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CONCURSO

CONCURSO: 
A partir de 16 anos: resolución dun encrucillado. 
O prazo para a entrega dos encrucillados e sopa de letras rematará o 
31 de maio e depositaranse en calquera dos ximnasios que participan 
nesta actividade: ximnasio Galaico, ximnasio Fitness, ximnasio Abeiro, ximnasio 
Aqualife, ximnasio Disom, ximnasio Forma, ximnasio Lugo, ximnasio Sculture e ximnasio Olympuss.

PREMIOS : 
SORTEO DUN 

BONO gratuito por 
cada un dos ximnasios 

participantes, durante SEIS MESES

USA O

exercita a túa

L I N G UA

NOME: APELIDOS:

DNI: ENDEREZO:

TELEFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO:

INFÓRMATE EN: www.lugo.es - OU NO

CENTRO DEPORTIVO

Concellería de Cultura, Turismo
e Promoción da Lingua

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen  realízase de acordo có disposto na Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácer Persoal e demáis 
normativa aplicable. O interesado poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por 
escrito dirixido ó Concello de Lugo, Praza Maior, s/n - LUGO 



naceu un dramaturgo do que se ten dito que foi o zoólogo que mellor coñeceu a 
especie humana. O que hai que facer cunha maceira para que caian as mazás. 
Órgano da vista. Nome máis ben clásico dun metal líquido moi velenoso que hoxe 
está prohibido usar nos termómetros. Máis aló. - 9: Materia no seu estado máis 
fluído. Símbolo do fósforo. Consegue, alcanza. Antiga composición poética. 
Termar dun saco ou dun recipiente para que outra persoa bote algo nel. Punto 
cardinal. Deica. -10: Campión en certos deportes individuais. Nome inglés da 
mazaroca ou espiga de millo. De onde sae o pito. O que lle pasa ao pan ou a outro 
alimento cando cría mofo. Contracción de preposición e artigo masculino plural. 
Materia que producen as feridas infectadas. Símbolo dun elemento químico 
artificial radioactivo transuránico. - 11: Punto cardinal. Pelo de ovella. Batracio. 
Preposición. Froita branda e de sabor doce, que en realidade non é un só froito, 
senón o que en botánica se chama sicón. Graxa do leite. Consoante. Forma átona 
do pronome de primeira persoa. Do revés, pesar, mágoa. Artigo masculino. - 12: 
O Outro Mundo. Outra maneira de dicir vencello ou viorto. Sitios onde se fai ou 
facía o lume nas casas tradicionais. Andar de troula ou de polavila. - 13: Suave, 
maino. O que hai que facer coas feridas ou cortaduras grandes para que cicatricen 
ben. Reconsiderara, cavilara de novo. Froito ou semente dalgúns vexetais, por 
exemplo do sabugueiro ou do loureiro. - 14: Recipiente metálico para conservas. 
Labrárena, falando de terra. Demostrativo masculino singular. Abúlica, indiferente, 
pouco activa ou animosa. Certo can de presa. - 15: Conxunción distributiva. Mar 
interior de Asia. Saúdo afectuoso que se fai rodeando cos brazos. Pequeno 
territorio de Palestina que hoxe é case un gran campo de concentración. Río que 
actualmente desemboca no encoro de Portodemouros. - 16: Consoante. Quitar o 
leite do ubre dos animais. Comer froita e verduras é necesario para levar unha vida 
(...). Éncheo de comida. Siglas inglesas dun país americano. Do revés, dicir algo 
para que outra persoa o vaia escribindo. Consoante. - 17: Alimento vexetal moi 
saudable sintetizado por certos insectos. As galiñas de (...) son unha raza galega 
autóctona. Condimento imprescindible cuxo abuso causa hipertensión e outros 
problemas de saúde. Do revés, gabar, chufar. Aquí máis ou menos (pero en Lugo 
dicimos polo xeral doutra maneira). Do revés, posuír. Cafetaría. - 18: En linguaxe 
mariñeira e deportiva, o conxunto das velas que leva unha embarcación. Cada un 
dos cinco círculos ou argolas de distintas cores que forman o emblema olímpico. 
Almacén para conservar gra ou forraxe. Axeitada, válida. Cheira moi mel. 
Marchades. - 19: Acción, feito. Costume que acaba de establecerse, cousa 
recente. Do revés, lembrar. Gana de beber. - 20: Unión Club (...), equipo de fútbol 
de primeira autonómica. Finxira. Árbores froiteiras algo parecidas ás maceiras. 
Punto cardinal. - 21: Pronome de segunda persoa. Música moderna de estilos 
mesturados e carácter moi comercial. Mamíferos mustélidos que viven á beira dos 
ríos. Conxunto de documentos e escritos que xera un trámite burocrático. Bípede 
con plumas. Símbolo do cerio. - 22: Altar. Cómela á noite. Territorio fértil no 
medio dun deserto. Palabra bastante rara que significa cheiro desagradable, e que 
tamén se pode dicir con outra máis usual na que só cambia o “a” polo “u”. Nome 
de muller. Contan, refiren. - 23: Carne do lombo do porco. Encolerizada. Doce 
coma o (...), moi doce. O que fai un corredor cando cambia de dirección. Dise dun 
ser vivo que carece de órganos sexuais. Falando dunha froita, colle cor cando 
madurece. - 24: Punto cardinal. Escolle. Do revés, líquido lubricante das cavidades 
articulares. Practicaba certo deporte necesariamente acuático. Quedar apedrado 
un froito polo excesivo frío. Consoante. - 25: Símbolo do sodio. En plural ben 
insólito, última parte do intestino delgado. Consoante. Tranquilo, sereno, calmado. 
Artigo masculino. Relatos históricos dispostos por orde cronolóxica. Cuarta nota 
musical. - 26: Planta crucífera de raíz comestible, moi parecida ao nabo até no 
nome. Do revés, arbusto bastante común na nosa Terra, cuxas follas se usan como 
condimento. Día da semana. Ilumina. Verdadeiro, non imaxinario. - 27: Cen. 
Vaíña dos legumes que tamén se chama bagullo ou baguto. Gargalladas. 
Xogador de baloncesto que se ocupa de dirixir o xogo. Pronto, sen tardanza. 
Deporte moi popular. - 28: O que mata adrede unha persoa.  Grupos en que se 
divide un conxunto de cousas. Conxunción comparativa. Dise dunha sílaba que 
non leva acento tónico. Réptil con patas. - 29: Do revés, o que quere impedir o 
porteiro. Punta de terra que se interna no mar. Van para arriba. Onde queren 
meter o balón en certo deporte. (...) de xogo, mala posición no fútbol. Marchaban. 
- 30: Referente aos procesos de asimilación dos nutrientes. Gana de durmir. O 
cereal que ten a maior proporción de graxas. Castizara, cruzara.

