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CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  AA  CCOONNSSEELLLLEERRÍÍAA  DDOO  MMEEDDIIOO  RRUURRAALL  EE  AA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  
SSEEMMAANNAA  VVEERRDDEE  DDEE  GGAALLIICCIIAA  PPAARRAA  AA  EEXXEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  DDEETTEERRMMIINNAADDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  ZZOOOOXXEENNÉÉTTIICCOOSS  AAUUTTÓÓCCTTOONNOOSS  DDEE  GGAALLIICCIIAA,,  CCOOFFIINNAANNCCIIAADDOO  
CCOO  FFOONNDDOO  EEUURROOPPEEOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVEEMMEENNTTOO  RRUURRAALL  ((FFEEAADDEERR)),,  NNOO  MMAARRCCOO  DDOO  
PPDDRR  DDEE  GGAALLIICCIIAA  22001144--22002200  
  
Entidade:   Fundación Semana Verde de Galicia. 
 
C.I.F.:     G-36.155.208 
 
Acción:  40ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia 
   21º Salón de Alimentación do Atlántico - Salimat Abanca 
 
Obxectivos:  Desenvolver unha labor de divulgación e difusión das razas autóctonas 

galegas en perigo de extinción, fomentar a incorporación de novos 
criadores das mesmas e valorizar os seus produtos ante o consumidor 

 
Data:    Do 8 ao 11 de xuño de 2017 
 
 

  

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPOORR  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAA  
  

 
1. BOAGA - FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA 

 
- Exposición de exemplares da raza Cachena 

 
- Exposición de exemplares da raza Caldelá 

 
- Exposición de exemplares da raza Frieiresa 

 
- Exposición de exemplares da raza Limiá 

 
- Exposición de exemplares da raza Vianesa 

 
- Exposición de exemplares da raza Cabra Galega 

 
- Exposición de exemplares da raza Ovella Galega 

 
- Exposición de exemplares da raza Galiña de Mos 
 
- 4º Campionato Galego da raza Galiña de Mos: 

 
▫ X Concurso Monográfico da raza Galiña de Mos 

 

▫ VI Exposición e Concurso por lotes Galiña de Mos-Semana Verde 2016  
 

▫ III Concurso “A Galiña de Mos e os seus poliños” 
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- VI Concurso Morfolóxico da raza Cachena 
 

- IV Concurso Morfolóxico da raza Caldelá 
 

- III Concurso Morfolóxico da raza LImiá 
 

- V Concurso Morfolóxico da raza Vianesa 
 

- I Concurso Morfolóxico da raza Frieiresa 
 
 

2. ASOPORCEL - ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANDO PORCINO CELTA 
 

- Exposición de exemplares da raza Porco Celta 
 

- I Concurso Morfolóxico da raza “Porco Celta” 
 

 

3. PURAGA - ASOCIACIÓN DE CRIADORES DO CABALO DE PURA RAZA GALEGA 
 

- Exposición de exemplares Cabalo de Pura Raza Galega  
 

- Concurso Morfolóxico Oficial Cabalo de Pura Raza Galega 
 

- Exhibición de andadura con cabalos de Pura Raza Galega 
 
 

4. ASOCIACIÓN PURA RAZA CABALO GALEGO 
 

- Exposición de exemplares Cabalo de Pura Raza Galega  
 

- Exhibición de peluquería equina para a preparación de cabalos de Pura Raza Galega 
para concursos, actividades deportivas e espectáculos. 
 

- Exhibición didáctica e formativa sobre “Traballos de ferraxe o lume” para cabalos de 
Pura Raza Galega. 
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DDEESSCCRRIICCIIÓÓNN  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDAASS  DDUURRAANNTTEE  AA  FFEEIIRRAA  
  

 
 

11..  BBOOAAGGAA  --  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  RRAAZZAASS  AAUUTTÓÓCCTTOONNAASS  DDEE  GGAALLIICCIIAA  
 

 Exposición de exemplares da Raza Bovina Cachena (CACHEGA) 
 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA.   

         
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ Jorge Anguez Grases - Triacastela (Lugo) 
♦ Gonzalo Seoane Prado - Vilalba 
♦ Ramón Vázquez Fernández - Monforte (Lugo) 
♦ María Rebeca Yañez Candamil - Ortigueira (A Coruña) 

 
 Exposición de exemplares da Raza Bovina Caldelá (CALDEGA) 

 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de  Galicia - BOAGA. 

 
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ Juan Manuel Lage Cid  - Maceda (Ourense) 
♦ Ana y Alejandro, S.C. - A Pontenova (Lugo) 
♦ José González Carballo - Maceda (Ourense) 

 
 Exposición de exemplares da Raza Bovina Vianesa (VIANEGA) 

 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA.    

 
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

  
♦ Ganados de Lemos S.L. - O Saviñao (Lugo) 
♦ Martín Lago Lago - Outes (A Coruña) 
♦ Casa do Alcalde, S.C. - Outeiro de Rei (Lugo) 
♦ Fernando Bouzas Bentín - Rois (A Coruña) 

 
 Exposición de exemplares da Raza Bovina Limiá (LIMIAGA) 

 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA.     

 
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ Lisardo López Blanco - Xinzo de Limia (Ourense) 
♦ José Romero Diz - Tomiño (Pontevedra) 
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♦ Antonio Pérez González - Verea (Ourense) 
♦ Jesus Pardal Castro - Rois (A Coruña) 
♦ Dolores Rodríguez Fernández - Rairiz de Veiga (Ourense) 

 
 Exposición de exemplares da Raza Bovina Frieiresa (FRIEIREGA) 

 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA.     

 
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ Francisco Manuel Penabad Pita - Ortigueira (A Coruña) 
♦ José Rodríguez Teijeiro - Begonte (Lugo) 
♦ Alberto Cortés González - Xunqueira (Ourense) 
♦ Ganadería Cabana, S.C. - Cea (Ourense) 
 

 Exposición de exemplares da Raza Ovina “Ovella Galega” (ASOVEGA) 
 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA.  

 
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ Ana y Alejandro S.C. - A Pontenova (Lugo) 
♦ Luis Fernández Fernández - Riotorto (Lugo) 
♦ Álvaro Rodríguez Rodríguez - Mos (Pontevedra) 
♦ Purificación Mourelle Pardo - A Pontenova (Lugo) 

               
 Exposición de exemplares da Raza Caprina “Cabra Galega”  (CAPRIGA) 

 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA.  

 
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ José Antonio Liñares Rey  - Val do Dubra (A Coruña) 
♦ María Teresa Fernández Mosquera - Santiago de Compostela (A Coruña) 

 
 Exposición de exemplares da Raza Avícola “Galiña de Mos”  (AVIMÓS) 

 
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA. 

 
Presentáronse exemplares dos seguintes criadores: 
 
♦ Alejandro Collazo Casal  - Mos (Pontevedra) 
♦ Cruz Lucía Grille Negreira - Tordoia (A Coruña) 
♦ Mariña Grille Negreira - Val do Dubra (A Coruña) 
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♦ Lourdes Mulet Abeledo - Lalín (Pontevedra) 
♦ Mª José Castro Abonjo - Vila de Cruces (Pontevedra) 
♦ Francisco José Monasterio Solveira - Vilalba (Lugo) 
♦ José Zapata Sánchez - Castro de Rei (Lugo) 
♦ Dolores López Ramos - A Estrada (Pontevedra) 
♦ Álvaro Rodríguez Rodríguez - Mos (Pontevedra) 
♦ Evaristo Rodríguez da Torre - Vila de Cruces (Pontevedra) 
♦ Miguel Verde Martínez - Mos (Pontevedra) 
♦ Manuel Rodríguez Alonso - Mos (Pontevedra) 
♦ José Rodríguez González - Lalín (Pontevedra) 
♦ Josá Luis Freire Castedo - Pol (Lugo) 
♦ Javier Riqueza Lois - Salcedo (Pontevedra) 
♦ José Garrido Giménez - Pantón (Lugo) 
♦ Augusto Fontán García - Lourizán (Pontevedra) 
♦ Mariluz Gómez Fernández - Ordes (A Coruña) 
♦ Mª Rebeca Yañez Candamil - Ortigueira (A Coruña) 
♦ Luis Fernández Fernández - Riotorto (Lugo) 
♦ Óscar Miranda Gómez - Cospeito (Lugo) 
♦ Gervasio Mouro Ares - Zas (A Coruña) 
♦ Armanda Vázquez Guadalupe - Cambre (A Coruña) 
♦ Sara Castelo Rodríguez - Abegondo (A Coruña) 
♦ Sandra López López - Láncara (Lugo) 
♦ Vicente Lameiro Alonso - A Veiga (Ourense) 

 
 
 4º Campionato Galego da Raza Galiña de Mos  

 
Neste campionato, que está dividido en tres certames, participaron un total de 26 
criadores da raza Galiña de Mos, tal como se especifica a continuación: 
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 X Concurso Monográfico da Raza Galiña de Mos  
 

CONDICIÓNS XERAIS   

Esta exposición e concurso desenvolverase segundo as normas da Asociación de 
Avicultores da Raza Galiña de Mos - AVIMÓS e da Fundación Semana Verde de 
Galicia.  
Poden participar todos os socios da Asociación de Avicultores da Raza Galiña de 
Mos - AVIMÓS.  
Razas admitidas á exposición: Galiña de Mos.  
 
LUGAR E DATA  
 

A Exposición celebrarase no Recinto da Feira Internacional de Galicia, en Silleda, 
Pontevedra, os días 8, 9, 10 e 11 de xuño de 2017. O horario de apertura ao 
público será de 10 a 20 horas (xoves e venres) e de 10 a 21 horas (o sábado e 
domingo).  
 
ORGANIZACIÓN  
 

A organización irá a cargo da Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos e 
da Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Federación de razas 
autóctonas de Galicia - BOAGA e da Consellería do Medio Rural da Xunta de 
Galicia.  
 
ANIMAIS PARTICIPANTES  
 

Haberá un número máximo de 150 xaulas. Poderán participar exemplares da raza 
Galiña de Mos unicamente en concurso individual. No caso de superarse o limite 
de xaulas, farase un prorrateo entre o os criadores inscritos, por estrita orde de 
inscrición. Non se poderá expoñer ningún animal menor de 5 meses nin maior de 
4 anos. En caso de non cumprir estas idades serán descualificados.  
 
INSCRICIÓNS  
 

As inscricións faranse por teléfono antes do 15 de maio. No número de AVIMOS, 
988205486. Tamén se poden facer por correo electrónico en 
asociacion@avimos.org. A inscrición é gratuíta.  
 
RECEPCIÓN DOS EXEMPLARES E CONTROL VETERINARIO  
 

Os exemplares deberanse entregar no recinto da exposición o mércores 7 de xuño 
entre as 11.00 e as 19.00 horas. En casos excepcionais e sempre que o autorice a 
organización, poderanse entregar o xoves 8 de xuño antes das 10 da mañá.  
Os exemplares á súa chegada serán sometidos a unha revisión veterinaria, que se 
encargará de retirar antes do inicio da exposición aos animais enfermos ou mal 
presentados. Os xuíces tamén poderán ordear a súa retirada, no caso de que non 
cumpran as condicións sanitarias ou de presentación mínimas.  
As aves inscritas deberán ter os certificados sanitarios que se soliciten pola 
organización, que deberán entregarse á organización á chegada dos animais.  
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VALORACIÓN DE EXEMPLARES  
 

Os animais serán valorados por xuíces oficiais. Non hai reclamación posible nas 
decisións dos xuíces. A valoración de exemplares realizarase o xoves 8 de xuño a 
partir das 10 horas da mañá.  
 
PREMIOS  
 

Haberá 3 premios por cada unha das dúas categorías, Galos e Galiñas. Todos os 
participantes recibirán un obsequio da organización pola súa participación no 
Campionato Galego. A entrega de premios será o domingo 11 de xuño ás 19.30 
horas.  
 
RECOLLIDA DE EXEMPLARES  
 

Os criadores poderán recoller os seus exemplares a partir das 20 horas do 
domingo 11 de xuño tralo peche da feira.  
 
RESPONSABILIDADES  
 

Haberá servizo de vixiancia por parte da organización. Os organizadores decidirán 
en todos os casos non previstos. 

 
En total participaron un total de 60 exemplares entre machos e femias, con o 
seguinte resultado: 

 
PREMIOS NA CATEGORÍA DE GALOS: 
 

 Primeiro premio: José Luis Freire Castedo - Pol (Lugo) 
 Segundo premio: Javier Riqueza Lois - Pontevedra 
 Terceiro premio: Cruz Lucía Grille Negreira - Tordoia (A Coruña) 
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PREMIOS NA CATEGORÍA DE GALIÑAS: 
 

 Primeiro premio: Mariña Grille Negreria - Val do Dubra (A Coruña) 
 Segundo premio: José Luis Freire Castedo - Pol (Lugo) 
 Terceiro premio: Mª José Castro Abonjo - Vila de Cruces (Pontevedra) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 6ª Exposición e Concurso por lotes de Galiña de Mos 
 

CONDICIÓNS XERAIS   

Esta exposición e concurso desenvolverase segundo as normas da Asociación de 
Avicultores da Raza Galiña de Mos - AVIMÓS e da Fundación Semana Verde de 
Galicia. Poden participar todos os socios da Asociación de Avicultores da Raza 
Galiña de Mos - AVIMOS. Razas admitidas á exposición: Galiña de Mos.  
 
