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Horizontais:
1 A (…) dos mares, a
maré negra, a peste
negra (sinónimo de
praga) (com acento
e cedilha). (8)
3 Foi posto pela
gaivota Kengah,
com as suas últimas
forças, e deixado ao
Zorbas. (3)
7 Maré (...), enorme
mancha de petróleo
que polui o mar. (5)
9 Sinónimo de
ladainha ou
lengalenga. (7)
10 Grande quantidade
de água salgada que
cobre a maior parte
da Terra, oceano.
(3)
11 Coisas prometidas,
compromissos em
fazer alguma coisa,
o Zorbas vira-se
obrigado a fazê-las
à gaivota. (9)
12 Óleo mineral,
espesso e escuro,
que se utiliza como
fonte de energia,
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cobria o corpo da
gaivota Kengah
(com acento). (8)
Primata
antropomorfo
africano, há um na
história que se
chama Matias,
exercia as funções
de bilheteiro, de
vigilante de
segurança e jogava
às damas (muito
mal) com o velho
marinheiro Harry
(com acento). (9)
Obra que reúne
todo o saber,
consultada pelo
Sabetudo (com
acento). (12)
Aves aquáticas,
brancas ou
cinzentas (Eram
belas de ver,
majestosas,
recortadas contra o
azul do céu). (8)
Que tem sorte, feliz
(feminino). (6)
Imagens e ideias
que se têm quando

se dorme, coisas
muito boas que
queremos muito
fazer um dia (1200
redes de dormir de
juta, garantiam os
melhores sonhos).
(6)
Verticais:
2 Sentimento que se
tem por um amigo.
(7)
4 Longa jornada, ato
ou efeito de partir
de um local para
outro. (6)
5 Auxiliar, tornar
mais fácil a
execução de uma
tarefa. (6)
6 Estabelecimento
comercial onde se
preparam e servem
refeições ao público
(na sua cave estava
um boião com
pincéis mergulhados
em benzina - a
solução para
eliminar manchas de
petróleo). (11)

8 Casa térrea onde se
guarda o vinho e
outras provisões.
(5)
11 Falta de vontade de
trabalhar ou de se
mexer (com
cedilha). (8)
12 Lugar junto ao mar
ou à foz de um rio,
onde os navios
podem carregar e
descarregar
mercadorias e
passageiros. (5)
13 O Zorbas é um
(…). (4)
15 As vozes dos gatos,
miadelas. (6)
16 Semblante
carrancudo, rosto
severo. (5)
18 Deslocação ou
locomoção através
do ar. (3)
19 Primeira sílaba da
palavra GATO. (2)

