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Entidade:

Fundación Semana Verde de Galicia.

C.I.F.:

G-36.155.208

Acción:

39ª Feira Internacional ABANCA Semana Verde de
Galicia.
20º Salón de Alimentación do Atlántico - Salimat
ABANCA

Obxectivos:

Desenvolver unha labor de
razas autóctonas galegas
fomentar a incorporación
mesmas e valorizar os
consumidor.

Data:

Do 9 ao 12 de xuño de 2016.

divulgación e difusión das
en perigo de extinción,
de novos criadores das
seus productos ante o

Índice:
 Actividades Federación de Razas Autóctonas de Galicia - BOAGA
 Actividades Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta ASOPORCEL
 Actividades Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza
Galega - PURAGA
 Actividades Asociación Pura Raza Cabalo Galego
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BOAGA - FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA
 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 de Triacastela - Lugo
Gonzalo Seoane Prado de Vilalba
Ramón Vázquez Fernández de Monforte - Lugo
María Rebeca Yañez Candamil de 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 de Maceda - Ourense
♦ Ana y Alejandro, S.C. de A Pontenova - Lugo
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 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. de O Saviñao - Lugo
♦ Gandaría Cimadevila, S.C. de Montedorramo - Ourense

 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 de Xinzo de Limia - Ourense
♦ Iván Gil Rodríguez de Os Blancos - Ourense
♦ Sonia Tajes Arufe de Rois - A Coruña
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 Exposición de
(FRIEIREGA)

exemplares

da

raza

bovina

Frieiresa

Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia
- BOAGA.
Presentáronse animais da seguinte gandaría:
♦

Francisco Manuel Penabad Pita de Ortigueira - A Coruña

 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. de A Pontenova - Lugo
Luis Fernández Fernández de Riotorto - Lugo
Álvaro Rodríguez Rodríguez de Mos - Pontevedra

Página 5 de 58

 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 de Val do Dubra - A Coruña
Miguel Cordero Souto de Becerreá - Lugo

 Exposición de exemplares da raza avícola “Galiña de Mos”
(AVIMOS)
Representada no stand da Federación de Razas Autóctonas de Galicia
- BOAGA.
Presentáronse exemplares dos seguintes criadores:

















Alejandro Collazo Casal de Mos - Pontevedra
Cruz Lucía Grille Negreira de Tordoia - A Coruña
María Grille Negreira de Val do Dubra - A Coruña
Lourdes Mulet Abeledo de Lalín - Pontevedra
Mª José Castro Abonjo de Vila de Cruces - Pontevedra
Javier Álvarez Cela de Bececrreá - Lugo
Francisco José Monasterio Solveira de Vilalba - Lugo
José Zapata Sánchez de Castro de Rei - Lugo
Dolores López Ramos de A Estrada - Pontevedra
Álvaro Rodríguez Rodríguez de Mos - Pontevedra
Evaristo Rodríguez da Torre de Vila de Cruces - Pontevedra
Miguel Verde Martínez de Mos - Pontevedra
Manuel Rodríguez Alonso de Mos - Pontevedra
José Rodríguez González de Lalín - Pontevedra
José Luis Freire Castedo de Pol - Lugo
Javier Riqueza Lois de Salcedo - Pontevedra
Página 6 de 58












José Garrido Giménez de Pantón - Lugo
Augusto Fontán García de Lourizán - Pontevedra
Mariluz Gómez Fernández de Ordes - A Coruña
Mª Rebeca Yañez Candamil de Ortigueira - A Coruña
Luis Fernández Fernández de Riotorto - Lugo
Santos Ucha Jorge de Vila de Cruces - Pontevedra
Oscar Miranda Gómez de Cospeito - Lugo
José Luis Freire Castedo de Pol - Lugo
Juan Manuel Espiña López de Lalín - Pontevedra
Gervasio Mouro Ares de Zas - A Coruña

 III Campionato Galego da raza Galiña de Mos
 IX 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 - AVIMOS.
Razas admitidas á exposición: Galiña de Mos.
LUGAR E DATA
A Exposición celebrarase no recinto da Feira Internacional de Galicia
ABANCA, en Silleda, Pontevedra, os días 9, 10, 11 e 12 de xuño de
2016. 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
Haberá un número máximo de 150 xaulas. Poderán participar
exemplares da raza Galiña de Mos únicamente en concurso
individual. No caso de superarse o límite de xaulas, faráse un
prorrateo entre 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 descalificados.
INSCRICIÓNS
As inscricións faranse por teléfono antes do día 13 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 8 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 9 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.
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 9 de xuño a partir das 10 horas da mañá.
PREMIOS
Haberá tres 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 12 de xuño ás 19.30 horas.
RECOLLIDA DE EXEMPLARES
Os criadores poderán recoller os seus exemplares a partir das 20
horas do domingo 12 de xuño tralo peche da feira.
RESPONSABILIDADES
Haberá servizo de vixiancia por parte da organización.
organizadores decidirán en todos os casos non previstos.