LUGAR E DATA  
 

A Exposición celebrarase no Recinto da Feira Internacional de Galicia, en Silleda, 
Pontevedra, os días 8, 9, 10 e 11 de xuño de 2017. O horario de apertura ao 
público será de 10 a 20 horas (xoves e venres) e de 10 a 21 horas (o sábado e 
domingo).  
 
ORGANIZACIÓN  
 

A organización irá a cargo da Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos e 
da Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Federación de razas 
autóctonas de Galicia - BOAGA e da Consellería do Medio Rural da Xunta de 
Galicia.  
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ANIMAIS PARTICIPANTES  
 

Os lotes estarán formados por 3 galiñas e 1 galo. Instalaranse nuns galiñeiros de 
madeira específicos. Non se poderá expoñer ningún animal menor de 5 meses nin 
maior de 4 anos.  
 
INSCRICIÓNS  
 

As inscricións faranse por teléfono antes do 15 de maio. No número de AVIMOS, 
988205486. Tamén se poden facer por correo electrónico en 
asociacion@avimos.org. A inscrición é gratuíta.  
 
RECEPCIÓN DOS EXEMPLARES, CONTROL VETERINARIO E RECOLLIDA   

Os exemplares deberanse entregar no recinto da exposición o mércores 7 de xuño 
entre as 11.00 e as 19.00 horas. En casos excepcionais e sempre que o autorice a 
organización, poderanse entregar o xoves 8 de xuño antes das 10 da mañá. Os 
exemplares á súa chegada serán sometidos a una revisión veterinaria, que se 
encargará de retirar antes do inicio da exposición aos animais enfermos ou mal 
presentados. As aves inscritas deberán ter os certificados sanitarios que se 
soliciten pola organización, que deberán entregarse á organización á chegada dos 
animais. Os criadores poderán recoller os seus exemplares a partir das 20 horas do 
domingo 11 de xuño tralo peche da feira.  
 
XURADO  
 

Haberá un xurado que outorgará tres premios (un primeiro, un segundo e un 
terceiro). Non hai reclamación posible nas decisións do xurado. Debido a que non 
é un concurso monográfico específico, o xurado valorará o xoves ás 10 horas, as 
características xerais dos exemplares outorgando os premios sen facer valoración 
individual das aves, observando a homoxeneidade do lote. O xurado estará 
formado por técnicos da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e da 
Fundación Semana Verde de Galicia.  
 
PREMIOS  
 

Haberá 3 premios por cada unha das dúas categorías, Galos e Galiñas. Todos os 
participantes recibirán un obsequio da organización pola súa participación no 
Campionato Galego. A entrega de premios será o domingo 11 de xuño ás 19.30 
horas.  
 
RESPONSABILIDADES  
 

Haberá servizo de vixiancia por parte da organización. Os organizadores non serán 
responsables do desgaste, feridas ou morte que se produzan antes, durante e 
despois da exposición. Os organizadores decidirán en todos os casos non 
previstos.  
 
PUBLICIDADE DOS PARTICIPANTES  
 

Elaboraranse folletos cos datos dos participantes para entregar a todo o público 
interesado. No folleto figurará o nome, o concello, a provincia e o teléfono de  
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cada criador, polo que a inscrición na exposición significa a autorización para a 
publicación dos datos persoais. No caso de non autorizar a publicación dos datos 
deberá comunicalo á organización. Cada criador pode poñer elementos 
publicitarios como tarxetas ou folletos alusivos á súa granxa, enriba ou ao lado das 
xaulas dos seus animais. A organización elaborará un cartel promocional de cada 
criador. 
 
En total participaron un total de 17 lotes de animais con un total de 68  
exemplares, con o seguinte resultado: 

 
PREMIOS: 
 

 Primeiro premio: Mariña Grille Negreria - Val do Dubra (A Coruña) 
 Segundo premio: Javier Álvarez Cela - Becerreá (Lugo) 
 Terceiro premio: Alejandro Collazo Casal - Mos (Pontevedra) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 III Concurso “A Galiña de Mos e os seus poliños” 
 

Facilitaráse aos participantes un espazo de aproximadamente oito metros 
cadrados, onde estará cada galiña e os poliños dela. Estes polos non poden ter 
máis de tres semanas de vida. Cada criador adaptaría o seu propio galiñeiro e o 
gañador coñecerase por votación popular.   
 
Cada criador participante pode adaptar o espazo como máis lle interese. Desde 
Avimós proporcionaranse galiñeiros de madeira dun metro cadrado para aqueles 
que así o soliciten.  
 
A idea é a de promocionar ás nosas galiñas como nais e que o público, poda 
observar que non sempre os poliños nacen da incubadora.  
Preténdese que o concurso teña unha proxección publicitaria, máis que 
competitiva.  
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Ao igual que nos outros concursos as inscricións faranse por teléfono antes do 13 
de maio ou por correo electrónico. 

 

En total participaron 9 lotes formados por unha galiña cos seus poliños cada um. 
Os gañadores foron elixidos por votación popular co seguinte resultado: 
 

PREMIOS: 
 

 Primeiro premio: Mariluz Gómez Fernández de Ordes con 242 puntos 
 Segundo premio: Cruz Grille Negreira de Tordoia con 183 puntos 
 Terceiro premio: Mariluz Gómez Fernández de Ordes con 147 puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

 8º Mercado de venda da Galiña de Mos  
 

Un ano máis, a Asociación de Criadores de Raza Galiña Mos organizou, dentro da 
40ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, un mercado onde puxo á 
venda arredor de 1.200 exemplares da raza, con idades comprendidas entre 1 e 4 
meses, provenientes de 4 criadores rexistrados das catro provincias galegas. 

 

Os exemplares postos á venda teñen a garantía de estar inscritos no libro oficial 
de rexistro da raza Galiña de Mos, pertencendo a unha edición especial para a 
feira e estando identificados individualmente. Entréganse nunha caixa de 
transporte especial para o seu traslado. 

 

Para a coordinación desta actividade, Avimós remitiu a todos os criadores inscritos 
o seguinte regulamento: 

 

CONDICIÓNS XERAIS, LUGAR E DATA   
 

No mercado da raza Galiña de Mos a celebrar con motivo da 40ª Feira 
Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, poden participar todos os 
criadores da raza Galiña de Mos que estean debidamente rexistrados no Libro de 
Rexistro da Raza, posúan Código Rega de Avicultura Artesá ou industrial ou en 
trámites de obtelo. 

 

O mercado celebrarase os días da feira. 
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ORGANIZACIÓN  
 

A organización irá a cargo da Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos e 
da Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Consellería do Medio 
Rural da Xunta de Galicia.  

 
ANIMAIS PARTICIPANTES NO MERCADO   

Poderanse vender polos de 1 mes, 2 meses ou 3 meses. Non se poderán vender 
galos e galiñas adultas (maiores de 5 meses). Os exemplares obrigatoriamente 
teñen que estar identificados con crotal na á dereite. Unha vez feitas as inscricións 
a organización poñerase en contacto con cada un dos criadores apuntados no 
mercado para ultimar os detalles definitivos. Haberá un prezo estándar de venta 
para cada polo.  
 

A organización proporcionará o material necesario para o correcto 
funcionamento. Disporanse de caixas de cartón específicas para o transporte das 
aves a prezo de custe. Limítase o número máximo de aves totais para o mercado a 
2.000 polos. Farase un prorrateo entre o número total de participantes, 
indicándolle a cada criador o número máximo de polos que pode presentar. 

 
INSCRICIÓNS 

 

As inscricións poderanse recibir como prazo máximo ata o 15 de maio de 2017 no 
enderezo da asociación: Asociación de avicultores da raza Galiña de Mos-AVIMÓS. 
Pazo de Fontefiz s/n - Coles, 32152 - Ourense. 

 

Tamén se poden facer por fax ao número 988205489 ou ben por correo 
electrónico en asociacion@avimos.org  

 

É necesario comprobar mediante chamada telefónica ou correo electrónico, a 
confirmación da recepción da inscrición. 

 
RECEPCIÓN DOS EXEMPLARES E CONTROL VETERINARIO  

 

Os exemplares deberanse entregar no recinto da exposición o mércores  7 de 
xuño entre as 11.00 e as 19.00 horas. 

 
CONSIDERACIÓNS ESPECIAIS  

 

Cada criador contará cunha corraleta de 3 x 3 metros, dividida á metade por tela 
metálica. É responsabilidade de cada criador o presentar exemplares en correctas 
condicións xenéticas e sanitarias. A organización fará carteis e etiquetas 
específicas cos datos de cada criador, que serán mostrados ao lado dos 
exemplares de cada propietario. Cada criador pode poñer calquera elemento 
publicitario (lonas, folletos, pegatinas, etc.) alusivos á súa granxa, facendo a 
publicidade propia que considere oportuna. 

 

A atención das aves será feita por cada criador, debendo de traer para os seus 
exemplares os comedeiros e bebedeiros que considere cada propietario, ou 
calquera outro material que considere. 
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RELACIÓN DE GANDARÍAS INSCRITAS CON EXEMPLARES DA RAZA GALIÑA DE 
MOS: 
 

 Gervasio Mouro Ares - Zas (A Coruña) 
 Mariluz Gómez Fernández - Ordes (A Coruña) 
 Mariña Grille Negreira - Val do Dubra (A Coruña) 
 A Granxa de Manan, S.L. - O Corgo (Lugo) 

 

 

 
 
 

 VI Concurso Morfolóxico da Raza Cachena 
 
Regulamento: 

 

1. ORGANIZACIÓN 
 

Organizado pola Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) e a 
Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Consellería do Medio 
Rural, celebrarase o VI CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA CACHENA durante os 
días 8 a 11 de xuño de 2017, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional de 
Galicia Abanca, en Silleda - Pontevedra. 

 
2. FINS 
 

Os fins que se perseguen coa celebración deste certame son os seguintes:  
 

2.1 Estimular aos gandeiros na cría de animais de alta calidade xenética, que se 
caracterizan entre outras cualidades  pola súa rusticidade e o seu excelente 
carácter maternal o cal contribúe na rendibilidade das súas explotacións. 
2.2 Por de manifesto o alto nivel xenético e morfolóxico dos animais da raza 
CACHENA criados en Galicia. 
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2.3 Orientar aso nosos gandeiros cara unhas correctas e rendibles tarefas de 
selección, proporcionándolles coñecementos básicos para desenvolver as mesmas 
con éxito. 
2.4 Promocionar as ganderías participantes para que poidan usar o certame como 
ferramenta de venda e promoción dos seus animais. 

 
3. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Corresponde a esta comisión, a organización e todo o relacionado co certame e 
servizos inherentes ao mesmo, así como a aplicación do presente Regulamento 

 
4. XURADO 
 

Durante a celebración do certame actuarán os seguintes xurados:   

4.1 XURADO DE ADMISIÓN: que estará composto por:   

Don José Ramón Justo Feijoo   
Don Juan José Lama López 
 

Serán misións específicas do Xurado de Admisión as seguintes: 
 

4.1.1  Colaborar co Servizo Veterinario de Inspección Sanitaria, para garantir que 
cada animal se presente coa documentación esixida. 
4.1.2 Revisar a documentación Xenealóxica, e a súa correspondencia cos animais. 
4.1.3 Comprobar a preparación e presentación dos animais, e rexeitar aqueles que 
non alcancen o nivel mínimo esixido e/ou que non teñan en regra toda a 
documentación. 
4.1.4 Velar polo cumprimento do disposto neste Regulamento e moi 
especialmente no que fai referencia aos apartados obre benestar animal, 
informando de inmediato a Comisión Organizadora de calquera infracción que 
puideran observar. 
4.1.5 Elevar propostas a Comisión Organizadora sobre cantas modificacións ou 
medidas consideren necesarias para o mellor desenvolvemento do concurso. 
 
4.2 XURADO DE CALIFICACIÓN:  
 

Estará composto por dous xuíces, a os que acompañará un axudante co fin 
exclusivo de facilitarlle as listas do gando concursante e suministrarlle cantos 
datos solicite do mesmo. 
 

Por acordo da comisión organizadora, o concurso será xulgado por: 
 

D. Castor José Rivero Martínez 
D. Julio Feijoo Mera 
D. José Fernández Lozano 
 

Será misión dos xuíces: 
 

4.2.1 A descalificaciónde aqueles animais que non reúnan as condicións mínimas 
para ser xulgadas.  

4.2.2 Clasificación do resto de animais en cada sección por orden de méritos 
morfolóxicos.  

4.2.3 Otorgamento dos premios aos gañadores. 
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4.3 Por parte da Entidade Organizadora, facilitaráselle aos xurado cantos medios 
sexan precisos para a mellor realización do seu traballo. 
4.4 O xurado non poderá crear novos premios sobre os que figuren nas seccións 
correspondentes do Programa sen autorización da Comisión Organizadora. 
4.5 De igual forma, se o Xurado considera que os animais presentados non 
merecen ser premiados, poderá deixar deserto un ou varios ou a totalidade dos 
premios do Programa. 
4.6. Unha vez clasificados e premiados os animais, o Xurdo redactará e firmará a 
acta correspondente onde figurarán os animais premiados por orden de 
categorías. 
4.7  As decisións dos Xuíces Calificadores serán inapelables. 
4.8 Todas aquelas cuestións que excedan as competencias do xurado de Admisión 
e/o dos Xuíces Calificadores, así como calquera incidencia que se presente e non 
esté prevista neste Regulamento, ou as dúbidas que puideran existir na 
interpretación do mesmo, serán resoltas pola Comisión Organizadora do Certame. 

