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Horizontais:

1 (...) Quitério, foi professora, 
tradutora, diz poesia e é 
autora de livros como "De Pé 
sobre o Silêncio", "Os Sítios", 
"Disco Rígido" e "Os Olhos 
de Aura" (com acento). (7)

6 (...) Silva, conhecida por 
Marciana, frequentou a 
Escola de Artes de António 
Arroio e conjuga a paixão 
pela escrita com a fotografia, 
o desenho e a pintura com 
trabalhos de design gráfico e 
artesanato; faz arte urbana e 
pertence aos Urban Sketchers 
Portugal. (3)

8 (...) Ângelo Araújo, escritor e 
blogger português, fundou e 
dirigiu a revista literária, 
artística e crítica 'Periférica' 
(2002-2006); é autor de livros 
como "Os Idiotas" e "Hotel do 
Norte" (motivos de força 
maior impediram que 
participasse no evento). (3)

9 (...) Caride, escritor galego, 
foi professor do ensino 
secundário e é autor de uma 
extensa obra literária de 
variados géneros; as 
aventuras de Said e Sheila 
(Xerais), ilustradas por 
Miguelanxo Prado, editadas 
em Portugal na Deriva 
Editores, foram incluídas no 
PNL (com acento). (5)

11 (...) Neto, estudou Relações 
Internacionais, foi repórter, 
editor e em 2012 regressou 
aos Açores para se dedicar à 
literatura (vive no lugar dos 
Dois Caminhos, freguesia da 
Terra Chã); colunista do 
Diário de Notícias e de "O 
Jogo", é autor de livros como 
"A Vida no Campo", 
"Arquipélago" e "Meridiano 

28". (4)

14 (...) Margarida de Carvalho, 
licenciada em Direito, passou 
como jornalista pela SIC, 
revista Ler, Jornal de Letras, 
Marie Claire e Visão; é autora 
de livros como 'Uma Terra 
Prometida", "Não se Pode 
Morar nos Olhos de Um 
Gato" e "Pequenos Delírios 
Domésticos". (3)

15 Paulo (...), editou o seu 
primeiro livro, de micro-
contos, em 2001 e recebeu o 
Grande Prémio de Conto 
Camilo Castelo Branco, da 
Associação Portuguesa de 
Escritores, em 2005, com o 
livro "Gastar Palavras"; é 
autor de livros como "Chega 
de Fado" e "Serviços Mínimos 
de Felicidade". (9)

16 César (...) Gil, é o 
responsável pelos conteúdos 
da editora galega Aira 
Editorial e dirige a revista 
digital especializada em livros 
'BiosBardia'. (7)

Verticais:

2 J. B. (...), jornalista flaviense, 
dirigiu uma rádio e vários 
jornais; criou e organizou o 
Festimage - Festival 
Internacional da Imagem" (de 
2006 a 2010) e é autor do 
livro "Claro que não, antes 
pelo contrário", aguardando a 
publicação dos romances 
"Custa a verdade abdicar dos 
bifes" e "Nada muda tudo"... 
é adepto da bicicleta (com 
acento). (5)

3 (...) Alberto Alves, andou 
cinco anos pela Guiné Bissau 
a divulgar a Língua 
Portuguesa e regressou a Vila 
Real onde abriu a livraria 

Traga-Mundos - Vinhos e 
Livros, Coisas e Loisas do 
Douro, a primeira livraria 
especializada em autores 
transmontanos (com acento). 
(7)

4 (...) da Silva Ramos, nasceu 
na Covilhã, estudou Direito e 
esteve exilado em França para 
fugir ao fascismo; aos 21 anos 
ganhou o Prémio de 
Novelística Almeida Garrett 
com "Os Três Seios de 
Novélia" e publicou livros 
como "Portugal, e o Futuro?", 
"Pai, Levanta-te, Vem Fazer-
me um Fato de Canela" e 
"Perfumes Eróticos em 
Tempo de Vacas Magras"... é 
fã das Palavras Cruzadas do 
Público. (6)

5 (...) Pérez, foi jogador 
profissional de futebol de 
salão, é professor desde 2005, 
colabora com o grupo de 
teatro Pinchacarneiro (para 
pessoas com diversidade 
funcional) e é contador de 
histórias, misturando a 
tradição oral, a literatura 
galega e o humor; escreve 
para jornais, é cronista na 
revista de rock and roll 'Ruta 
66', é locutor de rádio e 
publicou o livro de poemas 
"Long Play". (4)

7 Jorge (...), foi funcionário da 
Biblioteca Municipal de Beja 
na área da promoção do livro 
e da literatura, esteve ligado 
ao teatro e à televisão e nos 
últimos 20 anos tem 
percorrido Portugal e outros 
países como contador de 
histórias; é autor de livros 
como "Sonhar ao Longe", O 
Afinador de Memórias", "A 
Minha Boca Parece um 
Deserto" e "Não há Seda nas 

Lembranças". (7)

10 João (...), jornalista, dirigiu a 
revista 'Os Meus Livros', 
colabora na revista 'Time Out' 
e programa festivais e 
encontros: "Livros a Oeste", 
"Confesso que Li", "Viver 
(com) a Escrita" e "Recordar 
os Esquecidos"; integra o Júri 
do Prémio Nacional de Conto 
Manuel da Fonseca. (7)

11 (...) Tordo, licenciou-se em 
Filosofia e estudou Jornalismo 
e Escrita Criativa em Londres 
e Nova Iorque; é autor de 
livros como "As Três Vidas" 
(Prémio Literário José 
Saramago), "O Bom Inverno", 
"O Luto de Elias Gro" - "O 
Paraíso segundo Lars D." -
"O Deslumbre de Cecilia 
Fluss" e "Ensina-me a Voar 
sobre os Telhados" (com til). 
(4)

12 (...) Espinoza, escritora e 
música galega, socióloga e 
filóloga de formação; da sua 
paixão pela ciência, literatura 
e música surge boa parte da 
sua obra poética em livros 
como "Curiosidade" e "Papel 
a punto de" (o primeiro livro 
em castelhano). (9)

13 (...) Freixinho, cruciverbalista, 
baixista dos Bon Sauvage e 
autor de livros como 
"Palavras Cruzadas com 
Literatura" e "Sabe Mais k
(que) os teus Pais"... o autor 
destas Palavras Cruzadas. ;-) 
(5)