Os
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Neste IX Concurso participaron un total de 51 exemplares entre
machos e femias, co seguinte resultado:
Premios na categoria de Galos:




1º Premio: Javier Riqueza Lois, de Pontevedra
2º Premio: Alejandro Collazo Casal, de Mos (Pontevedra)
3º Premio: Cruz Lucía Grille Negreira, de Tordoia (A Coruña)

Premios na categoria de Galiñas:




1º Premio: Javier Álvarez Cela, de Becerreá (Lugo)
2º Premio: Augusto Fontán García, de Pontevedra
3º Premio: José Luis Freire Castedo, de Pol (Lugo)
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 V Exposición e Concurso por lotes Galiña de Mos-Semana
Verde 2016
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
ABANCA, en Silleda, Pontevedra, os días 9, 10, 11 e 12 de xuño de
2016. 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
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 13 de maio. No número
de AVIMOS, 988205486. Tamén se poden facer por correo
electrónico en asociacion@avimos.org. A inscrición é gratuíta.
RECEPCIÓN
RECOLLIDA

DOS

EXEMPLARES,

CONTROL

VETERINARIO

E

Os exemplares deberanse entregar no recinto da exposición o
mércores 8 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 9 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 12 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,
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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 12 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 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.
Nesta V Exposición e Concurso participaron un total de 19 lotes de
animais con 76 exemplares, co seguinte resultado:
Premios:
1º Premio: Mariña Grille Negreira, de Val do Dubra (A Coruña)
2º Premio: Javier Álavarez Cela, de Becerreá (Lugo)
3º Premio: Alejandro Collazo Casal, de Mos (Pontevedra)
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 II Concurso “A Galiña de Mos e os seus poliños”
REGULAMENTO
Este ano repetirase a experiencia celebrada o pasado ano do
Concurso de galiñas con poliños. Disporase dun 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 proporcionaremos 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.
Ao igual que nos outros concursos as inscricións faranse por
teléfono antes do 13 de maio ou por correo electrónico.
RESULTADOS
Nesta II edición do Concurso participaron un total de 8 lotes
formados por unha galiña cos seus poliños e no que os gañadores
foron elixidos por votación popular. O resultado foi:
Premios:
1º Premio: Luis Fernández Fernández, de Riotorto (Lugo)
2º Premio: Mariluz Gómez Fernández, de Ordes (A Coruña)
3º Premio: Mariña Grille Negreira, de Val do Dubra (A Coruña)

 VII Mercado de venda de exemplares da raza Galiña de Mos
Un ano máis, a Asociación de Criadores de raza Galiña Mos organizou
dentro da 39ª Feira Internacional ABANCA Semana Verde de Galicia,
un mercado onde puxo á venda 1.500 exemplares da raza, con
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idades comprendidas entre 1 e 4 meses, provenientes de 5 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:
7º MERCADO DA GALIÑA DE MOS
SEMANA VERDE 2016
♦ Condicións xerais, lugar e data
No mercado da raza Galiña de Mos a celebrar con motivo da 39ª
Feira Internacional 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.
♦ 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 e do Mar 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 10 de
maio de 2016 no enderezo da asociación: Asociación de avicultores
da raza Galiña de Mos-AVIMÓS. Pazo de Fontefiz s/n – Coles, 32152
- Ourense.
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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 8 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.
♦ Relación de gandarías inscritas con exemplares da Raza
Galiña de Mos:





Gervasio Mouro Ares, de Zas - A Coruña
Mª Luz Gómez Fernández de Ordes - A coruña
Francisco José Monasterio Solveira de Vilalba - Lugo
Mariña Grille Negreira de Val do Dubra - A Coruña
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 V concurso Morfóloxico 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 de Medio Rural e do Mar celebrarase o V
CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA CACHENA durante os días 9 a
12 de xuño de 2016, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional
de Galicia 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.
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.
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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.
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