 

5. PARTICIPACIÓN 
 

5.1 Poderán participar neste certame todas as explotacións con animais que se 
atopen inscritas  no Libro Xenealóxico  da Raza CACHENA, mediante a 
correspondente solicitude a “Federación de Razas Autóctonas de Galicia”. 
5.2 Soamente se impoñerán limitacións en canto ao número de exemplares a 
presentar, cando as solicitudes rebasen as posibilidades de aloxamento de 
animais, en cuxo caso, limitarase o número de exemplares a 5 por gandería. 
5.3 Inscrición de animais: para a inscrición os criadores deberán comunicar os 
crotais dos exemplares que queren presentar a concurso mediante escrito dirixido 
a: Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) Pazo de Fontefiz s/n 
(32152) Coles. Ourense. 
5.4 O prazo de admisión de solicitudes finalizará o día 28 de abril de 2017. 

 

6. CONDICIÓNS XERAIS 
 

6.1 O gando concursante procederá de explotacións nacionais e estará inscrito no 
correspondente Rexistro de Ganderías do  Libro Xenealóxico da Raza CACHENA  
6.2 En todo caso, será condición indispensable que todos os animais concursantes 
se atopen inscritos no Libro Xenealóxico da Raza CACHENA o cal si acreditará coas 
correspondentes Cartas Xenealóxicas. 
6.3 As Cartas Xenealóxicas unha vez examinadas e feitas as comprobacións 
oportunas polo comité de admisión serán devoltas aos propietarios do gando que 
deberán presentalas no caso de que lles foran requeridas por calquera motivo 
dende a organización. 

 

7. CONDICIÓNS SANITARIAS  
 

As condicións sanitarias esixidas as explotacións e aso animais para  ser admitidos 
ao Recinto do certame, son as seguintes:  
7.1  Procedencia.  Todos os animais deberán proceder dunha explotación situada 
nunha zona indemne de epizootias de declaración obrigatoria para a especie 
bovina. Do mesmo xeito, os animais procederán de explotacións ou zonas que non 
sexan obxecto de ningunha medida de prohibición por motivos de policía 
sanitaria. 
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Deberán ser transportados en vehículos que cumpran as normas relativas a 
protección animal, limpos e desinfectados antes da carga, debendo presentarse o 
correspondente Certificado de Limpeza e Desinfección. 
7.2 Identificación: Os animais que concorran  ao evento deberán estar 
identificados individualmente mediante crotais auriculares conforme ao 
Regulamento (CE) 1760/2000,  sobre identificación e rexistro dos animais da 
especie bovina e onde a súa relación reflexarase na correspondente 
Documentación Sanitaria. 
7.3 Documentación sanitaria: Todas as partidas de animais irán provistas da 
seguinte documentación sanitaria:  
7.3.1 Guía de Orixe e Sanidade Pecuaria e Certificado Oficial expedido pola 
correspondente Xefatura de Sanidade e/ou Produción Animal na que se acredite o 
cumprimento dos requisitos sanitarios que se sinalan no apartado 7.4 
7.3.2 O gando procedente da comunidade Autónoma de Galicia poderá asistir 
acompañado do documento oficial de calificación sanitaria da explotación no que 
figuren rexistrados os animais obxecto do traslado. 
7.4 Normas de carácter específico. Sómente poderán concorrer ó evento os 
animais procedentes de Explotacións Oficialmente Indemnes de Tuberculose, 
Oficialmente Indemnes de Brucelose e que procedan de rabaños Indemnes de 
Leucose Enzoótica Bovina e libres de Perineumonía Contaxiosa. 
Os animais non presentarán signos clínicos de Lingua Azul o día do seu transporte. 
Os animais permanecerán durante o tempo que dure o evento en instalacións nas 
que se leve a cabo un adecuado protocolo desinsectación. 
Os animais soamente poderán proceder de explotacións onde non se presentara 
manifestación clínica de calquera enfermidade infecto-contaxiosa nos 30 días 
previos a celebración do certame. 
Así como cumprir os requisitos que en concreto determine o REGULAMENTO 
SANITARIO DA FEIRA. 
7.5 Verificación e inspección  A verificación da documentación sanitaria, correrá a 
cargo dos veterinarios designados pola Consellería do Medio Rural e do Mar. 
Asimesmo, o persoal asignado a este servizo será o encargado da emisión das 
guías ou documentación sanitaria que ampare aos animais na viaxe de retorno. 
7.6  Aqueles animais que presenten síntomas de calquera enfermidade ou os que 
carezan dos documentos ou dos requisitos sanitarios esixidos no regulamento 
sanitario sobre participación de animais a concurso non serán autorizados  a 
entrar no recinto feiral. 
 
8. TRANSPORTE DE GANDO    

Co fin de cubrir os gastos orixinados polo transporte do gando, a Organización  
abonará as facturas de transporte, previo comunicado á organización. A tal efecto 
estableceranse as rutas de recollida máis apropiadas, debendo respetarse as 
mesmas.  
É Obrigatorio que os vehículos que transporten gando estean debidamente 
desinfectados e que o xustifiquen co correspondente TALÓN DE DESINFECCIÓN. 
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9. ENTRADA DE GANDO 
 

9.1  A entrada de gando realizarase entre as 10:00 e 20:00 horas do día 7 de xuño, 
non tendo dereito a entrar os animais que sexan presentados despois da citada 
hora. 
9.2 A autorización de entrada de gando nas naves realizarase previa presentación 
e comprobación da documentación sanitaria esixida. Unha vez admitidos, os 
animais concursantes deberán OBRIGATORIAMENTE, ocupar as prazas que para 
eles están reservadas na área d Concurso; aqueles animais que non cumpran con 
estes requisitos perderán o seu dereito a participar así como todas as axudas as 
que como gando Concursante, teñan dereito. 
9.3 Unha vez aloxados os animais nas prazas que a Organización lles asigne, 
procederase a comprobación da súa documentación Xenealóxica (certificado de 
Rexistro). Non se autorizará a participación no concurso a aqueles animais  que 
carezan da devandita documentación ou estea incompleta. 
9.4 Unha vez admitidos, os animais presentados non poderán ser retirados do 
recinto ata finalizado o certame salvo caso de enfermidade, accidente ou forza 
maior que así o aconselle. 
9.5 A custodia e manexo dos animais correrá a cargo dos seus propietarios, si ben, 
a organización procurará facilitarlles, no posible, estes cometidos. 

 
10. SEGURO 
 

10.1 A Feira proverá aos animais participantes dun seguro que cubra os riscos de 
accidentes ou enfermidades producidos como consecuencia da súa participación 
no concurso - exposición. 
10.2 O mencionado seguro cubrirá os riscos descritos, durante o período de 
tempo entre o 7 e o 12 de xuño. 
10.3 Para ter dereito ao cobro da indemnización pertinente, o propietario dun 
animal enfermo ou accidentado, deberá comunicar inmediatamente a 
organización, o número de crotal e o cadro clínico que presente, para que esta 
poida facer as comprobacións necesarias e de consideralo oportuno, ordenar o 
seu sacrificio para evitar sufrimentos innecesarios. 
10.4 Soamente consideraranse amparados polo seguro aqueles animais que 
figuren na cédula de inscrición. 
10.5 Para a valoración dos animais a efectos do seguro adoptarase o seguinte 
baremo: 

  Vacas menores de 6 anos -------------- 1635 € 
  Vacas entre 6 e 9 anos -----------------  1198 € 
  Vacas maiores de 9 anos ----------------  653 € 
 

10.5 Para a valoración dos animais a efectos do seguro adoptarase o seguinte 
baremo: 

 
11. ALIMENTACIÓN E LIMPEZA 
 

A organización facilitará as cantidades de alfalfa, penso e feo necesarios para a 
alimentación dos animais. 
Suministrarase a todos os participantes palla en cantidade abondo para as camas 
do gando exposto, o suministro realizarase diariamente ao peche da feira. 
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12. CARTEIS 
 

12.1 A organización proverá as ganderías participantes do correspondente cartel 
de identificación da gandería.  
12.2  A organización proverá as ganderías participantes da Carta Xenealóxica de 
cada un dos animais expostos, nos que figurará: crotal, nome do animal , 
ascendentes e propietario. 

 

13. CATEGORÍA DO CONCURSO 
 

Establécese unha única categoría na que poderán participar femias maiores de 3 
anos. 
 

14. PREMIOS   
 

Todos os gandeiros expositores recibirán un diploma da organización momo 
símbolo de agradecemento por a súa participación. 
As tres primeiras vacas clasificadas no concurso serán premiadas coa imposición 
das correspondentes escarapelas e a entrega de trofeos. 

 

15. DISPOSICIÓNS FINAIS 
 

15. 1 As decisións do Xuíz serán inapelables, polo tanto a participación no certame 
supón acatalas. 
15.2 A Comisión Organizadora decidirá sobre todos aqueles asuntos non 
contemplados no presente regulamento, asimesmo interpretará e decidirá, de 
maneira inapelable sobre todas as cuestións que se poidan plantexar na 
interpretación do mesmo.  
15.3 A participación supón a aceptación de todas as normas e preceptos recollidos 
neste regulamento. 

 

Relación de gandarías inscritas con exemplares da raza Cachena: 
 

♦ Jorge Anguez Grases - Triacastela (Lugo) 
♦ Gonzalo Seoane Prado - Vilalba 
♦ Ramón Vázquez Fernández - Monforte (Lugo) 
♦ María Rebeca Yañez Candamil - Ortigueira (A Coruña) 

 

Os premiados foron: 
 

1º PREMIO 
ANIMAL: ES011106974952. NOME: CARRIZA  con 84.5 puntos 
PROPIETARIO: GONZALO SEOANE PRADO 
PROCEDENCIA: OLEIROS. VILALBA. LUGO 

 

2º PREMIO 
ANIMAL: ES051104324034  NOME: CANTERA  con 81.7 puntos 
PROPIETARIO: Mª REBECA YÁÑEZ CANDAMIL. “GANDERÍA TRAS DO RÍO”  
PROCEDENCIA: Loiba. Ortigueira. A CORUÑA 

 

3º PREMIO 
ANIMAL: ES061109882812  NOME: RUFINA con  72.10  puntos 
PROPIETARIO: RAMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
PROCEDENCIA: MONFORTE DE LEMOS. LUGO 
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 IV Concurso Morfolóxico da Raza Caldelá 

 

Regulamento: 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 
 

Organizado pola Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) e a 
Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Consellería do Medio 
Rural, celebrarase o IV CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA CALDELÁ durante os 
días 8 a 11 de xuño de 2017, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional de 
Galicia Abanca, en Silleda- Pontevedra. 

 
2. FINS 
 

Os fins que se perseguen coa celebración deste certame son os seguintes:  
 

2.1 Estimular aos gandeiros na cría de animais de alta calidade xenética, que se 
caracterizan entre outras cualidades  pola súa rusticidade e o seu excelente 
carácter maternal o cal contribúe na rendibilidade das súas explotacións. 
2.2 Por de manifesto o alto nivel xenético e morfolóxico dos animais da raza 
CALDELÁ criados en Galicia. 
2.3 Orientar aso nosos gandeiros cara unhas correctas e rendibles tarefas de 
selección, proporcionándolles coñecementos básicos para desenvolver as mesmas 
con éxito. 
2.4 Promocionar as ganderías participantes para que poidan usar o certame como 
ferramenta de venda e promoción dos seus animais. 
 
3. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Corresponde a esta comisión, a organización e todo o relacionado co certame e 
servizos inherentes ao mesmo, así como a aplicación do presente Regulamento 

Página 20 de 54 
 



 
 

4. XURADO  
 

Durante a celebración do certame actuarán os seguintes xurados:  
 

4.1 XURADO DE ADMISIÓN: que estará composto por: 
 

Don José Ramón Justo Feijoo   
Don Juan José Lama López 
 

Serán misións específicas do Xurado de Admisión as seguintes: 
 

4.1.1  Colaborar co Servizo Veterinario de Inspección Sanitaria, para garantir que 
cada animal se presente coa documentación esixida. 
4.1.2 Revisar a documentación Xenealóxica, e a súa correspondencia cos animais. 
4.1.3 Comprobar a preparación e presentación dos animais, e rexeitar aqueles que 
non alcancen o nivel mínimo esixido e/ou que non teñan en regra toda a 
documentación. 
4.1.4 Velar polo cumprimento do disposto neste Regulamento e moi 
especialmente no que fai referencia aos apartados obre benestar animal, 
informando de inmediato a Comisión Organizadora de calquera infracción que 
puideran observar. 
4.1.5 Elevar propostas a Comisión Organizadora sobre cantas modificacións ou 
medidas consideren necesarias para o mellor desenvolvemento do concurso. 
 

4.2 XURADO DE CALIFICACIÓN:  
 

Estará composto por dous xuíces, a os que acompañará un axudante co fin 
exclusivo de facilitarlle as listas do gando concursante e suministrarlle cantos 
datos solicite do mesmo. 
 

