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Horizontais:

1 (...) José Moura (1937-
2018), "mãe" da Rede 
Nacional de Bibliotecas 
Públicas. (5)

3 "É um conjunto de 
leitores, mais do que um 
conjunto de livros" 
(palavras de Maria José 
Moura). (10)

6 Trabalho literário. (4)

9 Apreensão do conteúdo de 
um texto. (7)

10 Grupo de pessoas que 
trabalham em conjunto 
para o mesmo fim. (6)

11 Que ou o que utiliza ou 
usa, utente. (10)

14 Processo que visa o pleno 
desenvolvimento 
intelectual, físico e moral 
de um indivíduo 
(sobretudo na infância e 
na juventude) e a sua 
adequada inserção na 
sociedade (com cedilha e 
til). (8)

16 "Todos os seus caminhos 
passam pela educação" 
(palavras de Maria José 
Moura). (9)

18 Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das 
Bibliotecas. (5)

19 Que assegura uma ligação 
ou comunicação (com 
acento). (13)

21 Reconhecimento da 
importância, relevância 
ou interesse de algo ou 
alguém (com cedilha e 
til). (11)

25 Conjunto de pessoas que 
vivem numa determinado 
território, partilhando 
uma herança cultural e 
histórica, sociedade. (10)

26 Experiência de vida 
(plural, com acento). (9)

27 O que é transmitido (com 
cedilha e til). (10)

28 Ajuda recíproca. (10)

Verticais:

1 Função nobre a cumprir 
(com til). (6)

2 Pessoa encarregada de um 
arquivo. (10)

4 Colaboração (com cedilha 
e til). (10)

5 Conjunto dos 
conhecimentos adquiridos 
que contribuem para a 
formação do indivíduo 
enquanto ser social, saber. 
(7)

7 Aquele que produz um 
texto, escrito ou oral, ou a 
quem se deve uma obra 
científica ou artística. (5)

8 É um elo de ligação entre 
o leitor e o livro (palavras 
de Maria José Moura, 
com acento). (13)

12 Técnico especialista no 
tratamento da 
documentação. (14)

13 Que ou aquele que tem 
aversão à convivência 
social, preferindo o 
isolamento (o 

bibliotecário não deve ser 
um indivíduo fechado na 
sua torre de marfim -
palavras de Maria José 
Moura). (10)

15 Associação Portuguesa 
de Bibliotecários, 
Arquivistas e 
Documentalistas (Maria 
José Moura foi uma das 
fundadoras) (3)

17 Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas. (4)

19 Pessoa que faz 
investigação, pesquisador. 
(12)

20 Qualquer obra literária, 
científica ou de outra 
índole que tenha extensão 
suficiente para formar um 
ou mais volumes. (5)

22 Ajudar. (8)

23 Que se entrega ou dedica 
a algo. (8)

24 Aquele que lê (6)


