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Horizontais:

1. (...) Castro, “El 
Comandante”,  líder 
histórico da revolução 
de 1959, “Sou um 
marxista-leninista e 
assim serei até aos 
últimos dias da minha 
vida” (1926-2016).

5. Progenitor (Ángel 
Castro y Argiz).

8. Centímetro (abrev.).

9. Deixa só (Cuba 
esteve relativamente 
isolada nos anos de 
1990 do século XX).

11. Abreviatura de 
Anno Domini.

12. Observei.

13. O charuto que, por 
motivos de saúde, 
Fidel Castro foi 
obrigado a pôr de 
parte. 18- Estados 
Unidos da América 
(país que Fidel O 
charuto que, por 
motivos de saúde, 
Fidel Castro foi 
obrigado a pôr de 
parte.

18. Estados Unidos da 
América (país que 
Fidel Castro desafiou 
durante mais de meio 
século).

19. Graceja.

20. Atmosfera.

21. Capital de Cuba.

23. Serviços Secretos 
dos EUA (organização 
que treinou um 
exército de exilados 
cubanos e dirigiu a 
tentativa frustrada de 
invadir o sul de Cuba, 
em 1961 - Invasão da 

Baía dos Porcos).

24. Memória de 
computador, de acesso 
aleatório (Cuba tem 
um dos índices de 
posse de computador 
mais baixos do 
mundo).

25. Extraterrestre.

27. Flanco.

29. “Socialismo ou 
(...)!”, frase proferida 
por Fidel Castro em 
1989.

30. Grande porção 
(popular).

Verticais:

2. Itinerário 
Complementar.

3. Decímetro (abrev.).

4. Dirigir.

5. O de Cuba, teve 
saúde e educação mas 
também teve 
perseguição, 
principalmente 
jornalistas, 
homossexuais e 
religiosos (de quem 
era escravo, palavras 

do próprio Fidel 
Castro, ao queixar-se 
das organizações dos 
Direitos Humanos que 
consideravam os 
cubanos escravos).

6. Naquele lugar.

7. Caminhava para lá.

10. A pessoa ou coisa 
masculina de que se 
fala.

11. Antes de Cristo 
(abrev.).

14. De orelhas 
grandes.

15. Sódio (s.q.).

16. Émulo.

17. O que discursa em 
público ou o que fala 
com eloquência (Fidel 
Castro entrou no 
Guiness, por proferir o 
discurso mais longo da 
história da 
Organização das 
Nações Unidas - 4 
horas e 29 minutos - e, 
em 1986, durante o 3.º 
Congresso do Partido 
Comunista, discursou 
durante 7 horas e 10 
minutos).

20. Prefixo que 
exprime a ideia de 
privação.

22. Gostar muito.

23. Dez vezes dez.

26. Consoantes de 
«fato» (nos últimos 
anos, Fildel Castro 
recebia governantes e 
personalidades 
estrangeiras em «fato 
de treino»).

28. Domínio de 
Internet para a 
República Dominicana 
(em Cuba, o direito de 
utilizar a internet foi 
muito limitado).