Por acordo da comisión organizadora, o concurso será xulgado por: 
 

D. Castor José Rivero Martínez 
D. Julio Feijoo Mera 
D. José Fernández Lozano 
 

Será misión dos xuíces: 
 

4.2.1 A descalificación de aqueles animais que non reúnan as condicións mínimas 
para ser xulgadas.  
4.2.2 Clasificación do resto de animais en cada sección por orden de méritos 
morfolóxicos.  
4.2.3 Otorgamento dos premios aos gañadores. 
4.3 Por parte da Entidade Organizadora, facilitaráselle aos xurado cantos medios 
sexan precisos para a mellor realización do seu traballo. 
4.4 O xurado non poderá crear novos premios sobre os que figuren nas seccións 
correspondentes do Programa sen autorización da Comisión Organizadora. 
4.5 De igual forma, se o Xurado considera que os animais presentados non 
merecen ser premiados, poderá deixar deserto un ou varios ou a totalidade dos 
premios do Programa. 
4.6. Unha vez clasificados e premiados os animais, o Xurado redactará e firmará a 
acta correspondente onde figurarán os animais premiados por orden de 
categorías. 
4.7  As decisións dos Xuíces Calificadores serán inapelables. 
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4.8 Todas aquelas cuestións que excedan as competencias do xurado de Admisión 
e/o dos Xuíces Calificadores, así como calquera incidencia que se presente e non 
esté prevista neste Regulamento, ou as dúbidas que puideran existir na 
interpretación do mesmo, serán resoltas pola Comisión Organizadora do Certame. 

 
5. PARTICIPACIÓN 
 

5.1 Poderán participar neste certame todas as explotacións con animais que se 
atopen inscritas  no Libro Xenealóxico  da Raza CALDELÁ, mediante a 
correspondente solicitude a “Federación de Razas Autóctonas de Galicia”. 
5.2 Soamente se impoñerán limitacións en canto ao número de exemplares a 
presentar, cando as solicitudes rebasen as posibilidades de aloxamento de 
animais, en cuxo caso, limitarase o número de exemplares a 5 por gandería. 
5.3 Inscrición de animais: para a inscrición os criadores deberán comunicar os 
crotais dos exemplares que queren presentar a concurso mediante escrito dirixido 
a: Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) Pazo de Fontefiz s/n 
(32152) Coles. Ourense. 
5.4 O prazo de admisión de solicitudes finalizará o día 28 de abril de 2017. 

 
6. CONDICIÓNS XERAIS 
 

6.1 O gando concursante procederá de explotacións nacionais e estará inscrito no 
correspondente Rexistro de Ganderías do  Libro Xenealóxico da Raza CALDELÁ  
6.2 En todo caso, será condición indispensable que todos os animais concursantes 
se atopen inscritos no Libro Xenealóxico da Raza CALDELÁ o cal si acreditará coas 
correspondentes Cartas Xenealóxicas. 
6.3 As Cartas Xenealóxicas unha vez examinadas e feitas as comprobacións 
oportunas polo comité de admisión serán devoltas aos propietarios do gando que 
deberán presentalas no caso de que lles foran requeridas por calquera motivo 
dende a organización. 

 
7.  CONDICIÓNS SANITARIAS  
 

As condicións sanitarias esixidas as explotacións e aso animais para  ser admitidos 
ao Recinto do certame, son as seguintes:  
7.1  Procedencia.  Todos os animais deberán proceder dunha explotación situada 
nunha zona indemne de epizootias de declaración obrigatoria para a especie 
bovina. Do mesmo xeito, os animais procederán de explotacións ou zonas que non 
sexan obxecto de ningunha medida de prohibición por motivos de policía 
sanitaria. 
Deberán ser transportados en vehículos que cumpran as normas relativas a 
protección animal, limpos e desinfectados antes da carga, debendo presentarse o 
correspondente Certificado de Limpeza e Desinfección. 
7.2 Identificación: Os animais que concorran  ao evento deberán estar 
identificados individualmente mediante crotais auriculares conforme ao 
Regulamento (CE) 1760/2000,  sobre identificación e rexistro dos animais da 
especie bovina e onde a súa relación reflexarase na correspondente 
Documentación Sanitaria. 
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7.3 Documentación sanitaria: Todas as partidas de animais irán provistas da 
seguinte documentación sanitaria:  
7.3.1 Guía de Orixe e Sanidade Pecuaria e Certificado Oficial expedido pola 
correspondente Xefatura de Sanidade e/ou Produción Animal na que se acredite o 
cumprimento dos requisitos sanitarios que se sinalan no apartado 7.4 
7.3.2 O gando procedente da comunidade Autónoma de Galicia poderá asistir 
acompañado do documento oficial de calificación sanitaria da explotación no que 
figuren rexistrados os animais obxecto do traslado. 
7.4 Normas de carácter específico. Sómente poderán concorrer ó evento os 
animais procedentes de Explotacións Oficialmente Indemnes de Tuberculose, 
Oficialmente Indemnes de Brucelose e que procedan de rabaños Indemnes de 
Leucose Enzoótica Bovina e libres de Perineumonía Contaxiosa. 
Os animais non presentarán signos clínicos de Lingua Azul o día do seu transporte. 
Os animais permanecerán durante o tempo que dure o evento en instalacións nas 
que se leve a cabo un adecuado protocolo desinsectación. 
Os animais soamente poderán proceder de explotacións onde non se presentara 
manifestación clínica de calquera enfermidade infecto-contaxiosa nos 30 días 
previos a celebración do certame. 
Os animais que se presenten ao certame terán sido sometidos a tratamento 
antiparasitario interno e externo nos 30 días anteriores a celebración do concurso.  
Así como cumprir os requisitos que en concreto determine o REGULAMENTO 
SANITARIO DA FEIRA.  
7.5 Verificación e inspección  A verificación da documentación sanitaria, correrá a 
cargo dos veterinarios designados pola Consellería do Medio Rural e do Mar. 
Asimesmo, o persoal asignado a este servizo será o encargado da emisión das 
guías ou documentación sanitaria que ampare aos animais na viaxe de retorno. 
7.6  Aqueles animais que presenten síntomas de calquera enfermidade ou os que 
carezan dos documentos ou dos requisitos sanitarios esixidos no regulamento 
sanitario sobre participación de animais a concurso non serán autorizados  a 
entrar no recinto feiral. 

 
8. TRANSPOTE DE GANDO    

Co fin de cubrir os gastos orixinados polo transporte do gando, a Organización  
abonará as facturas de transporte, previo comunicado á organización. A tal efecto 
estableceranse as rutas de recollida máis apropiadas, debendo respetarse as 
mesmas.  
É Obrigatorio que os vehículos que transporten gando estean debidamente 
desinfectados e que o xustifiquen co correspondente TALÓN DE DESINFECCIÓN. 

 
9. ENTRADA DE GANDO 
 

9.1  A entrada de gando realizarase entre as 10:00 e 20:00 horas do día 7 de xuño, 
non tendo dereito a entrar os animais que sexan presentados despois da citada 
hora. 
9.2 A autorización de entrada de gando nas naves realizarase previa presentación 
e comprobación da documentación sanitaria esixida.  
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Unha vez admitidos, os animais concursantes deberán OBRIGATORIAMENTE, 
ocupar as prazas que para eles están reservadas na área d Concurso; aqueles 
animais que non cumpran con estes requisitos perderán o seu dereito a participar 
así como todas as axudas as que como gando Concursante, teñan dereito. 
9.3 Unha vez aloxados os animais nas prazas que a Organización lles asigne, 
procederase a comprobación da súa documentación Xenealóxica (certificado de 
Rexistro). Non se autorizará a participación no concurso a aqueles animais  que 
carezan da devandita documentación ou estea incompleta. 
9.4 Unha vez admitidos, os animais presentados non poderán ser retirados do 
recinto ata finalizado o certame salvo caso de enfermidade, accidente ou forza 
maior que así o aconselle. 
9.5 A custodia e manexo dos animais correrá a cargo dos seus propietarios, si ben, 
a organización procurará facilitarlles, no posible, estes cometidos. 

 
10. SEGURO 
 

10.1 A Feira proverá aos animais participantes dun seguro que cubra os riscos de 
accidentes ou enfermidades producidos como consecuencia da súa participación 
no concurso - exposición. 
10.2 O mencionado seguro cubrirá os riscos descritos, durante o período de 
tempo entre o 7 e o 12 de xuño. 
10.3 Para ter dereito ao cobro da indemnización pertinente, o propietario dun 
animal enfermo ou accidentado, deberá comunicar inmediatamente a 
organización, o número de crotal e o cadro clínico que presente, para que esta 
poida facer as comprobacións necesarias e de consideralo oportuno, ordenar o 
seu sacrificio para evitar sufrimentos innecesarios. 
10.4 Soamente consideraranse amparados polo seguro aqueles animais que 
figuren na cédula de inscrición. 
10.5 Para a valoración dos animais a efectos do seguro adoptarase o seguinte 
baremo: 
 

Vacas menores de 6 anos -------------- 1635 € 
Vacas entre 6 e 9 anos -----------------  1198 € 
Vacas maiores de 9 anos ----------------  653 € 

 
11. ALIMENTACIÓN E LIMPEZA 

 

A organización facilitará as cantidades de alfalfa, penso e feo necesarios para a 
alimentación dos animais. 
Suministrarase a todos os participantes palla en cantidade abondo para as camas 
do gando exposto, o suministro realizarase diariamente ao peche da feira. 

 
12. CARTEIS 
 

12.1 A organización proverá as ganderías participantes do correspondente cartel 
de identificación da gandería.  
12.2  A organización proverá as ganderías participantes da Carta Xenealóxica de 
cada un dos animais expostos, nos que figurará: crotal, nome do animal , 
ascendentes e propietario. 
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13. CATEGORÍA DO CONCURSO 
 

Establécese unha única categoría na que poderán participar femias maiores de 3 
anos. 

 
14. PREMIOS   
 

Todos os gandeiros expositores recibirán un diploma da organización momo 
símbolo de agradecemento por a súa participación. 
As tres primeiras vacas clasificadas no concurso serán premiadas coa imposición 
das correspondentes escarapelas e a entrega de trofeos. 

 
15. DISPOSICIÓNS FINAIS 
 

15. 1 As decisións do Xuíz serán inapelables, polo tanto a participación no certame 
supón acatalas. 
15.2 A Comisión Organizadora decidirá sobre todos aqueles asuntos non 
contemplados no presente regulamento, asimesmo interpretará e decidirá, de 
maneira inapelable sobre todas as cuestións que se poidan plantexar na 
interpretación do mesmo.  
15.3 A participación supón a aceptación de todas as normas e preceptos recollidos 
neste regulamento. 

 

Relación de gandarías inscritas con exemplares da raza Caldelá: 
 

♦ Juan Manuel Lage Cid - Maceda (Ourense) 
♦ Ana y Alejandro, S.C. - A Pontenova (Lugo) 
♦ José González Carballo - Maceda (Ourense) 

 

Os premiados foron: 
 

1º PREMIO 
ANIMAL: ES041110549413  NOME: CABANA con 89 puntos 
PROPIETARIO: ANA Y ALEJANDRO, SC   
PROCEDENCIA: NEIPIN-VILABOA. A PONTENOVA. LUGO 

 
2º PREMIO 
ANIMAL: ES041105916848. NOME: CELOSA  con 82.5 puntos 
PROPIETARIO: JUAN MANUEL LAGE CID 
PROCEDENCIA: Foncuberta. Maceda. OURENSE 

 
3º PREMIO 
ANIMAL: ES011108329040 con nome CIGÜEÑA con 81.3 puntos 
PROPIETARIO: JOSÉ GONZÁLEZ CARBALLO 
PROCEDENCIA: Maceda. OURENSE 
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 III Concurso Morfolóxico da Raza Limiá 
 

Regulamento: 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 
 

Organizado pola Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) e a 
Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Consellería do Medio 
Rural, celebrarase o III CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA LIMIÁ durante os días 
8 a 11 de xuño de 2017, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional de Galicia 
Abanca, en Silleda- Pontevedra. 

 
2. FINS 
 

Os fins que se perseguen coa celebración deste certame son os seguintes:  
 

2.1 Estimular aos gandeiros na cría de animais de alta calidade xenética, que se 
caracterizan entre outras cualidades  pola súa rusticidade e o seu excelente 
carácter maternal o cal contribúe na rendibilidade das súas explotacións. 
2.2 Por de manifesto o alto nivel xenético e morfolóxico dos animais da raza LIMIÁ 
criados en Galicia. 
2.3 Orientar aso nosos gandeiros cara unhas correctas e rendibles tarefas de 
selección, proporcionándolles coñecementos básicos para desenvolver as mesmas 
con éxito. 
2.4 Promocionar as ganderías participantes para que poidan usar o certame como 
ferramenta de venda e promoción dos seus animais. 

 
3. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Corresponde a esta comisión, a organización e todo o relacionado co certame e 
servizos inherentes ao mesmo, así como a aplicación do presente Regulamento. 
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4. XURADO  
 

Durante a celebración do certame actuarán os seguintes xurados:   

4.1 XURADO DE ADMISIÓN: que estará composto por:   

Don José Ramón Justo Feijoo   
Don Juan José Lama López 
 

Serán misións específicas do Xurado de Admisión as seguintes: 
 

4.1.1  Colaborar co Servizo Veterinario de Inspección Sanitaria, para garantir que 
cada animal se presente coa documentación esixida. 
4.1.2 Revisar a documentación Xenealóxica, e a súa correspondencia cos animais. 
4.1.3 Comprobar a preparación e presentación dos animais, e rexeitar aqueles que 
non alcancen o nivel mínimo esixido e/ou que non teñan en regra toda a 
documentación. 
4.1.4 Velar polo cumprimento do disposto neste Regulamento e moi 
especialmente no que fai referencia aos apartados obre benestar animal, 
informando de inmediato a Comisión Organizadora de calquera infracción que 
puideran observar. 
4.1.5 Elevar propostas a Comisión Organizadora sobre cantas modificacións ou 
medidas consideren necesarias para o mellor desenvolvemento do concurso. 
 

