Horizontais:
1 O rei do reino da Helíria,
sente-se demasiado velho
para reinar e teve um
sonho que o atormentou.
(7)
4 Assim é o texto (com
acento). (9)
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8 A filha mais velha do rei
Leandro (com acento). (8)
11 A filha do meio do rei
Leandro (com acento). (9)
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13 Dito lisonjeiro, adulação.
(7)
15 Amarílis responde ao rei,
seu pai, que o quer mais
do que ao (...). (3)
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16 A filha mais nova do rei
Leandro. (7)
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17 Coluna em lugar público
onde se expunham e
castigavam os criminosos
com chibatadas. (10)
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18 (...) Vieira, autora do
texto dramático Leandro,
Rei da Helíria, inspirado
no conto tradicional O sal
e a água e O Rei Lear, de
William Shakespeare. (5)
20 Elegante, de boa
aparência. (10)
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21 Metida na cabeça
(figurado). (12)
27 Acanhado. (4)

44 Piada. (6)

28 São recados dos deuses.
(6)

45 Remuneração, ordenado
(palavra, com acento,
relacionada com o sal,
usado antigamente como
pagamento). (7)

30 Personagem divertida e
irónica que dá humor ao
texto (não abandona o Rei
levando-o, anos mais
tarde, até Violeta). (4)
32 Ameaça arrogante. (7)
34 Que não tem dinheiro
(referente ao príncipe
Reginaldo). (8)
35 Tema, assunto. (4)
36 Falar em voz baixa e com
mau humor, rezingar. (9)
37 Mulher do povo. (7)
39 Carinhosas. (10)
40 Fazer troça (de), gozar
(com). (6)
42 Primeira filha (com
acento). (11)
43 Indicações cénicas que
constituem o texto
secundário de um texto
dramático (com acento).
(11)

Verticais:
1 Rei (...), texto dramático
de William Shakespeare.
(4)
2 Mensageiro
(personagem). (6)
3 Indivíduo do sexo
masculino, filho homem
(com til). (5)
5 Preguiçoso, mandrião. (7)
6 Boatos falsos. (7)
7 Hortênsia ama o Rei, seu
pai, mais do que a sua
própria (...). (4)
9 Quero-vos como a
comida quer o (...) (assim
definiu Violeta o seu
amor pelo pai). (3)
10 De seu nome Godofredo
Segismundo, encaminha o

rei para o palácio de
Violeta, permitindo um
final feliz. (6)
12 Comitiva (com acento).
(7)
14 Inconveniente, inoportuno
ou insolente. (12)
16 Compor versos. (8)
19 Cama. (5)
20 Encantado, maravilhado.
(8)
22 Troça, zombaria. (7)
23 Príncipe pretendente a
futuro marido de
Hortênsia (tem um
vocabulário reduzido e
vive na sombra de
Felizardo estando
constantemente a dizer:
Tiraste-me as palavras
da boca!). (9)
24 Príncipe pretendente a
futuro marido de Amarílis
(é rico e muito
materialista). (9)
25 A palavras ocas, orelhas
(...), lá diz a minha

Briolanja (dito pelo
Pastor). (6)
26 Cumprimento de cortesia
um pouco exagerados,
mesuras. (12)
29 Que ou aquele que está
dependente da vontade de
outrem, vassalo (com
acento). (7)
31 Debilitado, enfraquecido.
(10)
33 Plantas cujas raízes fazem
lembrar figuras humanas
(curiosidade: plantas
mágicas de Hogwarts, de
Harry Potter). (11)
34 Pressentimentos (com til).
(11)
36 Príncipe pretendente a
futuro marido de Violeta
(ama-a de verdade). (9)
38 Forma do verbo aprazer
(agradar). (8)
41 Aborrecimento (com
acento). (5)

