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Across

1 (...) no Parque Natural 

das Serras de Aire e 

Candeeiros, onde 

viviam as três grandes 

famílias de morcegos: 

os Morcegos Lanudos, 

os Morcegos de 

Ferradura Grande e 

os Morcegos de 

Franja. (5)

5 O mais ilustre e 
respeitado de todos 
os morcegos daquela 
comunidade. (9)

6 País onde o morcego 
significa sorte, saúde, 
riqueza, vida longa e 
tranquilidade. (5)

7 Onde viveu o 
Ferradura antes de 
morar na gruta (com 
acento). (7)

11 Instalada no palácio, 
tinha mais de trinta 
mil livros e foi onde o 

morcego Ferradura 
foi buscar tanta 
sabedoria. (10)

13 O que o Franjinhas 
sonhava ser depois de 
ouvir a história do 
velho Ferradura (com 
acento). (13)

15 Paulo (...), ilustrador 
do livro "O Morcego 
Bibliotecário". (8)

16 O morcego que 
decidiu mudar de 
vida, trocando a serra 
e a sua gruta por um 
palácio que nem 
conhecia. (10)

Down

2 O que os morcegos 

comem nas 

bibliotecas 

protegendo dessa 

forma os livros (com 

cedilha). (6)

3 Sinónimo de arrepio 

(o que o morcego 
Franjinhas sentiu 
quando deu pelo 
falcão que o seguia).
(8)

4 (...) oca, onde o 
Franjinhas brincava às 
escondidas com o 
Lanudo e que lhe 
serviu para escapar 
ao falcão (com 
acento). (6)

6 (...) Zita Ferreira, 
autora do livro "O 
Morcego 
Bibliotecário". (6)

8 Para onde rumou o 
Franjinhas numa 
viagem que não foi 
fácil, "sempre com 
receio de que 
aparecessem bufos, 
mochos ou corujas 
que o pudessem 
atacar". (3)

9 Número de traças que 
o Franjinhas deverou 
em poucas horas na 

sua primeira noite na 
biblioteca ("Quando 
terminou saiu pela 
fenda principal para 
sorver o pólen das 
flores da floresta que 
rodeia o palácio"). (9)

10 “Não há nada como 
voar atrás dos nossos 
(...)!”, o que o 
Franjinhas pensou 
depois da sua 
primeira noite de 
trabalho na 
biblioteca. (6)

12 (...) Por Uma Linha, 
editora do livro "O 
Morcego 
Bibliotecário". (6)

14 Para quem gosta de 
livros, é um prazer. (3)