4.2 XURADO DE CALIFICACIÓN:  
 

Estará composto por dous xuíces, a os que acompañará un axudante co fin 
exclusivo de facilitarlle as listas do gando concursante e suministrarlle cantos 
datos solicite do mesmo. 
 

Por acordo da comisión organizadora, o concurso será xulgado por: 
 

D. Castor José Rivero Martínez 
D. Julio Feijoo Mera 
D. José Fernández Lozano 
 

Será misión dos xuíces: 
 

4.2.1 A descualificación de aqueles animais que non reúnan as condicións mínimas 
para ser xulgadas.  
4.2.2 Clasificación do resto de animais en cada sección por orden de méritos 
morfolóxicos.  
4.2.3 Outorgamento dos premios aos gañadores. 
4.3 Por parte da Entidade Organizadora, facilitaráselle aos xurado cantos medios 
sexan precisos para a mellor realización do seu traballo. 
4.4 O xurado non poderá crear novos premios sobre os que figuren nas seccións 
correspondentes do Programa sen autorización da Comisión Organizadora. 
4.5 De igual forma, se o Xurado considera que os animais presentados non 
merecen ser premiados, poderá deixar deserto un ou varios ou a totalidade dos 
premios do Programa. 
4.6. Unha vez clasificados e premiados os animais, o Xurdo redactará e firmará a 
acta correspondente onde figurarán os animais premiados por orden de 
categorías. 
4.7  As decisións dos Xuíces Cualificadores serán inapelables. 
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4.8 Todas aquelas cuestións que excedan as competencias do xurado de Admisión 
e/o dos Xuíces Cualificadores, así como calquera incidencia que se presente e non 
esté prevista neste Regulamento, ou as dúbidas que puideran existir na 
interpretación do mesmo, serán resoltas pola Comisión Organizadora do Certame. 

 
5. PARTICIPACIÓN 
 

5.1 Poderán participar neste certame todas as explotacións con animais que se 
atopen inscritas  no Libro Xenealóxico  da Raza LIMIÁ, mediante a correspondente 
solicitude a “Federación de Razas Autóctonas de Galicia”. 
5.2 Soamente se impoñerán limitacións en canto ao número de exemplares a 
presentar, cando as solicitudes rebasen as posibilidades de aloxamento de 
animais, en cuxo caso, limitarase o número de exemplares a 5 por gandería. 
5.3 Inscrición de animais: para a inscrición os criadores deberán comunicar os 
crotais dos exemplares que queren presentar a concurso mediante escrito dirixido 
a: Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) Pazo de Fontefiz s/n 
(32152) Coles. Ourense. 
5.4 O prazo de admisión de solicitudes finalizará o día 28 de abril de 2017. 

 
6. CONDICIÓNS XERAIS 
 

6.1 O gando concursante procederá de explotacións nacionais e estará inscrito no 
correspondente Rexistro de Ganderías do  Libro Xenealóxico da Raza LIMIÁ  
6.2 En todo caso, será condición indispensable que todos os animais concursantes 
se atopen inscritos no Libro Xenealóxico da Raza LIMIÁ o cal si acreditará coas 
correspondentes Cartas Xenealóxicas. 
6.3 As Cartas Xenealóxicas unha vez examinadas e feitas as comprobacións 
oportunas polo comité de admisión serán devoltas aos propietarios do gando que 
deberán presentalas no caso de que lles foran requeridas por calquera motivo 
dende a organización. 

 
7. CONDICIÓNS SANITARIAS  
 

As condicións sanitarias esixidas as explotacións e aso animais para  ser admitidos 
ao Recinto do certame, son as seguintes:  
 

7.1  Procedencia.  Todos os animais deberán proceder dunha explotación situada 
nunha zona indemne de epizootias de declaración obrigatoria para a especie 
bovina. Do mesmo xeito os animais procederán de explotacións ou zonas que non 
sexan obxecto de ningunha medida de prohibición por motivos de policía 
sanitaria. 
Deberán ser transportados en vehículos que cumpran as normas relativas a 
protección animal, limpos e desinfectados antes da carga, debendo presentarse o 
correspondente Certificado de Limpeza e Desinfección. 
7.2 Identificación: Os animais que concorran  ao evento deberán estar 
identificados individualmente mediante crotais auriculares conforme ao 
Regulamento (CE) 1760/2000,  sobre identificación e rexistro dos animais da 
especie bovina e onde a súa relación reflexarase na correspondente 
Documentación Sanitaria. 
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7.3 Documentación sanitaria: Todas as partidas de animais irán provistas da 
seguinte documentación sanitaria:  
7.3.1 Guía de Orixe e Sanidade Pecuaria e Certificado Oficial expedido pola 
correspondente Xefatura de Sanidade e/ou Produción Animal na que se acredite o 
cumprimento dos requisitos sanitarios que se sinalan no apartado 7.4 
7.3.2 O gando procedente da comunidade Autónoma de Galicia poderá asistir 
acompañado do documento oficial de calificación sanitaria da explotación no que 
figuren rexistrados os animais obxecto do traslado. 
7.4 Normas de carácter específico. Sómente poderán concorrer ó evento os 
animais procedentes de Explotacións Oficialmente Indemnes de Tuberculose, 
Oficialmente Indemnes de Brucelose e que procedan de rabaños Indemnes de 
Leucose Enzoótica Bovina e libres de Perineumonía Contaxiosa. 
Os animais non presentarán signos clínicos de Lingua Azul o día do seu transporte. 
Os animais permanecerán durante o tempo que dure o evento en instalacións nas 
que se leve a cabo un adecuado protocolo desinsectación. 
Os animais soamente poderán proceder de explotacións onde non se presentara 
manifestación clínica de calquera enfermidade infecto-contaxiosa nos 30 días 
previos a celebración do certame. 
Os animais que se presenten ao certame terán sido sometidos a tratamento 
antiparasitario interno e externo nos 30 días anteriores a celebración do concurso.   
Así como cumprir os requisitos que en concreto determine o REGULAMENTO 
SANITARIO DA FEIRA. 
7.5 Verificación e inspección  A verificación da documentación sanitaria, correrá a 
cargo dos veterinarios designados pola Consellería do Medio Rural e do Mar. 
Asimesmo, o persoal asignado a este servizo será o encargado da emisión das 
guías ou documentación sanitaria que ampare aos animais na viaxe de retorno. 
7.6  Aqueles animais que presenten síntomas de calquera enfermidade ou os que 
carezan dos documentos ou dos requisitos sanitarios esixidos no regulamento 
sanitario sobre participación de animais a concurso non serán autorizados  a 
entrar no recinto feiral. 

 
8. TRANSPORTE DE GANDO   
 

Co fin de cubrir os gastos orixinados polo transporte do gando, a Organización  
abonará as facturas de transporte, previo comunicado á organización. A tal efecto 
estableceranse as rutas de recollida máis apropiadas, debendo respetarse as 
mesmas.  
É Obrigatorio que os vehículos que transporten gando estean debidamente 
desinfectados e que o xustifiquen co correspondente TALÓN DE DESINFECCIÓN. 

 
9. ENTRADA DE GANDO 
 

9.1  A entrada de gando realizarase entre as 10:00 e 20:00 horas do día 7 de xuño, 
non tendo dereito a entrar os animais que sexan presentados despois da citada 
hora. 
9.2 A autorización de entrada de gando nas naves realizarase previa presentación 
e comprobación da documentación sanitaria esixida.  
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Unha vez admitidos, os animais concursantes deberán OBRIGATORIAMENTE, 
ocupar as prazas que para eles están reservadas na área d Concurso; aqueles 
animais que non cumpran con estes requisitos perderán o seu dereito a participar 
así como todas as axudas as que como gando Concursante, teñan dereito. 
9.3 Unha vez aloxados os animais nas prazas que a Organización lles asigne, 
procederase a comprobación da súa documentación Xenealóxica (certificado de 
Rexistro). Non se autorizará a participación no concurso a aqueles animais  que 
carezan da devandita documentación ou estea incompleta. 
9.4 Unha vez admitidos, os animais presentados non poderán ser retirados do 
recinto ata finalizado o certame salvo caso de enfermidade, accidente ou forza 
maior que así o aconselle. 
9.5 A custodia e manexo dos animais correrá a cargo dos seus propietarios, si ben, 
a organización procurará facilitarlles, no posible, estes cometidos. 

 
10. SEGURO 
 

10.1 A Feira proverá aos animais participantes dun seguro que cubra os riscos de 
accidentes ou enfermidades producidos como consecuencia da súa participación 
no concurso - exposición. 
10.2 O mencionado seguro cubrirá os riscos descritos, durante o período de 
tempo entre o 7 e o 12 de xuño. 
10.3 Para ter dereito ao cobro da indemnización pertinente, o propietario dun 
animal enfermo ou accidentado, deberá comunicar inmediatamente a 
organización, o número de crotal e o cadro clínico que presente, para que esta 
poida facer as comprobacións necesarias e de consideralo oportuno, ordenar o 
seu sacrificio para evitar sufrimentos innecesarios. 
10.4 Soamente consideraranse amparados polo seguro aqueles animais que 
figuren na cédula de inscrición. 
10.5 Para a valoración dos animais a efectos do seguro adoptarase o seguinte 
baremo: 
 

Vacas menores de 6 anos -------------- 1635 € 
Vacas entre 6 e 9 anos -----------------  1198 € 
Vacas maiores de 9 anos ----------------  653 € 

 
11. ALIMENTACIÓN E LIMPEZA 
 

A organización facilitará as cantidades de alfalfa, penso e feo necesarios para a 
alimentación dos animais. 
Suministrarase a todos os participantes palla en cantidade abondo para as camas 
do gando exposto, o suministro realizarase diariamente ao peche da feira. 

 
12. CARTEIS 
 

12.1 A organización proverá as ganderías participantes do correspondente cartel 
de identificación da gandería.  
12.2  A organización proverá as ganderías participantes da Carta Xenealóxica de 
cada un dos animais expostos, nos que figurará: crotal, nome do animal , 
ascendentes e propietario. 
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13. CATEGORÍA DO CONCURSO 
 

Establécese unha única categoría na que poderán participar femias maiores de 3 
anos. 

 
14. PREMIOS   
 

Todos os gandeiros expositores recibirán un diploma da organización momo 
símbolo de agradecemento por a súa participación. 
As tres primeiras vacas clasificadas no concurso serán premiadas coa imposición 
das correspondentes escarapelas e a entrega de trofeos. 

 
15. DISPOSICIÓNS FINAIS 
 

15. 1 As decisións do Xuíz serán inapelables, polo tanto a participación no certame 
supón acatalas. 
15.2 A Comisión Organizadora decidirá sobre todos aqueles asuntos non 
contemplados no presente regulamento, asimesmo interpretará e decidirá, de 
maneira inapelable sobre todas as cuestións que se poidan plantexar na 
interpretación do mesmo.  
15.3 A participación supón a aceptación de todas as normas e preceptos recollidos 
neste regulamento 

 
Relación de gandarías inscritas con exemplares da raza Limiá: 
 

♦ Lisardo López Blanco - Xinzo de Limia (Ourense) 
♦ José Romero Diz - Tomiño (Pontevedra) 
♦ Antonio Pérez González - Verea (Ourense) 
♦ Jesús Pardal Castro - Rois (A Coruña) 
♦ Dolores Rodríguez Fernández - Rairiz de Veiga (Ourense) 

 
Os premiados foron: 

 
1º PREMIO 
ANIMAL: ES091104103117 de NOME   LAGA  con 92.6 puntos 
PROPIETARIO: LISARDO LÓPEZ BLANCO 
PROCEDENCIA: BALTAR. OURENSE 

 

2º PREMIO 
ANIMAL: ES021106874903  NOME LIXEIRA con 84 puntos 
PROPIETARIO: LISARDO LÓPEZ BLANCO 
PROCEDENCIA: BALTAR. OURENSE 

 

3º PREMIO 
ANIMAL: ES021109201288. NOME: LENTA con 77.5 
PROPIETARIO: DOLORES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
PROCEDENCIA:  RAIRIZ DE VEIGA. OURENSE 
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 V Concurso Morfolóxico da Raza Vianesa 

 

Regulamento: 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 

Organizado pola Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) e a 
Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Consellería do Medio 
Rural, celebrarase o V CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA VIANESA durante os 
días 8 ao 11 de xuño de 2017, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional de 
Galicia Abanca, en Silleda - Pontevedra. 