VERTICAIS
1: Arbusto ou árbore de follas perennes, coriáceas e espiñosas. Regalos. Acorda-
ron, trataron. Deixa de falar. - 2: Elemento químico que se emprega para obter 

uranio. Froitas que ademais de comerse se beben fermentadas. Pelexar. Árbore 
froiteira moi común. Aire. Vibración audible. - 3: Movinos enerxicamente. Amodo. 
Vértebra que permite o movemento da cabeza. Baixa o nivel da auga. - 4: Certa 
flor. Conxunción que expresa dobre negación. Fai movementos enganosos para 
eludir o contrario levando o balón. Chéiroo. Símbolo do fósforo. Pequenos froitos 
de caguña moi oleosos. Consoante. - 5: Froita que máis abunda en Galicia. Cisco. 
Dez. Do revés, contracción de preposición e artigo masculino. Absurdo, non 
axustado ao pensamento racional. - 6: Vestido tradicional da India. Nome 
capicúa de muller. Cotelo ou carbón incandescente. Mineral ou mecanismo que 
atrae o ferro. Vertebrado acuático. Relativo á parte final do aparello dixestivo. - 7: 
Xesticula, sinala. Ladeira dun monte. Aguantáronos, soportáronos. Botou sal sobre 
un alimento. Gran río de Siberia. - 8: Do revés, mamíferos da familia dos cérvidos. 
Estrutura anatómica en forma de bolsa. Anoar, prender. Cidade onde se xogou o 
ano pasado a final da Copa Davis. Emisora de radio que ten un programa chama-
do “Carrusel deportivo”.  Lingua romance. - 9: Formalizas, faste sensato. Restos de 
comida que se lles dan ou daban aos porcos. Bebida refrescante moi saudable feita 
a base de auga e zume de certa froita. Número grande. Punto cardinal. - 10: Do 
revés, termo de comparanza que expresa igualdade. Aviso que se manda. Ansias, 
desexos. Contracción de preposición e artigo indeterminado. Garbosos, elegantes 
na actitude e nos movementos. - 11: Tecido orgánico con estrutura de rede. Doce 
de textura xelatinosa feito de ovos, leite e azucre. Cada un dos tempos en que se 
divide unha loita completa nos deportes de combate. Cinco. Pequenos roedores. - 
12: Cincuenta. Froito con semente do freixo ou do pradairo. Chave ou dispositivo 
que abre e pecha o paso dun fluído. Combatéramos. Graxa dura dalgúns animais. 
- 13: Símbolo do actinio. Estrobo de xugo. Pinga que cae do ollo cando se chora. 
Órganos locomotores das aves e doutros animais. Comunicarásenos de viva voz 
algo que está escrito. Parte da cabeza que tamén se chama tempa ou vidalla. - 14: 
(...) de primavera, propios da cociña chinesa. O mesmo ca “regalalo”, pero con 
certa solemnidade. Afasto, divido. Do revés, nome de muller que hoxe é bastante 
raro. Lazo apertado. - 15: Estima moito. Punto cardinal. Planta de horta con 
dentes comestibles. Longo período sen choivas prexudicial para a agricultura. 
Punto cardinal. Do revé, podes entrar nun espazo limitado. - 16: Precipitación 
atmosférica. Cen. Fogar. Conxunto musical composto por tres persoas. Símbolo do 
fósforo. Cinco. Tecido que se usa para vendar. - 17: Nome de home moi común. 
Veñen. Desafíala. Practicade certo deporte que en realidade é tamén unha forma 
de danza artística. Conxunción comparativa. - 18: Carta da baralla. Cuberta, 
testo. Sosegue, calme, acalente. Contracción de preposición e artigo. Ben adestra-
do, posto nunha condición óptima de rendemento. Do revés, vaso sanguíneo. - 19: 
Consoante. O que fai un equipo cando xoga moito mellor ca o rival. Cada unha 
das xornadas dunha carreira ciclista. Moi ocupado ou entregado ao traballo. Do 
revés, demostrativo feminino singular. - 20: O árbitro (...) as faltas ou transgre-
sións do regulamento. Do revés, froita bastante parecida á mazá. Can pequeno ou 
