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Horizontais:

1 Pessoa que viaja a 
lugar santo por 
devoção ou promessa 
(sinónimo de 
romeiro). (9)

5 Pedra grande, 
rochedo (onde o 
rapazito pastor 
desenhava um 
cordeiro quando foi 
encontrado por 
Cimabué, o primeiro 
pintor de Itália). (6)

6 Série de balaústres 
(pilares) que forma 
um parapeito de, por 
exemplo, uma 
varanda. (11)

10 Pintor italiano, 
discípulo de Cimabué, 
superou o seu mestre 
(o rapazito pastor 
atrás referido). (6)

11 Inclinação do corpo 
para saudar uma 
pessoa,  mesura ou 
cumprimento (é 
também sinónimo de 
veneração ou grande 
respeito) (com 
acento). (10)

13 Sinónimo de 
tranquilidade (o 
Cavaleiro da 
Dinamarca rezou por 
ela, na gruta de 

Belém, no dia de 
Natal). (3)

15 Espaço sem 
vegetação no meio de 
mata, bosque ou 
floresta. (8)

16 Foi o maior poeta de 
Itália, escreveu um 
longo poema 
chamado «A Divina 
Comédia», no qual 
contou a sua viagem 
através do reino dos 
mortos. (5)

18 Nome dado aos 
pinheiros do Norte.
(6)

19 Pessoas cruéis, 
carrascos. (8)

20 Guarnição na 
extremidade de uma 
peça de vestuário 
(sinónimo de tira ou 
faixa). (4)

Verticais:

1 Na religião católica, é 
lugar onde as almas 
dos que não foram 
condenados ao 
Inferno expiam os 
seus pecados, antes 
de entrarem no Céu 
(expiar é reparar um 
pecado por meio de 
penitência ou 
confissão) (com 

acento). (10)

2 Sinónimo de orar (o 
que o Cavaleiro da 
Dinamarca pretendia 
fazer na gruta onde 
Cristo nasceu, em 
Belém, na Palestina).
(5)

3 Sinónimo de 
encoberto ou oculto.
(6)

4 Traseira do navio, 
parte oposta à proa.
(4)

7 Cabo da costa 
ocidental de África 
que foi dobrado pela 
primeira vez pelo 
navegador português 
Gil Eanes, em 1434 
(durante séculos 
marcou o limite do 
explorado, no que 
respeita ao 
conhecimento da 
costa africana pelos 
europeus). (7)

8 Povo autóctone do 
Norte de África, 
constituído por 
diversas tribos, 
geralmente nómadas 
(autóctone significa 
«que ou pessoa que 
nasceu na própria 
terra em que 
habita»). (8)

9 Terra (…) ou Judeia, 
para onde o Cavaleiro 
da Dinamarca partiu 
em peregrinação (não 
confundas Judeia com 
judia, Judeia é uma 
região montanhosa 
da Palestina, judia é o 
feminino de judeu).
(5)

10 Coroas de flores. (9)

12 Jovem bela, 
prisioneira de Orso (o 
seu tutor), que fugiu 
com Guidobaldo, o 
capitão dum navio 
que por ela se 
apaixonou. (6)

14 Que não é civilizado, 
selvagem. (6)

16 Chefe das antigas 
repúblicas de Veneza 
e Génova. (4)

17 Se o Cavaleiro da 
Dinamarca seguisse 
ao longo «deste», 
conseguiria, no meio 
da escuridão, 
encontrar o caminho 
para casa a fim de 
passar a noite de 
Natal com a família… 
mas começou a nevar 
e as coisas não 
correram como ele 
esperava… (3)