 
2. FINS 

 

Os fins que se perseguen coa celebración deste certame son os seguintes:   

2.1 Estimular aos gandeiros na cría de animais de alta calidade xenética, que se 
caracterizan entre outras cualidades  pola súa rusticidade e o seu excelente 
carácter maternal o cal contribúe na rendibilidade das súas explotacións. 
2.2 Por de manifesto o alto nivel xenético e morfolóxico dos animais da raza 
Vianesa criados en Galicia. 
2.3 Orientar aso nosos gandeiros cara unhas correctas e rendibles tarefas de 
selección, proporcionándolles coñecementos básicos para desenvolver as mesmas 
con éxito. 
2.4 Promocionar as ganderías participantes para que poidan usar o certame como 
ferramenta de venda e promoción dos seus animais. 
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3. COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

Corresponde a esta comisión, a organización e todo o relacionado co certame e 
servizos inherentes ao mesmo, así como a aplicación do presente Regulamento 

 
4. XURADO  

 

Durante a celebración do certame actuarán os seguintes xurados:   
 

4.1 XURADO DE ADMISIÓN: estará composto por:  
Don José Ramón Justo Feijoo   
Don Juan José Lama López 

 

Serán misións específicas do Xurado de Admisión as seguintes. 
 

4.1.1  Colaborar co Servizo Veterinario de Inspección Sanitaria, para garantir que 
cada animal se presente coa documentación esixida. 
4.1.2 Revisar a documentación Xenealóxica, e a súa correspondencia cos animais. 
4.1.3 Comprobar a preparación e presentación dos animais, e rexeitar aqueles que 
non alcancen o nivel mínimo esixido e/ou que non teñan en regra toda a 
documentación. 
4.1.4 Velar polo cumprimento do disposto neste Regulamento e moi 
especialmente no que fai referencia aos apartados obre benestar animal, 
informando de inmediato a Comisión Organizadora de calquera infracción que 
puideran observar. 
4.1.5 Elevar propostas a Comisión Organizadora sobre cantas modificacións ou 
medidas consideren necesarias para o mellor desenvolvemento do concurso. 
 

4.2 XURADO DE CALIFICACIÓN:   

Estará composto por dous xuíces, a os que acompañará un axudante co fin 
exclusivo de facilitarlle as listas do gando concursante e suministrarlle cantos 
datos solicite do mesmo. 
 

Por acordo da comisión organizadora, o concurso será xulgado por: 
D. Castor José Rivero Martínez 
D. Julio Feijoo Mera 
D. José Fernández Lozano 
 

Será misión dos xuíces: 
 

4.2.1 A descalificaciónde aqueles animais que non reúnan as condicións mínimas 
para ser xulgadas.  
4.2.2 Clasificación do resto de animais en cada sección por orden de méritos 
morfolóxicos.  
4.2.3 Otorgamento dos premios aos gañadores. 
4.3 Por parte da Entidade Organizadora, facilitaráselle aos xurado cantos medios 
sexan precisos para a mellor realización do seu traballo. 
4.4 O xurado non poderá crear novos premios sobre os que figuren nas seccións 
correspondentes do Programa sen autorización da Comisión Organizadora. 
4.5 De igual forma, se o Xurado considera que os animais presentados non 
merecen ser premiados, poderá deixar deserto un ou varios ou a totalidade dos 
premios do Programa. 
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4.6. Unha vez clasificados e premiados os animais, o Xurdo redactará e firmará a 
acta correspondente onde figurarán os animais premiados por orden de 
categorías. 
4.7  As decisións dos Xuíces Calificadores serán inapelables. 
4.8 Todas aquelas cuestións que excedan as competencias do xurado de Admisión 
e/o dos Xuíces Calificadores, así como calquera incidencia que se presente e non 
esté prevista neste Regulamento, ou as dúbidas que puideran existir na 
interpretación do mesmo, serán resoltas pola Comisión Organizadora do Certame. 

 
5. PARTICIPACIÓN 
 

5.1 Poderán participar neste certame todas as explotacións con animais que se 
atopen inscritas  no Libro Xenealóxico  da Raza Vianesa, mediante a 
correspondente solicitude a “Federación de Razas Autóctonas de Galicia”. 
5.2 Soamente se impoñerán limitacións en canto ao número de exemplares a 
presentar, cando as solicitudes rebasen as posibilidades de aloxamento de 
animais, en cuxo caso, limitarase o número de exemplares a 5 por gandería. 
5.3 Inscrición de animais: para a inscrición os criadores deberán comunicar os 
crotáis dos exemplares que queren presentar a concurso mediante escrito dirixido 
a: Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) Pazo de Fontefiz s/n 
(32152) Coles. Ourense. 
5.4 O prazo de admisión de solicitudes finalizará o día 28 de abril de 2017. 

 
6. CONDICIÓNS XERAIS 
 

6.1 O gando concursante procederá de explotacións nacionais e estará inscrito no 
correspondente Rexistro de Ganderías do  Libro Xenealóxico da Raza Vianesa  
6.2 En todo caso, será condición indispensable que todos os animais concursantes 
se atopen inscritos no Libro Xenealóxico da Raza Vianesa o cal si acreditará coas 
correspondentes Cartas Xenealóxicas. 
6.3 As Cartas Xenealóxicas unha vez examinadas e feitas as comprobacións 
oportunas polo comité de admisión serán devoltas aos propietarios do gando que 
deberán presentalas no caso de que lles foran requeridas por calquera motivo 
dende a organización. 

 
7. CONDICIÓNS SANITARIAS  
 

As condicións sanitarias esixidas as explotacións e aso animais para  ser admitidos 
ao Recinto do certame, son as seguintes:  
7.1  Procedencia.  Todos os animais deberán proceder dunha explotación situada 
nunha zona indemne de epizootias de declaración obrigatoria para a especie 
bovina. Do mesmo xeito, os animais procederán de explotacións ou zonas que non 
sexan obxecto de ningunha medida de prohibición por motivos de policía 
sanitaria. 
Deberán ser transportados en vehículos que cumpran as normas relativas a 
protección animal, limpos e desinfectados antes da carga, debendo presentarse o 
correspondente Certificado de Limpeza e Desinfección. 
 
 

Página 34 de 54 
 



 
 
7.2 Identificación: Os animais que concorran  ao evento deberán estar 
identificados individualmente mediante crotais auriculares conforme ao 
Regulamento (CE) 1760/2000,  sobre identificación e rexistro dos animais da 
especie bovina e onde a súa relación reflexarase na correspondente 
Documentación Sanitaria. 
7.3 Documentación sanitaria: Todas as partidas de animais irán provistas da 
seguinte documentación sanitaria:  
7.3.1 Guía de Orixe e Sanidade Pecuaria e Certificado Oficial expedido pola 
correspondente Xefatura de Sanidade e/ou Produción Animal na que se acredite o 
cumprimento dos requisitos sanitarios que se sinalan no apartado 7.4 
7.3.2 O gando procedente da comunidade Autónoma de Galicia poderá asistir 
acompañado do documento oficial de calificación sanitaria da explotación no que 
figuren rexistrados os animais obxecto do traslado. 
7.4 Normas de carácter específico. Sómente poderán concorrer ó evento os 
animais procedentes de Explotacións Oficialmente Indemnes de Tuberculose, 
Oficialmente Indemnes de Brucelose e que procedan de rabaños Indemnes de 
Leucose Enzoótica Bovina e libres de Perineumonía Contaxiosa. 
Os animais non presentarán signos clínicos de Lingua Azul o día do seu transporte. 
Os animais permanecerán durante o tempo que dure o evento en instalacións nas 
que se leve a cabo un adecuado protocolo desinsectación. 
Os animais soamente poderán proceder de explotacións onde non se presentara 
manifestación clínica de calquera enfermidade infecto-contaxiosa nos 30 días 
previos a celebración do certame. 
Os animais que se presenten ao certame terán sido sometidos a tratamento 
antiparasitario interno e externo nos 30 días anteriores a celebración do concurso.   
Así como cumpriros requisitos que en concreto determine o REGULAMENTO 
SANITARIO DA FEIRA. 
7.5 Verificación e inspección  A verificación da documentación sanitaria, correrá a 
cargo dos veterinarios designados pola Consellería do Medio Rural e do Mar. 
Asimesmo, o persoal asignado a este servizo será o encargado da emisión das 
guías ou documentación sanitaria que ampare aos animais na viaxe de retorno. 
7.6  Aqueles animais que presenten síntomas de calquera enfermidade ou os que 
carezan dos documentos ou dos requisitos sanitarios esixidos no regulamento 
sanitario sobre participación de animais a concurso non serán autorizados  a 
entrar no recinto feiral. 
 
8. TRANSPORTE DE GANDO   
 

Co fin de cubrir os gastos orixinados polo transporte do gando, a Organización  
abonará as facturas de transporte, previo comunicado á organización. A tal efecto 
estableceranse as rutas de recollida máis apropiadas, debendo respetarse as 
mesmas.  
É Obrigatorio que os vehículos que transporten gando estean debidamente 
desinfectados e que o xustifiquen co correspondente TALÓN DE DESINFECCIÓN. 
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9. ENTRADA DE GANDO 
 

9.1  A entrada de gando realizarase entre as 10:00 e 20:00 horas do día 7 de xuño, 
non tendo dereito a entrar os animais que sexan presentados despois da citada 
hora. 
9.2 A autorización de entrada de gando nas naves realizarase previa presentación 
e comprobación da documentación sanitaria esixida. Unha vez admitidos, os 
animais concursantes deberán OBRIGATORIAMENTE, ocupar as prazas que para 
eles están reservadas na área d Concurso; aqueles animais que non cumpran con 
estes requisitos perderán o seu dereito a participar así como todas as axudas as 
que como gando Concursante, teñan dereito. 
9.3 Unha vez aloxados os animais nas prazas que a Organización lles asigne, 
procederase a comprobación da súa documentación Xenealóxica (certificado de 
Rexistro). Non se autorizará a participación no concurso a aqueles animais  que 
carezan da devandita documentación ou estea incompleta. 
9.4 Unha vez admitidos, os animais presentados non poderán ser retirados do 
recinto ata finalizado o certame salvo caso de enfermidade, accidente ou forza 
maior que así o aconselle. 
9.5 A custodia e manexo dos animais correrá a cargo dos seus propietarios, si ben, 
a organización procurará facilitarlles, no posible, estes cometidos. 

 
10. SEGURO 
 

10.1 A Feira proverá aos animais participantes dun seguro que cubra os riscos de 
accidentes ou enfermidades producidos como consecuencia da súa participación 
no concurso - exposición. 
10.2 O mencionado seguro cubrirá os riscos descritos, durante o período de 
tempo entre o 7 e o 12 de xuño. 
10.3 Para ter dereito ao cobro da indemnización pertinente, o propietario dun 
animal enfermo ou accidentado, deberá comunicar inmediatamente a 
organización, o número de crotal e o cadro clínico que presente, para que esta 
poida facer as comprobacións necesarias e de consideralo oportuno, ordenar o 
seu sacrificio para evitar sufrimentos innecesarios. 
10.4 Soamente consideraranse amparados polo seguro aqueles animais que 
figuren na cédula de inscrición. 
10.5 Para a valoración dos animais a efectos do seguro adoptarase o seguinte 
baremo: 
Vacas menores de 6 anos -------------- 1635 € 
Vacas entre 6 e 9 anos -----------------  1198 € 
Vacas maiores de 9 anos ----------------  653 € 

 
11. ALIMENTACIÓN E LIMPEZA 
 

A organización facilitará as cantidades de alfalfa, penso e feo necesarios para a 
alimentación dos animais. 
Suministraráse a todos os participantes palla en cantidade abondo para as camas 
do gando exposto, o suministro realizarase diariamente ao peche da feira. 
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12. CARTEIS 
 

12.1 A organización proverá as ganderías participantes do correspondente cartel 
de identificación da gandería.  
12.2  A organización proverá as ganderías participantes da Carta Xenealóxica de 
cada un dos animais expostos, nos que figurará: crotal, nome do animal , 
ascendentes e propietario. 

 
13. CATEGORÍA DO CONCURSO 
 

Establécese unha única categoría na que poderán participar femias maiores de 3 
anos. 

 
14. PREMIOS   
 

Todos os gandeiros expositores recibirán un diploma da organización momo 
símbolo de agradecemento por a súa participación. 
As tres primeiras vacas clasificadas no concurso serán premiadas coa imposición 
das correspondentes escarapelas e a entrega de trofeos. 

 
15. DISPOSICIÓNS FINAIS 
 

15. 1 As decisións do Xuíz serán inapelables, polo tanto a participación no certame 
supón acatalas. 
15.2 A Comisión Organizadora decidirá sobre todos aqueles asuntos non 
contemplados no presente regulamento, asimesmo interpretará e decidirá, de 
maneira inapelable sobre todas as cuestións que se poidan plantexar na 
interpretación do mesmo.  
15.3 A participación supón a aceptación de todas as normas e preceptos recollidos 
neste regulamento. 

 
Relación de gandarías inscritas con exemplares da raza Limiá: 

 
♦ Ganados de Lemos S.L. - O Saviñao (Lugo) 
♦ Martín Lago Lago - Outes (A Coruña) 
♦ Casa do Alcalde, S.C. - Outeiro de Rei (Lugo) 
♦ Fernando Bouzas Bentín - Rois (A Coruña) 

 
Os premiados foron: 

 
1º PREMIO 
ANIMAL:  ES011107263445  QUINA con 84.3 puntos 
PROPIETARIO: GANADO DE LEMOS, S.L. 
PROCEDENCIA: Seteventos. O SAVIÑAO. LUGO. 