novo. Preposición. Escorrenta animais pequenos. - 21: Órgano que envolve o 
corpo. Do revés, moluscos parecidos ás ameixas, pero de menos estimación. Peza 
de roupa interior feminina. Val fluvial asolagado polo mar. Derrogueina, deixeina 
sen efecto. - 22: Erguer, alzar. Con graciosa falta de ortografía, persoas que 
practican a arte de facer rir. Insecto himenóptero que vive en grandes colonias. 
Remate córneo do dedo. Consoante. - 23: Pía onde se esmagan as uvas para 
facer o viño. Excepto. Órgano vexetal xeralmente subterráneo. Volvera poñerse 
mal nunha doenza xa case curada. Dona, patroa. Ter moita (...) na vitoria é, máis 
ou menos, crer que se vai gañar o partido. - 24: Canto tradicional galego. Punto 
cardinal. Se xogades ben e tedes sorte, (...) goles. Procede, provén, deriva. Do 
revés, planta que produce as verzas. - 25: Parte líquida do leite callado. O mesmo 
ca “ata”, deica. Mídea en quilos ou gramos. Suxeitar e manter quieto un animal 
grande. Colle repugnancia por algo. Realizará. - 26: Tabaco relado para nifrar, 
aínda máis danoso ca o de fumar. Espido. Símbolo da tonelada. Percibe coa vista. 
Larvas das bolboretas. - 27: Cabalo pequeno. Conxunción distributiva. Froito 
comestible, pero non moi popular, en forma de pera pequena. Ave pernilonga que 
os antigos exipcios consideraban divina. Conxunción. Nome que lle damos en 
Lugo a unha construción provisoria moi grande na que se come o polbo polo San 
Froilán. En física, símbolo de período de oscilación. - 28: Mostrárela. En plural, 
condición ou estado de algo que está formado por dúas partes ou elementos, a 
miúdo en contradición. O que sentimos cando nos mancamos. Despechaba. - 29: 
Pezas de pan redondas e máis ben altas. Frecha. Excepto. Facer diminuír. Aboiar, 
manterse un corpo na superficie dun líquido. - 30: Sementes aromáticas de certa 
planta umbelífera. Encántanos, entusiásmanos, sedúcenos. Rolda musical noctur-
na. Tea forte que se usa entre outras cousas para facer velas de barcos.

HORIZONTAIS

1: Anoar, prender. Do revés, especie de redes dormentes para coller 
mariscos ou peixes. Froitas de orixe asiática que teñen moita vitamina C. 
Carapas ou mondas das patacas e dalgunhas froitas. Legume moi cultiva-
do en Lourenzá. - 2: O que non anda ben por un defecto no aparello 
locomotor. Perseguir sen tregua, importunar, molestar. Falando de alimen-
tos sólidos, inxíreos. Que hai que facer co plátano antes de comelo? Nome 
grego polo que hoxe se coñece un deus solar do antigo Exipto. - 3: 
Membrana pigmentada do globo ocular. Envías por correo. Unha persoa 
limpa (...) a froita se a quere comer sen pelala. Dar unha persoa poder a 
outra para que a represente. Forma prefixada ou reducida de “colibacilo”, 
usada na linguaxe médica. - 4: Substancias necesarias en pequenas 
cantidades para o bo funcionamento do corpo animal, e que xeralmente se 
obteñen coa inxestión de froitas e verduras. Parte xeralmente aérea das 
plantas. Daquela. Ousados, valentes. - 5: Morde. Preposición. Cariñoso, 
amable. Mesturara fariña cun líquido facendo unha pasta. Artigo feminino. 
Agarra. - 6: Punto cardinal. Prolifera, multiplícase moito. Enxugar. Vaso 
sanguíneo moi fino. Achacar, imputar. - 7: Xuntábanas, apezábanas. A 
carne de porco pódese comer fresca, ou (...) despois de salgala. Sitio onde 
dormen ou se gardan os cans. En plural, conxunto de filamentos radiantes 
que nas células circundan o centrosoma. - 8: Río inglés ao carón do cal 
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