Página 16 de 58

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 30 de abril de
2016.
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.
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.
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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 infectocontaxiosa 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.
Ademais, nos 30 días anteriores a celebración do evento, os animais
que participen no mesmo, deberán cumprir os seguintes requisitos:
7.4.1 Todos os animais participantes terán dado resultado negativo a
una prueba de diagnóstico de Tuberculosis según el anexo I del RD
2611/96.
7.4.2 Todos os animais habrán presentado un resultado favorable a
una de las pruebas de diagnóstico de Brucelosis bovina de acuerdo
al anexo II del RD 2611/96.
7.4.3 Os animais presentarán un resultado favorable a unha das
probas de detección de Leucosis Enzoótica Bovina
comprendidas
no anexo III del RD 2611/96. Esta proba non será necesaria no caso
de proceder dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Leucosis
Enzoótica Bovina.
7.4.4 Os animais presentarán resultados negativos a proba
serolóxica fronte ao antíxeno Campbell y Turner (Decisión
90/208/CEE). Esta proba non será necesaria no caso de proceder
dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Perineumonía
Contaxiosa Bovina.
7.4.5 Haberá resultados negativos as probas diagnósticas fronte a
glicoproteína gE do virus da Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR),
realizadas nun laboratorio oficial.
7.4.6 Haberá resultado negativo a proba serolóxicas de detección do
antíxeno da Diarrea Vírica Bovina (BVD), realizadas nun laboratorio
oficial.
7.4.7 Os animais que participen terán resultados negativos as probas
para a detección de anticorpos fronte a Mycobacterum avium
paratuberculosis (paratuberculose), realizadas nun laboratorio oficial.
7.5 Outras Condicións e recomendacións. Os animais que asistan ao
certame con fins de venda deberán presentar un resultado negativo
ás probas para a detección de anticorpos fronte a Neosporose
Bovina, realizadas nun laboratorio oficial.
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7.6 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.
7.7
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 8 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 9 e o 13 de xuño.
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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.
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.
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Relación de gandarías inscritas no Concurso con exemplares da raza
Cachena:
♦
♦
♦
♦

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

Os premiados foron:
1º PREMIO
ANIMAL: ES081107457019 NOME: SETA con 81 puntos
PROPIETARIO: Mª REBECA YÁÑEZ CANDAMIL. “GANDARÍA TRAS DO
RÍO”
PROCEDENCIA: Loiba. Ortigueira. A CORUÑA
2º PREMIO
ANIMAL: ES071107466382 NOME: CACHORRA con 77 puntos
PROPIETARIO: JORGE ANGUEZ GRASES. “CACHENAS DE SAN
BREIXO”
PROCEDENCIA: San Breixo. A Balsa. Triacastela. LUGO.
3º PREMIO
ANIMAL: ES011106974952. NOME: CARRIZA con 76.3 puntos
PROPIETARIO: GONZALO SEOANE PRADO
PROCEDENCIA: Oleiros. Vilalba. LUGO
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 III Concurso Morfóloxico 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 de Medio Rural e do Mar celebrarase o III
CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA CALDELÁ durante os días 9 a
12 de xuño de 2016, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional
de Galicia 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
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.
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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 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
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.
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5.4 O prazo de admisión de solicitudes finalizará o día 30 de abril de
2016.
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.
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: soamente 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.
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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 infectocontaxiosa 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.
Ademais, nos 30 días anteriores a celebración do evento, os animais
que participen no mesmo, deberán cumprir os seguintes requisitos:
7.4.1 Todos os animais participantes terán dado resultado negativo a
una prueba de diagnóstico de Tuberculosis según el anexo I del RD
2611/96.
7.4.2 Todos os animais habrán presentado un resultado favorable a
una de las pruebas de diagnóstico de Brucelosis bovina de acuerdo
al anexo II del RD 2611/96.
7.4.3 Os animais presentarán un resultado favorable a unha das
probas de detección de Leucosis Enzoótica Bovina
comprendidas
no anexo III del RD 2611/96. Esta proba non será necesaria no caso
de proceder dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Leucosis
Enzoótica Bovina.
7.4.4 Os animais presentarán resultados negativos a proba
serolóxica fronte ao antíxeno Campbell y Turner (Decisión
90/208/CEE). Esta proba non será necesaria no caso de proceder
dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Perineumonía
Contaxiosa Bovina.
7.4.5 Haberá resultados negativos as probas diagnósticas fronte a
glicoproteína gE do virus da Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR),
realizadas nun laboratorio oficial.
7.4.6 Haberá resultado negativo a proba serolóxicas de detección do
antíxeno da Diarrea Vírica Bovina (BVD), realizadas nun laboratorio
oficial.
7.4.7 Os animais que participen terán resultados negativos as probas
para a detección de anticorpos fronte a Mycobacterum avium
paratuberculosis (paratuberculose), realizadas nun laboratorio oficial.
7.5 Outras condicións e recomendacións: os animais que asistan ao
certame con fins de venda deberán presentar un resultado negativo
ás probas para a detección de anticorpos fronte a Neosporose
Bovina, realizadas nun laboratorio oficial.
7.6 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.
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7.7
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 8 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 8 e o 13 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.
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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.
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 neste III Concurso con exemplares da
raza Caldelá:
♦ Juan Manuel Lage Cid de Maceda - Ourense
♦ Ana y Alejandro, S.C. de A Pontenova - Lugo
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Os premiados foron:
1º PREMIO
ANIMAL: ES041105916848. NOME: CELOSA con 83 puntos
PROPIETARIO: JUAN MANUEL LAGE CID
PROCEDENCIA: Foncuberta. Maceda. OURENSE
2º PREMIO
ANIMAL: ES091105231476 . NOME: LIXEIRA con 80 puntos
PROPIETARIO: JUAN MANUEL LAGE CID
PROCEDENCIA: Foncuberta. Maceda. OURENSE
3º PREMIO
ANIMAL: ES071109696966 NOME: CEBADA con 79.5 puntos
PROPIETARIO: ANA Y ALEJANDRO, SC
PROCEDENCIA: Neipin. A Pontenova. LUGO

