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En Ferrol ten lugar desde hai máis de 500 anos un evento festivo moi famoso durante varios días ao que 

veñen turistas de todos os lugares do mundo. ¿Que distinción recibiu esta celebración en 2014? 

Esa festa remata sempre un luns nun lugar desde o que se poden contemplar unas vistas espectaculares da 

zona. ¿Como se chama este lugar?  

Una famosa periodista de TVE apelidábase igual que ese sitio. ¿Como se chamaba o programa que lle 

proporcionou no seu momento maior popularidade?  

Nese programa de culto actuaban moita xente que pertenceu a un movemento cultural moi importante dos 

anos 80. No ámbito da moda quizais a representante máis característica deste movemento estivo emparellada 

cun periodista moi importante da prensa escrita durante 30 anos. ¿Que periódico fundou en 1989?  

Na portada do primeiro día que se publicou este periódico saía un curioso personaxe galés. O día que naceu 

este personaxe, en EEUU, había unha persoa moi importante que pronunciou a famosa frase “The buck stops 

here”. ¿Como se chamaba este personaxe e que significaba esa frase?  

Hoxe en día ese mesmo posto de responsabilidade en EEUU está ocupado por unha persoa que cree que 

unha das causas do autismo é...¿A que non o adiviñas?   

Estas “perigosas armas biolóxicas” (coidado..é irónico) apareceron en 1796 e o seu artífice apelidábase igual 

que unha persoa que curiosamente non se chama igual agora que cando naceu...incluso hai sitios onde 

aparece como un home...e outros que como muller...¿Cal foi o logro máis importante desta persoa en 1976? 

Na cidade onde conseguiu ese logro levántase unha construción arquitectónica única no mundo. Ten 165 

metros de altura pero non destaca por iso ¿POR QUÉ CARACTERÍSTICA SE CONSIDERA ÚNICA? 

O valor desa característica exprésase no Sistema Internacional nunha unidade denominada 

SUPLEMENTARIA. ¿Como se chama?  

¿Cantos deles hai nunha circunferencia completa?  

 

 

  CANDO CREADES TER TODO RESPONDIDO CORRECTAMENTE MANDADE AS RESPOSTAS A  

sansafq@gmail.com 

non se admitirá ningunha resposta que non se mande por e-mail 

só se admite unha contestación por clase 

 

 


