Malásia" 
(dizimou/extermi
nou a família do 
Celestino). (4)

41 "Onde as costas 



mudam de nome" 
(com a dentada 
do gato, o 
Celestino ficou 
deficiente desta 
parte do corpo). 
(4)

42 (...) da serra, o 
que a D. 
Gracinda 
comprou na 
Favorita do 
Bolhão e o 
Celestino comeu 
com casca e 
papel de 
embrulho. (6)

43 Sinónimo de 
«soprando». (7)

44 Pessoa cujo nome 
não se conhece 
ou não se quer 
mencionar; 
indivíduo, 
sujeito. (6)

45 Salpicos de saliva 
(também é o 
nome que se dá 
às perdizes 
novas). (10)

46 Foi quem decidiu 
que o ratinho 
branco ficaria a 
chamar-se 
Celestino, depois 
de ter dado um 
berro para que 
terminasse a 
algazarra gerada 
durante a escolha 
do nome (com 
til). (3)

Verticais:

2 Muito velho, 
trabalhava 
sozinho na ala 
dos jornais 
antigos da 
Biblioteca 
Municipal e foi 
quem acolheu o 
Celestino. (7)

3 (...) Navarro, 
ilustradora do 
livro. (4)

5 "De me (...)", o 
mesmo que "de 
escapar" ou "de 
me pirar". (5)

6 Voltou a si, 
depois de um 
momento de 
desorientação ou 
perturbação 
(nesta história, a 
palavra está 
relacionada com 
o gato). (12)

9 Sítio silencioso 
onde o Celestino 
acordou depois 
de ter fugido do 
gato. (10)

10 Pensava muito 
em algo 
(sinónimo de 
meditava ou 
cismava). (8)

11 "Sofriam da 
ausência dos 
olhos, os que 
ninguém pedia 
para ler". (6)

13 Sinónimo de 
«impaciência». 
(9)

14 Na Biblioteca, a 
fome que o 
Celestino tinha 
"era a doença de 

estar (...)" (com 
acento). (2)

15 O livro que o 
Teodoro lia em 
voz alta ao 
Celestino era o 
das cartas de (...). 
(4)

17 Quando ainda era 
vivo, foi quem 
fez o buraco que 
havia na despensa 
da casa da D. 
Gracinda. (3)

19 A do Celestino, 
depois de este ter 
comido o queijo, 
ficou maior do 
que o buraco na 
despensa. (7)

21 Sinónimo de 
«agarrada». (11)

22 "- Ih, que 
desgraça! As (...) 
lixaram os 
jornais todos!" (o 
que o Teodoro 
exclamou quando 
viu um grande 
buraco no velho 
livro). (6)

24 A namorada que 
o Celestino 
arranjou depois 
de ouvir ler 
"tantas palavras 
de gostar" (foram 
felizes para 
sempre e tiveram 
quatro filhos: um 
preto, um branco 
e dois da cor do 
inimigo... do 
"Tigre da 
Malásia"). (6)

27 Sinónimo de 
«fome». (6)

28 Palavra que 
significa «parou 
bruscamente». (7)

29 "O herói dos 
ratos". (6)

33 "... 
Excelentíssima 
(...)", como 
começava a carta 
que o Celestino 
mais gostava de 
ouvir. (6)

35 Que dura sempre 
ou não tem fim. 
(6)

36 Palavra que 
significa «meigo» 
ou «carinhoso». 
(5)

38 Quando o 
Celestino 
esperava, 
ansioso, pela sua 
namorada, era 
noite ou dia? (5)

39 Voltando à 
Biblioteca, o 
Celestino 
"atirou-se a um 
livro gordo que 
cheirava a (...)" 
(a palavra em 
falta significa 
«bolor» ou 
«bafio»). (4)

40 A história 
termina com o 
Celestino a 
encontrar-se com 
a Aurora na noite 
da maior festa 
popular da cidade 
do Porto, o São 
(...) (com til). (4)