 II Concurso Morfóloxico 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 de Medio Rural e do Mar celebrarase o II
CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA LIMIÁ durante os días 9 a 12
de xuño de 2016, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional de
Galicia 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
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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
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.
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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 Cualificadores serán inapelables.
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 30 de abril de
2016.
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.
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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.
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: soamente 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 infectocontaxiosa 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.
Ademais, nos 30 días anteriores a celebración do evento, os animais
que participen no mesmo, deberán cumprir os seguintes requisitos:
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7.4.1 Todos os animais participantes terán dado resultado negativo a
una prueba de diagnóstico de Tuberculosis según el anexo I del RD
2611/96.
7.4.2 Todos os animais habrán presentado un resultado favorable a
una de las pruebas de diagnóstico de Brucelosis bovina de acuerdo
al anexo II del RD 2611/96.
7.4.3 Os animais presentarán un resultado favorable a unha das
probas de detección de Leucosis Enzoótica Bovina
comprendidas
no anexo III del RD 2611/96. Esta proba non será necesaria no caso
de proceder dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Leucosis
Enzoótica Bovina.
7.4.4 Os animais presentarán resultados negativos a proba
serolóxica fronte ao antíxeno Campbell y Turner (Decisión
90/208/CEE). Esta proba non será necesaria no caso de proceder
dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Perineumonía
Contaxiosa Bovina.
7.4.5 Haberá resultados negativos as probas diagnósticas fronte a
glicoproteína gE do virus da Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR),
realizadas nun laboratorio oficial.
7.4.6 Haberá resultado negativo a proba serolóxicas de detección do
antíxeno da Diarrea Vírica Bovina (BVD), realizadas nun laboratorio
oficial.
7.4.7 Os animais que participen terán resultados negativos as probas
para a detección de anticorpos fronte a Mycobacterum avium
paratuberculosis (paratuberculose), realizadas nun laboratorio oficial.
7.5 Outras Condicións e recomendacións: os animais que asistan ao
certame con fins de venda deberán presentar un resultado negativo
ás probas para a detección de anticorpos fronte a Neosporose
Bovina, realizadas nun laboratorio oficial.
7.6 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.
7.7
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 8 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 8 e o 13 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.
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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.
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 neste Concurso con exemplares da
raza Limia:
♦ Lisardo López Blanco de Xinzo de Limia - Ourense
♦ Iván Gil Rodríguez de Os Blancos - Ourense
♦ Sonia Tajes Arufe de Rois - A Coruña
Os premiados foron:
1º PREMIO
ANIMAL: ES071109290673. NOME: RUBIA con 72.8
PROPIETARIO: SONIA TAJES ARUFE
PROCEDENCIA: Moares-Hermedelo. Rois. A CORUÑA
2º PREMIO
ANIMAL: ES051108328892 NOME LORENA con 68.1 puntos
PROPIETARIO: LISARDO LÓPEZ BLANCO
PROCEDENCIA: Xinzo de Limia. OURENSE
3º PREMIO
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ANIMAL:ES041107543832 NOME LOIOLA con 66.1 puntos
PROPIETARIO: LISARDO LÓPEZ BLANCO
PROCEDENCIA: Xinzo de LImia. OURENSE

