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Horizontais:

1 Pessoa adulta do sexo feminino. (6)

3 Energia, vigor (com cedilha). (5)

4 Organização social em que não há 
privilégio de classe nem género. (9)

10 Que consegue voltar ao estado 
normal, após situação adversa. (10)

12 Mãe do cônjuge. (5)

13 Mulher nova. (8)

16 Pessoa do sexo feminino ou 
qualquer fêmea em relação aos pais.
(5)

17 Agradecimento, recompensa. (14)

21 Tendência do espírito para 
considerar como provável a 
realização do que se deseja (com 
cedilha). (9)

22 Mulher notável no Teatro ou Canto 
(figurado). (4)

23 Combativa. (9)

25 Igualdade de (...), procura a 
igualdade entre homens e mulheres 
(com acento). (6)

27 Mulher que cria uma criança alheia. 
(3)

28 Fidelidade. (8)

30 Disposição para se interessar e 
dedicar ao próximo, abnegação 
(com acento). (9)

32 Mulher que exerce Medicina (com 
acento). (6)

34 Laboriosa. (12)

36 Formosura. (6)

37 Aquela que ensina. (10)

40 Mulher cuja profissão é tratar da sua 
casa e família (com acento). (9)

43 Filha dos tios. (5)

47 Filha de rei. (8)

48 Companheira. (5)

50 Querida. (5)

51 A primeira mulher, segundo a 
Bíblia. (3)

54 Sistema que preconiza a igualdade 
de direitos entre a mulher e o 
homem. (9)

56 Mulher nobre. (4)

58 «Em mulher, não se bate nem com 
uma (...)». (4)

59 Que ama. (6)

62 Mulher formosa (figurado). (4)

63 Que resiste. (10)

66 Autonomia (com acento). (13)

72 Que ajuda ou apoia os outros 
(feminino) (com acento). (9)

74 Filha do bisneto ou da bisneta. (7)

76 Filha de filha ou filho. (4)

77 Consorte ou amiga. (11)

78 Carinho. (7)

81 Entidade fantástica dotada de poder 
sobrenatural. (4)

85 Mãe do avô ou da avó (com 
acento). (6)

87 Criança do sexo feminino. (6)

88 Madrinha do neófito em relação aos 
pais e ao padrinho deste. (7)

90 Livre arbítrio. (9)

91 Mãe de um dos bisavós (com 
acento). (7)

92 Aquela que luta. (8)

93 Eficaz ou válida em muitos casos 
diferentes, versátil. (11)

Verticais:

1 Admirável (feminino). (11)

2 Soberana. (6)

3 Porvir. (6)

5 Gestação. (8)

6 Mãe do pai ou da mãe (com 
acento). (3)

7 Mulher que monta a cavalo. (7)

8 Mulher (…), mulher que faz várias 
coisas ao mesmo tempo (algo que 
tem levado muitas mulheres ao 
esgotamento físico, mental e 
emocional). (11)

9 Percurso profissional. (8)

11 Mulheres que lutaram pela 
igualdade e pelo direito de voto.
(11)

12 Dotada de sensibilidade (com 
acento). (8)

14 Cuidado, cortesia (com til e 
cedilha). (7)

15 Mana (com til). (4)

18 Intrepidez. (7)

19 Mulher casada. (6)

20 A mais velha (de determinadas 
mulheres) (com til). (3)

24 Que se aplica ao estudo, cultora. (9)

26 Esposa do filho. (4)

29 Decidida, perseverante. (11)

31 Filha do irmão ou da irmã. (8)

32 Mulher casada em relação aos filhos 
de um anterior matrimónio do 
marido. (8)

33 Que age por intuição (feminino). (9)

35 Afeição profunda (com til e 
cedilha). (9)

38 Parentesco entre irmãs ou 
solidariedade feminina. (10)

39 Enigmática. (10)

41 Mãe de Jesus. (5)

42 Ousada. (5)

44 Divindade feminina. (5)

45 Afago. (7)

46 Que cativa. (9)

47 Puerpério. (5)

49 Criar ao peito. (9)

52 Filha de uma relação anterior do 
cônjuge. (7)

53 Pacificadora. (12)

55 Mulher que teve e se dedica aos 
filhos (com til). (3)

57 Pertinácia, firmeza (com cedilha).
(12)

60 Mulher que tem afilhada. (8)

61 Consideração. (8)

64 Amor às mulheres. (9)

65 Perseverança tranquila (com 
acento). (9)

67 Expedita (com cedilha). (13)

68 Que tem espírito inventivo 
(feminino). (8)

69 Mulher que fala muito. (9)

70 Que participa com afinco em algo.
(13)

71 Divindade ou, no figurado, mulher 
muito formosa. (7)

72 Sabedora, douta (com acento). (5)

73 Irmã de um dos cônjuges em 
relação ao outro. (7)

75 Que intervém (feminino). (12)

79 Próprio de mãe, carinhosa. (8)

80 Filha do neto ou neta. (7)

82 Senhora solteira ou virgem (antigo).
(7)

83 Remissão, desculpa (com til). (6)

84 Forte afeição. (4)

85 Linda. (4)

86 Mulher que está para casar. (5)

89 Mulher celibatária (popular). (3)


