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Horizontais:

2 "Lá muito acima da 
cidade, numa alta 
coluna, erguia-se a (...) 
do Príncipe Feliz" 
(palavra com acento). 
(7)

3 A Andorinha não 
partiu juntamente com 
as suas amigas porque 
"deixara-se ficar, 
enamorada como 
estava de um (...) 
formoso" (nome de 
uma planta que cresce 
em terrenos húmidos 
ou alagadiços). (5)

4 "O Junco não sabe 
conversar - disse ela -
e receio que seja um 
pouco (...)" (que tem 
pouco juízo). (7)

8 "Está sempre a (...) a 
brisa" (sinónimo de 
namorar). (9)

9 "Tão belo era o seu 
rosto, batido pelo luar, 
que a Andorinha 
sentiu-se cheia de (...)" 
(sinónimo de piedade 

ou dó; palavra com 
til). (9)

13 A quem a Andorinha 
levou o rubi do punho 
da espada do Príncipe 
Feliz (mulher que 
costura). (10)

14 "Que estrangeira tão 
(...)!", relacionado com 
a Andorinha, o que os 
pardais chilreavam uns 
para os outros 
(sinónimo de elegante, 
no feminino). (8)

15 "- Que fenómeno tão 
raro! - disse o 
professor de (...) que 
passava na ponte" 
(ciência que estuda as 
aves). (11)

Verticais:

1 "Ao meio-dia leões 
(...) descem à margem 
do rio para beber" 
(sinónimo de 
dourados). (6)

2 Estava a tentar acabar 
uma peça de teatro e 
foi a quem a 

Andorinha levou a 
primeira das duas 
safiras que formavam 
os olhos do Príncipe 
Feliz (sinónimo de 
aluno). (9)

5 "É inverno - (...) ela" 
(sinónimo de 
respondeu, contrapôs 
com um argumento). 
(9)

6 "As pombas brancas e 
cor-de-rosa seguem-
nas com a vista e (...) 
entre si" (emitem o 
som característico da 
sua espécie). (8)

7 "A Andorinha 
sobrevoou a grande 
cidade e viu os ricos a 
divertirem-se nas suas 
moradias (...)" 
(sinónimo de 
luxuosas). (10)

10 A quem a Andorinha 
foi levando o ouro que 
cobria a estátua do 
Príncipe Feliz até esta 
ficar "feia e sem 
brilho" (pessoas que 

têm pucas posses). (6)

11 Vendia fósforos e foi a 
quem a Andorinha 
entregou a segunda 
safira, ficando o 
Príncipe Feliz cego 
(sinónimo de moça ou 
menina). (8)

12 O do Príncipe Feliz 
era de chumbo e não 
derreteu no forno 
(órgão que bombeia o 
sangue, palavra com 
cedilha e til). (7)