 IV Concurso Morfóloxico da raza Vianesa
Regulamento
1. Organización. Organizado pola Federación de Razas Autóctona
de Galicia (BOAGA) e a Fundación Semana Verde de Galicia, coa
colaboración da Consellería de Medio Rural e do Mar celebrarase o IV
CONCURSO MORFOLÓXICO DA RAZA VIANESA durante os días 9 a
12 de xuño de 2016, nas instalacións do Recinto Feiral Internacional
de Galicia 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.
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 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.
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.
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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 30 de abril de
2016.
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.
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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: soamente 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 infectocontaxiosa 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.
Ademais, nos 30 días anteriores a celebración do evento, os animais
que participen no mesmo, deberán cumprir os seguintes requisitos:
7.4.1 Todos os animais participantes terán dado resultado negativo a
una prueba de diagnóstico de Tuberculosis según el anexo I del RD
2611/96.
7.4.2 Todos os animais habrán presentado un resultado favorable a
una de las pruebas de diagnóstico de Brucelosis bovina de acuerdo
al anexo II del RD 2611/96.
7.4.3 Os animais presentarán un resultado favorable a unha das
probas de detección de Leucosis Enzoótica Bovina
comprendidas
no anexo III del RD 2611/96. Esta proba non será necesaria no caso
de proceder dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Leucosis
Enzoótica Bovina.
7.4.4 Os animais presentarán resultados negativos a proba
serolóxica fronte ao antíxeno Campbell y Turner (Decisión
90/208/CEE). Esta proba non será necesaria no caso de proceder
dun Territorio, Rexión ou Estado indemne de Perineumonía
Contaxiosa Bovina.
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7.4.5 Haberá resultados negativos as probas diagnósticas fronte a
glicoproteína gE do virus da Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR),
realizadas nun laboratorio oficial.
7.4.6 Haberá resultado negativo a proba serolóxicas de detección do
antíxeno da Diarrea Vírica Bovina (BVD), realizadas nun laboratorio
oficial.
7.4.7 Os animais que participen terán resultados negativos as probas
para a detección de anticorpos fronte a Mycobacterum avium
paratuberculosis (paratuberculose), realizadas nun laboratorio oficial.
7.5 Outras Condicións e recomendacións: os animais que asistan ao
certame con fins de venda deberán presentar un resultado negativo
ás probas para a detección de anticorpos fronte a Neosporose
Bovina, realizadas nun laboratorio oficial.
7.6 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.
7.7
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 8 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.
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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 8 e o 13 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.
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.
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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 no IV Concurso da
raza Limiá:
♦ Ganados de Lemos S.L. de O Saviñao - Lugo
♦ Gandaría Cimadevila, S.C. de Montedorramo - Ourense
Os premiados foron:
1º PREMIO
ANIMAL: ES011108715873 de nome TAPA con 83 puntos
PROPIETARIO: GANDRÍA CIMADEVILA, SC
PROCEDENCIA: Cimadevila. Montederramo. OURENSE
2º PREMIO
ANIMAL: ES011106638759 de nome TINA con 75.6 puntos
PROPIETARIO: GANADOS DE LEMOS, S.L.
PROCEDENCIA: Seteventos. O Saviñao. LUGO.
3º PREMIO
ANIMAL: ES091107336150 de nome LACA con 74.5 puntos
PROPIETARIO: GANADOS DE LEMOS, S.L.
PROCEDENCIA: Seteventos. O Saviñao. LUGO.
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 Restaurante “TapiRazas”
Dentro das actividades celebradas nesta edición da Feira
Internacional ABANCA Semana Verde de Galicia, a Federación
Gallega de Razas Autóctonas, BOAGA, preparou degustacións de
todas a súas razas autóctonas no restaurante “Tapirazas”. Os menús
foron elaborados polo equipo do restaurante Andarubel de Fragas do
Eume-Pontedeume, capitaneado polo chef Antonio Díaz.
Servíronse 855 menús, un 20% máis que na pasada edición. Esta
actividade ten como obxectivo promocionar as Razas Autóctonas de
Galicia en perigo de extinción e os seus produtos, poñendo en valor
as excelentes calidades culinarias e sensoriais, diferenciándose como
produtos únicos de calidade.
Xunto con Boaga, as asociacións de criadores de cada unha das
razas pertencentes á Federación, participaron e colaboraron co
restaurante Andarubel.
O Chef Antonio Díaz elaborou as tapas cos produtos das razas