 
2º PREMIO 
ANIMAL: ES071105563444  ALTEA con 78.3 puntos 
PROPIETARIO:  FERNANDO BOUZAS BENTÍN  
PROCEDENCIA: ANTEQUERA. ROIS. A CORUÑA 
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3º PREMIO 
ANIMAL: ES041106322471  de nome VIPERLA con 77.7 puntos 
PROPIETARIO: GANADO DE LEMOS, S.L. 

PROCEDENCIA: Seteventos. O SAVIÑAO. LUGO 
 

 

 
 

 
 I Concurso Morfolóxico da Raza Frieiresa 

 

Regulamento: 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 

Organizado pola Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) e a 
Fundación Semana Verde de Galicia, coa colaboración da Consellería do Medio 
Rural, celebrarase o I CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA FRIEIRESA durante os 
días 8 a 11 de xuño de 2017, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional de 
Galicia Abanca, en Silleda- Pontevedra. 

 
2. FINS 
 

Os fins que se perseguen coa celebración deste certame son os seguintes:  
 

2.1 Estimular aos gandeiros na cría de animais de alta calidade xenética, que se 
caracterizan entre outras cualidades  pola súa rusticidade e o seu excelente 
carácter maternal o cal contribúe na rendibilidade das súas explotacións. 
2.2 Por de manifesto o alto nivel xenético e morfolóxico dos animais da raza 
Vianesa criados en Galicia. 
2.3 Orientar aso nosos gandeiros cara unhas correctas e rendibles tarefas de 
selección, proporcionándolles coñecementos básicos para desenvolver as mesmas 
con éxito. 
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2.4 Promocionar as ganderías participantes para que poidan usar o certame como 
ferramenta de venda e promoción dos seus animais. 

 
3. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Corresponde a esta comisión, a organización e todo o relacionado co certame e 
servizos inherentes ao mesmo, así como a aplicación do presente Regulamento 

 
4. XURADO 
 

Durante a celebración do certame actuarán os seguintes xurados:  
 

4.1 XURADO DE ADMISIÓN: estará composto por:   

Don José Ramón Justo Feijoo   
Don Juan José Lama López 
 

Serán misións específicas do Xurado de Admisión as seguintes: 
 

4.1.1  Colaborar co Servizo Veterinario de Inspección Sanitaria, para garantir que 
cada animal se presente coa documentación esixida. 
4.1.2 Revisar a documentación Xenealóxica, e a súa correspondencia cos animais. 
4.1.3 Comprobar a preparación e presentación dos animais, e rexeitar aqueles que 
non alcancen o nivel mínimo esixido e/ou que non teñan en regra toda a 
documentación. 
4.1.4 Velar polo cumprimento do disposto neste Regulamento e moi 
especialmente no que fai referencia aos apartados obre benestar animal, 
informando de inmediato a Comisión Organizadora de calquera infracción que 
puideran observar. 
4.1.5 Elevar propostas a Comisión Organizadora sobre cantas modificacións ou 
medidas consideren necesarias para o mellor desenvolvemento do concurso. 
 

4.2 XURADO DE CALIFICACIÓN:  
 

Estará composto por dous xuíces, a os que acompañará un axudante co fin 
exclusivo de facilitarlle as listas do gando concursante e suministrarlle cantos 
datos solicite do mesmo. 
 

Por acordo da comisión organizadora, o concurso será xulgado por: 
 

D. Castor José Rivero Martínez 
D. Julio Feijoo Mera 
D. José Fernández Lozano 
 

Será misión dos xuíces: 
 

4.2.1 A descalificaciónde aqueles animais que non reúnan as condicións mínimas 
para ser xulgadas.  
4.2.2 Clasificación do resto de animais en cada sección por orden de méritos 
morfolóxicos.  
4.2.3 Otorgamento dos premios aos gañadores. 
4.3 Por parte da Entidade Organizadora, facilitaráselle aos xurado cantos medios 
sexan precisos para a mellor realización do seu traballo. 
4.4 O xurado non poderá crear novos premios sobre os que figuren nas seccións 
correspondentes do Programa sen autorización da Comisión Organizadora. 
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4.5 De igual forma, se o Xurado considera que os animais presentados non 
merecen ser premiados, poderá deixar deserto un ou varios ou a totalidade dos 
premios do Programa. 
4.6. Unha vez clasificados e premiados os animais, o Xurdo redactará e firmará a 
acta correspondente onde figurarán os animais premiados por orden de 
categorías. 
4.7  As decisións dos Xuíces Calificadores serán inapelables. 
4.8 Todas aquelas cuestións que excedan as competencias do xurado de Admisión 
e/o dos Xuíces Calificadores, así como calquera incidencia que se presente e non 
esté prevista neste Regulamento, ou as dúbidas que puideran existir na 
interpretación do mesmo, serán resoltas pola Comisión Organizadora do Certame. 

 
5. PARTICIPACIÓN 
 

5.1 Poderán participar neste certame todas as explotacións con animais que se 
atopen inscritas  no Libro Xenealóxico  da Raza Frieiresa, mediante a 
correspondente solicitude a “Federación de Razas Autóctonas de Galicia”. 
5.2 Soamente se impoñerán limitacións en canto ao número de exemplares a 
presentar, cando as solicitudes rebasen as posibilidades de aloxamento de 
animais, en cuxo caso, limitarase o número de exemplares a 5 por gandería. 
5.3 Inscrición de animais: para a inscrición os criadores deberán comunicar os 
crotáis dos exemplares que queren presentar a concurso mediante escrito dirixido 
a: Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) Pazo de Fontefiz s/n 
(32152) Coles. Ourense. 
5.4 O prazo de admisión de solicitudes finalizará o día 28 de abril de 2017. 

 
6. CONDICIÓNS XERAIS 
 

6.1 O gando concursante procederá de explotacións nacionais e estará inscrito no 
correspondente Rexistro de Ganderías do  Libro Xenealóxico da Raza Frieiresa  
6.2 En todo caso, será condición indispensable que todos os animais concursantes 
se atopen inscritos no Libro Xenealóxico da Raza Frieiresa o cal si acreditará coas 
correspondentes Cartas Xenealóxicas. 
6.3 As Cartas Xenealóxicas unha vez examinadas e feitas as comprobacións 
oportunas polo comité de admisión serán devoltas aos propietarios do gando que 
deberán presentalas no caso de que lles foran requeridas por calquera motivo 
dende a organización. 

 
7. CONDICIÓNS SANITARIAS  
 

As condicións sanitarias esixidas as explotacións e aso animais para  ser admitidos 
ao Recinto do certame, son as seguintes:  
7.1  Procedencia.  Todos os animais deberán proceder dunha explotación situada 
nunha zona indemne de epizootias de declaración obrigatoria para a especie 
bovina. Do mesmo xeito, os animais procederán de explotacións ou zonas que non 
sexan obxecto de ningunha medida de prohibición por motivos de policía 
sanitaria. 
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Deberán ser transportados en vehículos que cumpran as normas relativas a 
protección animal, limpos e desinfectados antes da carga, debendo presentarse o 
correspondente Certificado de Limpeza e Desinfección. 
7.2 Identificación: Os animais que concorran  ao evento deberán estar 
identificados individualmente mediante crotais auriculares conforme ao 
Regulamento (CE) 1760/2000,  sobre identificación e rexistro dos animais da 
especie bovina e onde a súa relación reflexarase na correspondente 
Documentación Sanitaria. 
7.3 Documentación sanitaria: Todas as partidas de animais irán provistas da 
seguinte documentación sanitaria:  
7.3.1 Guía de Orixe e Sanidade Pecuaria e Certificado Oficial expedido pola 
correspondente Xefatura de Sanidade e/ou Produción Animal na que se acredite o 
cumprimento dos requisitos sanitarios que se sinalan no apartado 7.4 
7.3.2 O gando procedente da comunidade Autónoma de Galicia poderá asistir 
acompañado do documento oficial de calificación sanitaria da explotación no que 
figuren rexistrados os animais obxecto do traslado. 
7.4 Normas de carácter específico. Sómente poderán concorrer ó evento os 
animais procedentes de Explotacións Oficialmente Indemnes de Tuberculose, 
Oficialmente Indemnes de Brucelose e que procedan de rabaños Indemnes de 
Leucose Enzoótica Bovina e libres de Perineumonía Contaxiosa. 
Os animais non presentarán signos clínicos de Lingua Azul o día do seu transporte. 
Os animais permanecerán durante o tempo que dure o evento en instalacións nas 
que se leve a cabo un adecuado protocolo desinsectación. 
Os animais soamente poderán proceder de explotacións onde non se presentara 
manifestación clínica de calquera enfermidade infecto-contaxiosa nos 30 días 
previos a celebración do certame. 
Os animais que se presenten ao certame terán sido sometidos a tratamento 
antiparasitario interno e externo nos 30 días anteriores a celebración do concurso.   
Así como cumpriros requisitos que en concreto determine o REGULAMENTO 
SANITARIO DA FEIRA. 
7.5 Verificación e inspección  A verificación da documentación sanitaria, correrá a 
cargo dos veterinarios designados pola Consellería do Medio Rural e do Mar. 
Asimesmo, o persoal asignado a este servizo será o encargado da emisión das 
guías ou documentación sanitaria que ampare aos animais na viaxe de retorno. 
7.6  Aqueles animais que presenten síntomas de calquera enfermidade ou os que 
carezan dos documentos ou dos requisitos sanitarios esixidos no regulamento 
sanitario sobre participación de animais a concurso non serán autorizados  a 
entrar no recinto feiral. 
 
8. TRANSPORTE DE GANDO    

Coa fin de cubrir os gastos orixinados polo transporte do gando, a Organización  
abonará as facturas de transporte, previo comunicado á organización. A tal efecto 
estableceranse as rutas de recollida máis apropiadas, debendo respetarse as 
mesmas.  
É Obrigatorio que os vehículos que transporten gando estean debidamente 
desinfectados e que o xustifiquen co correspondente TALÓN DE DESINFECCIÓN. 
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9. ENTRADA DE GANDO 
 

9.1  A entrada de gando realizarase entre as 10:00 e 20:00 horas do día 7 de xuño, 
non tendo dereito a entrar os animais que sexan presentados despois da citada 
hora. 
9.2 A autorización de entrada de gando nas naves realizarase previa presentación 
e comprobación da documentación sanitaria esixida. Unha vez admitidos, os 
animais concursantes deberán OBRIGATORIAMENTE, ocupar as prazas que para 
eles están reservadas na área d Concurso; aqueles animais que non cumpran con 
estes requisitos perderán o seu dereito a participar así como todas as axudas as 
que como gando Concursante, teñan dereito. 
9.3 Unha vez aloxados os animais nas prazas que a Organización lles asigne, 
procederase a comprobación da súa documentación Xenealóxica (certificado de 
Rexistro). Non se autorizará a participación no concurso a aqueles animais  que 
carezan da devandita documentación ou estea incompleta. 
9.4 Unha vez admitidos, os animais presentados non poderán ser retirados do 
recinto ata finalizado o certame salvo caso de enfermidade, accidente ou forza 
maior que así o aconselle. 
9.5 A custodia e manexo dos animais correrá a cargo dos seus propietarios, si ben, 
a organización procurará facilitarlles, no posible, estes cometidos. 

 
10. SEGURO 
 

10.1 A Feira proverá aos animais participantes dun seguro que cubra os riscos de 
accidentes ou enfermidades producidos como consecuencia da súa participación 
no concurso - exposición. 
10.2 O mencionado seguro cubrirá os riscos descritos, durante o período de 
tempo entre o 7 e o 12 de xuño. 
10.3 Para ter dereito ao cobro da indemnización pertinente, o propietario dun 
animal enfermo ou accidentado, deberá comunicar inmediatamente a 
organización, o número de crotal e o cadro clínico que presente, para que esta 
poida facer as comprobacións necesarias e de consideralo oportuno, ordenar o 
seu sacrificio para evitar sufrimentos innecesarios. 
10.4 Soamente consideraranse amparados polo seguro aqueles animais que 
figuren na cédula de inscrición. 
10.5 Para a valoración dos animais a efectos do seguro adoptarase o seguinte 
baremo: 
Vacas menores de 6 anos -------------- 1635 € 
Vacas entre 6 e 9 anos -----------------  1198 € 
Vacas maiores de 9 anos ----------------  653 € 

 
11. ALIMENTACIÓN E LIMPEZA 
 

A organización facilitará as cantidades de alfalfa, penso e feo necesarios para a 
alimentación dos animais. 
Suministraráse a todos os participantes palla en cantidade abondo para as camas 
do gando exposto, o suministro realizarase diariamente ao peche da feira. 
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12. CARTEIS 
 

12.1 A organización proverá as ganderías participantes do correspondente cartel 
de identificación da gandería.  
12.2  A organización proverá as ganderías participantes da Carta Xenealóxica de 
cada un dos animais expostos, nos que figurará: crotal, nome do animal , 
ascendentes e propietario. 

 
13. CATEGORÍA DO CONCURSO 
 

Establécese unha única categoría na que poderán participar femias maiores de 3 
anos. 

 
14. PREMIOS    

Todos os gandeiros expositores recibirán un diploma da organización momo 
símbolo de agradecemento por a súa participación. 
As tres primeiras vacas clasificadas no concurso serán premiadas coa imposición 
das correspondentes escarapelas e a entrega de trofeos. 

