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Horizontais:

6 São (...), um dos santos 
populares, foi um profeta 
que previu o advento do 
Messias na pessoa de 
Jesus Cristo e o batizou 
(Batista). (4)

7 Alho-(...), é usado para 
bater nas cabeças das 
pessoas que passam. (5)

8 (…) de plástico, foram 
introduzidos na festa a 
partir dos anos 70, 
cumprindo a mesma 
função dos alhos-porros.
(8)

9 Ramos de (…), são 
usados pelas mulheres 
para pôr na cara dos 
homens que passam. (8)

10 É conhecida como a 
“erva dos namorados” e 
vem acompanhado de 
uma quadra popular. (9)

12 Marchas tradicionais que 
terminam as festas de 
São João do Porto. (6)

15 Juntamente com a missa, 
são o centro das 
festividades católicas. (9)

17 (…) de ar quente, na 

noite da festa, são 
lançados com luz e 
desejos para que estes 
cheguem ao céu. (6)

20 Bairro do Porto com um 
dos mais frequentados 
arraiais populares. (10)

21 Bairro do Porto com um 
dos mais frequentados 
arraiais populares. (10)

22 Há quem as sinta por 
estar longe das festas do 
São João. (8)

Verticais:

1 O São João é a noite mais 
longa desta cidade. (5)

2 Roubo dos (…), é tradição 
de São João, 
“travessuras” que se 
fazem em alguns locais.
(5)

3 Habitual na iconografia 
de São João Batista, 
simboliza Jesus Cristo. (8)

4 Festa animada. (5)

5 Serra do (…), colina 
escarpada sobre o Rio 
Douro, em Vila Nova de 
Gaia, que tem vista 

privilegiada sobre o 
Porto. (5)

8 Bairro do Porto com um 
dos mais frequentados 
arraiais populares. (8)

9 Tradição única do São 
João do Porto, deve ser 
erguida no solstício de 
verão (tal como o presépio 
é montado no solstício de 
inverno); tem como 
elementos principais o 
São João, o carneirinho e 
a água. (7)

11 Fazem parte das 
superstições de São João, 
(antes de regressarem a 
casa, as moças procuram 
atravessar algum campo 
para as apanharem, na 
esperança, diz a tradição, 
de ficarem mais belas).
(10)

13 São o prato principal do 
São João, são 
acompanhadas com 
pimentos assados, broa e 
vinho (no dia 24, a 
tradição manda comer 
cabrito assado). (9)

14 Símbolo de coragem e 
renovação (a tradição 
manda saltar a fogueira 9 

vezes para se proteger 
dos maus espíritos). (8)

16 Festas (…), as festas de 
São João. (11)

18 (…) de artifício, costuma 
durar mais de quinze 
minutos, leva milhares de 
pessoas até às margens 
do rio Douro e é 
considerado como um 
dos melhores do mundo.
(4)

19 Os mais resistentes, vão 
daqui até à Foz do Douro, 
onde terminam a noite 
na praia, aguardando 
pelo nascer do sol. (7)