autóctonas de Galicia: Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa,
Ovella Galega, Cabra Galega e Galiña de Mos, que foron
acompañadas con pan e bebida.
O prezo de Menú foi de 7€.
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 Presentación oficial do Selo 100% para as razas autóctonas
bovinas de Galicia en perigo de extinción
ESTE DISTINTIVO DE CALIDADE, INICIATIVA DAS ASOCIACIÓNS DE
CRIADORES DE RAZAS AUTÓCTONAS E DO MAGRAMA, TEN COMO
UN DOS SEUS OBXECTIVOS QUE OS CONSUMIDORES RECOÑEZAN A
PROCEDENCIA DOS PRODUTOS
A 39ª FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA,
acolleu a presentación oficial do selo 100% Raza Autóctona das razas
bovinas Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá e Vianesa.
O acto, que tivo lugar o día 9 ás 18.45 horas, estivo organizado pola
Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA), a Asociación de
Criadores da Raza Bovina Cachena (CACHEGA), a Asociación de
Criadores da Raza Bovina Caldelá (CALDEGA), a Asociación de
Criadores da Raza Bovina Frieiresa (FRIEIREGA), a Asociación de
Criadores da Raza Bovina Limiá (LIMIAGA) e a Asociación de
Criadores da Raza Bovina Vianesa (VIANEGA)
Esta presentación incluíu unha degustación de produtos destas cinco
razas na que colaborou o cociñeiro Antonio Díaz Calvo, do
restaurante Andarubel-Fragas do Eume, o cal conta cunha ampla
experiencia na elaboración de pratos coas razas autóctonas galegas
en perigo de extinción.
A esta presentación asistiron 30 comensales, entre os que se se
encontraban representantes do
Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente, representantes da distribución do
sector cárnico e pontenciais consumidores.
100% Raza Autóctona
O logotipo 100% Raza Autóctona é unha iniciativa das asociacións de
criadores de razas autóctonas e do Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente (Magrama), que se enmarca no
Programa Nacional de Conservación, Mellora e Fomento das Razas
Gandeiras.
Os seus obxectivos son crear un selo único, diferenciador e
recoñecible que permita aos consumidores coñecer a procedencia
dos produtos, e contribuír á difusión da información relativa ás razas
incluídas no Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España,
favorecendo a súa conservación, mellora e fomento e tamén a
creación dunha imaxe atractiva de cara a fomentar o coñecemento e
o consumo, dotándoas de valor.
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Tras unha crecente demanda por parte dos consumidores de
produtos que saiban e se críen como os de antes, diferentes, sans,
diferenciados e de cercanía, CACHEGA, CALDEGA, FRIEIREGA,
LIMIAGA E VIANEGA, veñen de conseguir o recoñecemento por parte
da Consellería do Medio Rural e do Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA), para o emprego deste
selo para as respectivas razas, nacendo así os logotipos 100%
Raza Autóctona Cachena, 100% Raza Autóctona Caldelá, 100% Raza
AutóctonaFrieiresa, 100% Raza Autóctona Limiá e100% Raza
Autóctona Vianesa.
Trátase dun selo oficial, identificador dos produtos de animais destas
cinco razas, que oferta aos consumidores as garantías da orixe dos
produtos que consumen, que permite unha apertura dos gandeiros
ao comercio e á hostalería e tamén que estas razas que estiveron
nalgún momento ao borde da extinción, volvan ser unha parte
importante do patrimonio galego. Funciona coma unha marca de
calidade á que se poden acoller tres tipos de operadores: os
produtores, os transformadores e os comercializadores.
Os restaurantes, carnicerías e outros puntos de venda poden
inscribirse para o emprego deste logotipo, existindo desta maneira
información que permite aos consumidores saber onde poden atopar
os produtos destas razas gandeiras.
O logotipo 100% Raza Autóctona está autorizado para carne, leite,
peles, e produtos elaborados ou transformados así como para
comida preparada destas 5 razas bovinas galegas, ofrecendo aos
consumidores finais a garantía de pureza de raza.
As asociacións CACHEGA, CALDEGA, FRIEIREGA, LIMIAGA E
VIANEGA confían en que o logotipo 100% Raza Autóctona, que xa
está en pleno funcionamento e que conta con arredor de 80
operadores autorizados, permita aos criadores diferenciar e valorizar
os seus produtos, froito do seu traballo, ofrecendo transparencia na
orixe dos mesmos.Coas razas autóctonas recupéranse os sabores de
antes, a importancia do xenotipo, o sabor de raza.
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 Exposición e venda de produtos das razas Cachena, Caldelá,
Frieiresa, Limia, Cabra Galega, Ovella Galega e Galiña de Mos.
Trece produtores das razas autóctonas galegas en perigo de
exetinción pertencentes as asociación integradas na Federación de
razas autóctonas de Galicia-BOAGA, participaron coas suas marcas
comerciais no 20 Salón de Alimentación del Atlántico-SALIMAT
ABANCA do 9 ao 12 de Xuño de 2016.