 
15. DISPOSICIÓNS FINAIS 
 

15. 1 As decisións do Xuíz serán inapelables, polo tanto a participación no certame 
supón acatalas. 
15.2 A Comisión Organizadora decidirá sobre todos aqueles asuntos non 
contemplados no presente regulamento, asimesmo interpretará e decidirá, de 
maneira inapelable sobre todas as cuestións que se poidan plantexar na 
interpretación do mesmo.  
15.3 A participación supón a aceptación de todas as normas e preceptos recollidos 
neste regulamento. 

 
Relación de gandarías inscritas con exemplares da raza Frieiresa: 

 
♦ Francisco Manuel Penabad Pita - Ortigueira (A Coruña) 
♦ José Rodríguez Teijeiro - Begonte (Lugo) 
♦ Alberto Cortés González - Xunqueira (Ourense) 
♦ Ganadería Cabana, S.C. - Cea (Ourense) 

 
Os premiados foron: 

 
1º PREMIO 
ANIMAL: ES031109958354  NOME: FESTA con 87.5 puntos 
PROPIETARIO: JOSÉ RODRÍGUEZ TEIJEIRO - GANADERÍA ARMENTAL   
PROCEDENCIA: ARMENTAL. BEGONTE. LUGO 

 
2º PREMIO 
ANIMAL: ES021108584904. NOME: FIAÑA  con 83.6 puntos 
PROPIETARIO: FRANCISCO MANUEL PENABAD PITA 
PROCEDENCIA: CAXIGUEIRAS. ORTIGUEIRA. A CORUÑA 
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3º PREMIO 
ANIMAL: ES091107543893 con nome FORNALLEIRA con 81.6 puntos 
PROPIETARIO: ALBERTO CORTÉS GONZÁLEZ 

PROCEDENCIA: XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO. OURENSE 
 
 

 

 
 
 

22..  AASSOOPPOORRCCEELL  --  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCRRIIAADDOORREESS  DDEE  GGAANNDDOO  PPOORRCCIINNOO  CCEELLTTAA  
 

 Exposición de exemplares da Raza Porcina “Porco Celta” 
 
Representada no stand da Asocición de Criadores de Porco Celta - ASOPORCEL.   

         
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ Manuel Rouco Villares - Villalba (Lugo) 
♦ Mª Magdalena Pan Campos - Villaba (Lugo) 
♦ José Barreiro Alonso - Cospeito (Lugo) 
♦ Dolores Eiras Goyos - Castro Rei (Lugo) 
♦ Amparo Jartín Méndez - Meira (Lugo) 
♦ María Pena García - Friol (Lugo) 
♦ Antonio Díaz Arias - Friol (Lugo) 
♦ Isabel Rodríguez Hermida - Lalín (Pontevedra) 
♦ Diego Torres Gómez - Lalín (Pontevedra) 
♦ Luis Alberto Villar González - Lalín (Pontevedra) 
♦ Mª Carmen Jacobo Varela - Agolada (Pontevedra) 
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♦ Carmen García Arteaga - Vila de Cruces (Pontevedra) 
♦ Raquel Méndez Ramos - Rubiá (Ourense) 
♦ Manuela Gantes-García - A Laracha (A Coruña) 
♦ INORDE - Nogueira de Ramuín (Ourense) 

 
 

 
 
 

 I Concurso Morfolóxico da Raza Porco Celta 
 
Como novidade nesta 40 edición da Feria Internacional ABANCA Semana Verde de 
Galicia, a Asociación de Criadores de Porco Celta organizou o I Concurso 
Morfolóxico da raza porcina Porco Celta. 

 
Os criterios  para a calificación dos exemplares de Porco celta, recóllense no 
DECRETO 149/2011, de 7 de xullo, polo que se establece o Catálogo Oficial de 
razas gandeiras autóctonas de Galicia, e donde se regula o recoñecemento oficial 
das asociacións de criadores de razas autóctonas de Galicia que xestionan os 
libros xenealóxicos e se aproban os programas para a súa conservación, mellora e 
fomento. En resumo, establece como idade mínima para realizar a calificación 
morfolóxica dos animais de raza celta en 7 MESES PARA MACHOS E 10 PARA 
FEMIAS. 
O método que se empregou para calificar os exemplares consistiu en otorgar unha 
puntuación entre 1 e 10 a cada rexión corporal, que a súa vez se multiplica por un 
coeficiente de ponderación. Os caracteres que se tomaron en consideración e os 
seus coeficientes foron: 
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- Aspecto xeral (desenvolvemento, proporcións e peso) 1.90 
- Pel e pelo (pigmentación)      0.30 
- Cabeza        1.70 
- Pescozo e tórax        0.40 
- Costas        0.50 
- Dorso e lombos       1.30 
- Grupa e xamóns       1.50 
- Ventre e xenitais      0.60 
- Apromos e marcha      1.80 

  
A adxudicación de menos de 4 puntos a cualquera das rexións que se valoraron foi 
causa para descalificar ao animal. Tamén se rechazaron os animais con menos de 
50 puntos de puntuación total en femias e menos de 60 en machos. 
Unha vez obtida a puntuación total, os animais clasificáronse en: 

  
♦ Excelente  >90 en machos e >85 en femias 
♦ Moi bo  entre 85 e 90 en machos/entre 80 e 85 en femias 
♦ Máis que bo entre 80 e 85 en machos/entre 75 e 80 en femias 
♦ Bo   entre 75 e 80 en machos/ entre 70 e 75 en femias  
♦ Aceptable  entre 70 e 75 en machos/ entre 60 e 70 en femias 
♦ Suficiente  entre 60 e 70 en machos/ entre 50 e 60 en femias 

 
O xuíz que valou e cualificou os exemplares no concurso morfolóxico da raza 
Porco Celta, na súa primeira edición, foi o inspector da raza e director do Centro 
de Recursos Zooxenéticos de Galicia (Fontefiz), D. Castor Rivero. 

 
A relación de gandarías e exemplares participantes neste primeiro Concurso 
Morfolóxico do Porco Celta foi a seguinte: 

  
TITULAR MACHOS FEMIAS 

Manuel Rouco Villares C10181  LU10681 LU17972  
Mª Magadalena Pan Campos   LU14485 LU14486 LU14482 
José Barreira Alonso LU14943  LU8207 OU8196  
Dolores Eiras Goyos LU16367 LU16508 LU11890   
Amparo Jartín Méndez LU16316  LU14304 LU14913  
María Pena García   LU10262 LU7815  
Antonio Díaz Arias OU8190  LU14899   
Isabel Rodríguez Hermida   PO7320 C10018  
Diego Torres Gómez PO7305  PO5740   
Luis Alberto Villar PO7327  PO7326   
Carmen Jacobo Varela LU11828     
Carmen García Arteaga LU11597  PO4327 LU10299  
Raquel Méndez Ramos   OU6309 LU9565 OU8180 
Manuela Gantes C14000  C13745   

 
                       

 
 

Página 46 de 54 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

Os premiados neste Concurso foron: 
 

▫ CATEGORÍA DE FEMIAS 
 

1º PREMIO 
ANIMAL: OU8196 
PROPIETARIO: JOSÉ BARREIRA ALONSO   
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2º PREMIO 
ANIMAL: PO7326 
PROPIETARIO: LUIS ALBERTO VILLAR 
 

3º PREMIO 
ANIMAL: LU14485 
PROPIETARIA: Mª MAGADALENA PAN CAMPOS   

 

▫ CATEGORÍA DE MACHOS 
 

1º PREMIO 
ANIMAL: PO7327 
PROPIETARIO: LUIS ALBERTO VILLAR   

 

2º PREMIO 
ANIMAL: OU8190 
PROPIETARIO: ANTONIO DÍAZ ARIAS 
 

3º PREMIO 
ANIMAL: C14000 
PROPIETARIA: MANUELA GANTES   
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33..  PPUURRAAGGAA  --  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCRRIIAADDOORREESS  DDOO  CCAABBAALLOO  DDEE  PPUURRAA  RRAAZZAA  GGAALLEEGGAA  

 
 Exposición de exemplares da Raza Equina “Pura Raza Galega” 

 
Representada no stand da Asociación de Criadores do cabalo de Pura Raza Galega 
- PURAGA.   

         
Presentáronse animais das seguintes gandarías: 

 
♦ Centro de razas eqüinas de Galicia - Sergude (Boqueixón) 
♦ Rebeca Yañez Candamil (Gandaría Tras do Río) - Ortiqueira (A Coruña) 

 
 

 

 
 

 VII Concurso Morfolóxico de cabalos de “Pura Raza Galega” 
 
A Asociación de Criadores do Cabalo Pura Raza Galega - PURAGA, organizou 
dentro da 40 edición da Feira Internacional ABANCA Semana Verde de Galicia o 
seu VII Concurso Morfolóxico dirixido a criadores rexistrados da raza. Neste 
concurso participaron un total de 17 exemplares procedentes de  distintias 
localidades galegas. O xuzgamento correu a cargo do xuíz D. Juan Francisco 
Martinez Chedas. 

  
Os resultados foron os seguintes: 

 
▫ SECCIÓN MACHOS 

 

1º PREMIO 
ANIMAL: CARAMUXO 
PROPIETARIO: JOSÉ FANDIÑO    
PROCEDENCIA: BAIO - A CORUÑA 
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2º PREMIO 
ANIMAL: JALISCO 
PROPIETARIO: LINO FREIRE    
PROCEDENCIA: OZA DOS RÍOS - A CORUÑA 
 

3º PREMIO 
ANIMAL: ALECRIN 
PROPIETARIO: FERNANDO GROBA    
PROCEDENCIA: VILAGARCÍA - PONTEVEDRA 
 

 
▫ SECCIÓN EGUAS 

 

1º PREMIO 
ANIMAL: TAMOGA 
PROPIETARIO: LINO FREIRE    
PROCEDENCIA: OZA DOS RÍOS - A CORUÑA 

 

2º PREMIO 
ANIMAL: LEIXA 
PROPIETARIO: JOSÉ FANDIÑO    
PROCEDENCIA: BAIO - A CORUÑA 
 

3º PREMIO 
ANIMAL: ESTRELA III 
PROPIETARIO: ANTONIO PACIOS    
PROCEDENCIA: FERROL - A CORUÑA 
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 Demostración de Andadura Natural con cabalos de “Pura Raza Galega” 
 
Esta actividade tivo lugar o sábado 10 de xuño nunha pista de 120 metros de 
lonxitude acondicionada para tal fin, ubicada no triángulo do recinto feiral. 
Leváronse a cabo dous pases, un pola mañá e outro pola tarde.  
 

As exhibicións de andadura natural foron realizadas polos seguintes xinetes cos 
seus cabalos de Pura Raza Galega: 
 
XINETE: FÉLIX ARMADA 
EGUA PRG: TINA    
PROCEDENCIA: ORTIGUEIRA - A CORUÑA 
 

XINETE: JOSÉ MARÍA ARMADA 
EGUA PRG: MORA MARÍA   
PROCEDENCIA: ORTIGUEIRA - A CORUÑA 
 

XINETE: GENARO LÓPEZ 
CABALO PRG: BOCELO    
PROCEDENCIA: AS PONTES - A CORUÑA 
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XINETE: FRANCISCO PORTO 
EGUA PRG: MULATA   
PROCEDENCIA: MELIDE - A CORUÑA 
 
XINETE: ISABEL VIERNA 
CABALO PRG: VENTO    
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44..  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  PPUURRAA  RRAAZZAA  CCAABBAALLOO  GGAALLEEGGOO  
 

 Exposición de exemplares da Raza Equina “Pura Raza Galega” 
 

Representada no stand da Asocición Pura Raza Cabalo Galego. 
         

Presentáronse animais da seguinte gandaría: 
 

♦ Centro de razas eqüinas de Galicia - Sergude (Boqueixón) 
 

 

 
 Exhibición de peluquería equina para a preparación de cabalos de Pura Raza 

Galega para concursos, actividades deportivas e espectáculos. 
  

Trátase dunha actividade deseñada e adaptada á pista interior do pavillón 3 de 
gandaría. Foi impartida por D. Juan Francisco Martínez Chedas, Director e 
Fundador da Academia J.Chedas de peluquería Equina, Canina e Felina. Esta 
exhibición foi presentada e comentada por Jacobo Pérez Paz, explicando as 
diferentes técnicas e métodos de pelaxe de cabalos e trenzados. Explicou como o  
esquilado dos cabalos facilita a práctica deportiva, ademáis da conservación do 
pelaxe dos propios animais.  
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 Exhibición didáctica e formativa de Traballos de “herraje a fuego” para cabalos 
de Pura Raza Galega  
 

Esta actividade levouse a cabo o domingo 11 de xuño pola tarde no ring do 
pavillón 3 de gandaría. Foi impartida por D. Manuel Boullón Romero, ferrador  
profesional e membro da Escola de Xuíces do Cabalo de Pura Raza Galega. Estivo 
presentada e comentada por Jacobo Pérez Paz, Presidente da Asociación Pura 
Raza Cabalo Galego. 
 

Foi a primeira vez que este tipo de actividade se levou a cabo na Feira 
Internacional Abanca Semana Verde de Galicia. Consistiu nunha exhibición en 
directo de herraje de cabalos co método “A FUEGO”. Estas técnicas son 
fundamentais para poñer a punto os cabalos, xa que os cascos son unha das 
partes máis importantes da súa anatomía, que precisan coidados diarios durante a 
limpeza, antes e despois do traballo. O herraje ademáis de protexer o casco, 
tamén axuda a estabilizar os aplomos e mellorar os movementos.   
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