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Horizontais:

1. Princesa de Gales 
(Sandringham, 1-7-1961 
- Paris, 31-8-1997).

4. «Princesa do (…)», 
como ficou 
carinhosamente 
conhecida a Princesa de 
Gales.

7. Los Angeles.

8. Símbolo de 
miliampere.

9. Abreviatura de 
observação.

11. Agastamento.

13. Descendência; Diana 
teve dois filhos: 
Guilherme (1982) e 
Henrique (1984).

15. Caminho dentro de 
uma povoação.

16. Anno Domini.

17. Avançava.

19. Autores (abrev.).

20. Prefixo (repetição).

22. A ti.

23. Pequena argola, de 
ouro, prata ou outro 
material, que se usa no 
dedo.

24. Catedral de São (...), 
onde Diana casou com o 
Príncipe Carlos (Londres, 
29-7-1981).

26. Momento.

29. Paredão que avança 
pelo mar dentro, à 
entrada de um porto, 
para quebrar o ímpeto 
das ondas e servir de 
abrigo a embarcações.

31. Pastor.

34. (...) John, compôs a 
música Candle in the 
Wind em homenagem à 
princesa com alteração 
da letra para «Goodbye 
England's Rose» (adeus 
rosa da Inglaterra); a 
versão foi cantada ao 
vivo uma única vez, 

durante o funeral de 
Diana.

35. Muito grande, 
desmedido.

36. Rádio (s.q.).

37. Uma das estações 
que fizeram a cobertura 
televisiva da morte da 
Princesa; o  funeral foi 
visto por milhões de 
pessoas em todo o 
mundo (6-9-1997).

39. Acrescentar.

40. Pedido de auxílio.

41. Sufixo (abundância).

Verticais:

1. Lady (...), como 
também é apelidada a 
Princesa de Gales.

2. Túnel da Ponte de 
l'(...), em Paris, local 
onde ocorreu o acidente 
de viação que vitimou a 
Princesa de Gales, Dodi 
Al-Fayed e o motorista 
Henri Paul; o guarda-
costas Trevor Rees-
Jones foi o único 
sobrevivente.

3. Embarcação de grande 
porte.

4. Designação atribuída 
aos fotógrafos que 
perseguem figuras 
públicas célebres para 
lhes tirarem fotografias 
não autorizadas e 
preferencialmente 
comprometedoras 
(perseguiam a Princesa 
de Gales no dia do 
acidente fatal).

5. Deslocação através do 
ar.

6. Religioso que doava 
todos os seus bens à 
comunidade da ordem 
em que ingressava.

10. Necessidade ou 
vontade de beber.

12. Reza.

14. Período de 24 horas.

18. Milhares de vítimas 
de minas terrestres 
passaram a ter maior 
atenção do Governo, 
quando, em 1997, a 
princesa Diana de Gales 
visitou este país, ainda 
em guerra.

19. Lugar onde descansa 
a falecida Princesa de 
Gales (propriedade 
principal da família 

Spencer).

21. A minha pessoa.

24. Letra grega.

25. Aquilo que as 
gerações passadas 
transmitem às de hoje; 
logo após a sua morte, 
foi criado o «Fundo 
Memorial de Diana, 
Princesa de Gales», que 
tem como propósito 
arrecadar dinheiro para 
dar continuidade ao 
trabalho humanitário 
desenvolvido por ela 
dentro e fora do Reino 
Unido.

27. Muito próximo, ao 
rés de.

28. Classe sacerdotal.

29. Simples.

30. Lituânia (código de 
Internet).

32. Gosta muito.

33. Erva-doce.

38. Abreviatura de 
plural.


