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Horizontais:

3. (…) de Mello 
Breyner Andresen, 
escritora que nasceu 
no Porto, escreveu 

livros como ‘A 

Menina do Mar’, ‘O 
Cavaleiro da 
Dinamarca’, ‘O Rapaz 
de Bronze’, ‘A Fada 
Oriana’, ‘Saga’, 
‘Contos Exemplares’, 
‘O Colar’, ‘Histórias da 
terra e do mar’, ‘O 
Bojador’, ‘Dual’ e 
‘Livro Sexto’ (1919-
2004).

5. Jorge (…), escritor 
brasileiro, escreveu 
livros como ‘O Gato 
Malhado e a 
Andorinha Sinhá’, 
‘Capitães da Areia’ e 

‘Gabriela, Cravo e 
Canela’ (1912-2001).

8. Luís Vaz de (…), 
considerado uma das 
maiores figuras da 
literatura lusófona e 
um dos grandes 
poetas do Ocidente, 
escreveu o poema 
épico ‘Os Lusíadas’, 
considerada a epopeia 
portuguesa por 
excelência (1524-10-
6-1580).

11. José (…), escritor 
que nasceu na 
Azinhaga (Golegã -
Ribatejo), é o único 
Prémio Nobel da 
Literatura em língua 
portuguesa (1998), 
escreveu livros como 
‘A Maior Flor do 

Mundo’, ‘O conto da 
ilha desconhecida’, ‘A 
viagem do elefante’ e 
‘Memorial do 
Convento’ (1922-
2010).

13. (…) Vieira, 
escritora que nasceu 
em Lisboa (1943), 
escreveu livros como 
‘Rosa, minha irmã 
Rosa’, ‘Leandro, rei da 
Helíria’, ‘Águas de 
Verão’, ‘Às dez a porta 
fecha’, ‘Meia hora 
para mudar a minha 
vida’, ‘Um fio de fumo 
nos confins do mar’, 
‘Se perguntarem por 
mim digam que voei’ 
e ‘Os Profetas’ (adora 
fazer Palavras 
Cruzadas).

14. Maria Alberta 
(…), escritora que 
nasceu em 
Mafamude (1930, 
Vila Nova de Gaia), 
escreveu livros 
como ‘Ulisses’ e ‘À 
Beira do Lago dos 
Encantos’.

16. Escritor angolano 
de nome verdadeiro 
Ndalu de Almeida 
(Luanda, 1977), 
escreveu livros como 
‘A bicicleta que tinha 
bigodes’, ‘Momentos 
de Aqui’, ‘Uma 
escuridão bonita’ e 
‘Os da Minha Rua’.

17. Almeida (…), 
escritor que nasceu no 
Porto, escreveu livros 
como ‘Frei Luís de 



Sousa’, ‘Falar Verdade 
a Mentir’ e ‘Viagens 
na Minha Terra’ 
(1799-1854).

18. (…) de Queirós, 
escritor que nasceu na 
Póvoa de Varzim, 
escreveu livros como 
‘O mistério da estrada 
de Sintra’, ‘A ilustre 
casa de Ramires’, ‘O 
primo Basílio’, ‘A 
Relíquia’, ‘A Cidade e 
as Serras’ e ‘Os Maias’ 
(1845-1900).

19. (…) Cruz, escritor 
que nasceu na 
Figueira da Foz (1971), 
escreveu livros como 
‘A Contradição 
Humana’, ‘O Livro do 
Ano’, ‘Assim, mas sem 
ser assim’, ‘Os Livros 
que devoraram o meu 
Pai’, ‘O Pintor Debaixo 
do Lava-Loiças’, 
‘Enciclopédia da 
estória universal -
Recolha de 
Alexandria’ e ‘Vamos 
comprar um Poeta’.

Verticais:

1. Luísa (…) Soares, 
escritora que nasceu 
em Lisboa (1939), 
escreveu livros como 
‘O Rapaz Que Tinha 
Zero em Matemática’, 
‘O Planeta Azul’, ‘Três 
Histórias do Futuro’, 
‘Diário de Sofia & Cª. 
aos 15 Anos’ e 
‘Atenção! Sou Um 
Adolescente’.

2. Manuel António 
(…), escritor que 

nasceu no Sabugal, 
escreveu livros como 
‘Aquilo que os olhos 
vêem ou O 
Adamastor’, ‘O 
Pássaro da Cabeça e 
mais versos para 
crianças’, ‘Pequeno 
livro de 
Desmatemática’, ‘Os 
Piratas’ e ‘Todas as 
Palavras - Poesia 
Reunida’ (Sabugal, 
1943-Porto, 2012).

4. Fernando (…), 
escreveu livros e 
contos como 
‘Cancioneiro: Uma 
Antologia’, ‘O 
mendigo e outros 
contos’, ‘Mensagem’ 
(o único em nome 
próprio - Ortónimo), 
‘O banqueiro 
anarquista’ e ‘Livro do 
desassossego’ 
(Bernardo Soares); 
(Heterónimos 
principais: Alberto 
Caeiro, Álvaro de 
Campos, Ricardo Reis) 
(Lisboa, 1888-1935).

6. José (…) de 
Vasconcelos, escritor 
brasileiro, escreveu 
livros como ‘O Meu Pé 
de Laranja Lima’ e 
‘Rosinha, Minha 
Canoa’ (1920-1984).

7. António (…), 
escritor que escreveu 
livros como ‘O Rapaz 
do Louredo’, ‘A Aldeia 
das Flores’, ‘Pedro 
Alecrim’, ‘Cortei as 
Tranças’, ‘Ninguém 
perguntou por mim’, 

‘Pardinhas’, ‘A terra 
do anjo azul’, ‘O 
Agosto que Nunca 
Esqueci’, ‘Os 
Sonhadores’ e ‘Filhos 
de Montepó’ 
(Vilarelho, Ovil, Baião, 
1957).

9. (…) Bessa-Luís, 
escritora que escreveu 
livros como ‘Dentes 
de Rato’, ‘Vento, Areia 
e Amoras Bravas 
(Dentes de Rato - II 
Parte)’, ‘A mãe de um 
rio’, ‘Fanny Owen’, 
‘Longos Dias Têm Cem 
Anos’, ‘O Mosteiro’, ‘A 
Sibila’, ‘Vale Abraão’ e 
‘O chapéu das fitas a 
voar’ (Amarante, 
1922).

10. (…) Couto, escritor 
moçambicano (1955), 
escreveu livros como 
‘O Menino no 
Sapatinho’ , ‘Mar me 
que’, ‘Estórias 
Abensonhadas’, 
‘Jesusalém’ e 
‘Pensageiro 
Frequente’.

11. Luís (…), escritor 
chileno, escreveu 
livros como ‘História 
de uma gaivota e do 
gato que a ensinou a 
voar’, ‘O velho que lia 
romances de amor’ e 
‘As rosas de Atacama’ 
(Chile, 1949).

12. Maria Teresa Maia 
(…), escritora que 
nasceu em Coimbra 
(1958), escreveu livros 
como ‘O guarda da 
praia’, ‘Um pombo 

chamado Colombo’, 
‘Noites no sótão’, 
‘Cartas da Beatriz’, ‘A 
Lua de Joana’, ‘Os 
herdeiros da lua de 
Joana’, ‘Anti-Bonsai’, 
‘Recados da Mãe’ e 
‘Voa Comigo!’.

15. Manuel (…), 
escritor que nasceu 
em Águeda (1936), 
escreveu livros como 
‘As Naus de Verde 
Pinho’, ‘Doze Naus’, 
‘Livro do português 
errante’, e ‘Alma’.