1. Raza “Galiña de Mos”
Presentaron produtos as seguintes granxas artesanais e as súas
marcas comerciais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galo Celta - Cruces (Pontevedra)
Chousa do Lea - Castro de Rei (Lugo)
Ramón Vázquez - Monforte de Lemos (Lugo)
Granxa Castro de Madrosende - Cruces (Pontevedra)
Aves do Concello - Vilalba (Lugo)
Cachenas de San Breixo - Triacastela (Lugo)
A Granxa de Lola - Arnois (Ourense)
Crugalo - Cruces (Pontevedra)
Gandaría Tras do Río - Ortigueira (A Coruña)
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2. Raza Ovina “Ovella Galega”
Presentaron produtos as seguintes granxas artesanais e as súas
marcas comerciais:
•

Gacarli S.L. - Xinzo de Limia (Ourense)

3. Raza bovina “Limiá”
Presentaron produtos a seguintes granxas artesanais e as súas
marcas comerciais:
•
•

Ganadería Balín - Verea (Ourense)
Gacarli S.L. - Xinzo de Limia (Ourense)
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4. Raza bovina “Caldelá”
Presentou produtos a seguinte granxa artesanal e as súas marcas
comerciais:
•

Gandaría Juan M.Lage. - Maceda (Ourense)

5. Raza bovina “Cachena”
Presentaron produtos as seguintes granxas artesanais e as súas
marcas comerciais:
•
•
•
•

Gandaría Tras do Río - Ortigueira (A Coruña)
Ramón Vázquez - Monforte (Lugo)
Cachenas de San Breixo - Triacastela (Lugo)
Gandaría Vía de la Plata - A Gudiña (Ourense)
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6. Raza bovina “Vianesa”
Presentou produtos a seguinte granxa artesanal e as súas marcas
comerciais:
•

Ganado de Lemos - O Saviñao (Lugo)

7. Raza caprina “Cabra Galega”
Representada no stand da Federación de razas autóctonas de Galicia,
BOAGA. Ademais da presenza da Federación, presentou produtos a
seguinte granxa artesanal e as súas marcas comerciais:
•

Granxa Teixeiro e Pistón – Becerrea (Lugo)
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 Encontros Nacionais e Internacionais de Compradores.
Os Encontros Internacionais de Compradores nacen como un
instrumento para fomentar o intercambio comercial entre os
expositores do Salón de Alimentación do Atlántico e empresas de
distribución alimentaria internacionais. Son unha ferramenta para
impulsar
a
internacionalización
dos
pequenos
produtores
agroalimentarios galegos.
Entre as vantaxes que ten participar nunha rolda de negocios con
citas pre-axendadas destacamos as seguintes:
•

As reunións concertadas son unha ferramenta sinxela e eficiente
para que o expositor poida abrir novas canles de comercialización
para os produtos e servicios que ofrece. Para empresas de nova
creación é unha oportunidade única de introducirse no mercado.

•

Ao mesmo tempo o expositor pode incrementar a rendibilidade da
súa participación na feira e amortizar os gastos do investimento
que fai no aluguer do espazo e stand cos beneficios que se
deriven dos acordos comerciais establecidos.

•

O contacto entre as partes implicadas é directo, reunindo nun
mismo espazo e en xornadas de traballo concretas a vendedores e
compradores.

•

Os expositores, axudados por intérpretes, teñen a oportunidade
de concretar negocios con compradores estranxeiros, cos que de
outra maneira sería moi difícil ou prácticamente imposible
contactar.

•

O feito de que o foro de negocio teña lugar no marco da mostra
expositiva dá a opción de facer demostracións e degustacións de
produtos.

As reunións tiveron lugar o xoves día 9 de 10.00 a 14.00 horas e de
16.00 a 19.00 horas, e o venres día 10 de 10.00 a 14.00 horas. As
entrevistas tiveron unha duración máxima de 10 minutos, tal e como
se estipulou nas axendas. As reunións celebráronse nun espazo
próprio habilitado para elo dentro do Salón.
Resumen cuantitativo
◦ Número de compradores participantes: 27
◦ Países de procedencia dos compradores: 6
▫ Colombia
▫ México
▫ Brasil
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▫ Holanda
▫ Bélgica
▫ España
◦ Número de ofertantes participantes: 94
◦ Número total de reunións axendadas: 1.469
Cabe destacar este ano, por primeira vez, a presenza nos
Encontros da gran distribución: Carrefour, Vegalsa-Eroski e
Gadisa.
Paralelamente aos Encontros, fíxose unha acción directa con
potenciais visitantes profesionais como centrais de compra,
pequena e mediana distribución, tendas especializadas, empresas
de cátering restauración, vinotecas.
Suliñar tamén a presenza de bloggers Gastronómicos o sábado día
11, que visitaron os diferentes stands da área expositiva ocupada
polas razas autóctonas, ademáis de participar nas degustacións
que ofreceron no restaurante de “Tapirazas”. Neste úlitmo
restaurante degustaron o menú elaborado para ese día tras unha
breve explicación sobe as Razas Autóctonas e o propio menú.
Presenza das empresas con produtos basados nas razas
autóctonas en perigo de extinción de Galicia nos Encontros
Internacionais e Nacionais de compradores.
Participaron nos Encontros as seguintes empresas: Cachenas de
San Breixo, Gandaría Tras do Río, Gandaría Juan M. Lage, Aves do
Concello, Gacarli, Ramon Vázquez-Eurolemos, Ganado de Lemos
S.L., Gandería Vía da Plata, A Granxa de Lola, Gandaría Balin e
Evaristo Rodríguez Datorre.
Cada unha delas mantivo unha media de dez reunións axendadas
con compradores interesados en produtos cárnicos frescos de
calidade e produtos cárnicos elaborados.
Os países de procedencia destes compradores foron: Colombia,
México, Brasil, Holanda, Bélgica y España.

Página 52 de 58

ASOPORCEL- ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANDO PORCINO
CELTA
 Exposición de exemplares da raza porcina “Porco Celta”
Representada no stand da Asociación de Criadores de Gando Porcino
Celta - ASOPORCEL.
Presentáronse animais das seguintes gandarías:



Manuel Rouco Villares de Villalba - Lugo
INORDE, de Ourense

 Exposición e venda de produtos da raza “Porco Celta”.
Tres comercializadores e produtores da raza autóctona galega en
perigo de extinción “Porco Celta”, pertencentes a ASOPORCEL
participaron coas suas marcas comercias no 20 Salón de
Alimentación del Atlántico - SALIMAT ABANCA do 9 ao 12 de xuño de
2016.
•
•
•

A Horta de Teodoro - Palas de Rei
Cárnicas Teijeiro - Sarria
Produtos Cárnicos Dominguez S.l.
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 Encontros Nacionais e Internacionais de Compradores.
A presenza de empresas con produtos basados na raza autóctona en
perigo de extinción de Galicia “Porco celta” nos Encontros
Internacionais e Nacionais de compradores, foi a seguinte:
As empresas A Horta de Teodoro e Productos Cárnicos Dominguez,
mantiveron cada unha de elas unha media de dez reunions
axendadas con compradores interesados en produtos cárnicos
frescos de calidade e produtos cárnicos elaborados. Os países de
procedencia destes compradores foron: Colombia, México, Brasil,
Holanda, Bélgica y España.

 Asamblea ordinaria de socios de ASOPORCEL.
Aproveitando o marco da 39ª Feria Internacional ABANCA Semana
Verde de Galicia, a Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta,
organizou o domingo 12 de xuño en horario de mañán unha
asamblea ordinaria, na que convocaron aos seus socios para
presentar e tratar varios temas de interese e posteriormente facer
unha visita á feira.
A xuntanza tivo lugar no salón do Clube do Expositor, situado na
primeira planta dos pavillóns 1 e 2.
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PURAGA - ASOCIACIÓN DE CRIADORES DO CABALO DE PURA
RAZA GALEGA
 Exposición de exemplares da raza equina “Pura Raza Galega”
Representada no stand da Asociación de Criadores do Cabalo de Pura
Raza Galega.
Presentáronse animais da seguinte gandaría:


Centro de razas equinas de Galicia en Sergude - Boqueixón

 VI Concurso Morfolóxico de cabalos de “Pura Raza Galega”
A Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza Galega - PURAGA
organizou dentro da 39 Feira Internacional ABANCA Semana Verde
de Galicia o seu VI Concurso Morfolóxico dirixido a criadores
rexistrados da raza. No concurso participaron 20 exemplares
procedentes de de distintias localidades Galegas.
O xuzgamento correu a cargo de Dona Pilar Cortón, veterinaria e
Don Paulino Alonso, veterinario.
Os resultados do concurso foron os seguintes:


Sección Machos
◦ 1º premio para o cabalo “Jalisco I” propiedade de Lino
Freire de Cesuras (A Coruña)
◦ 2º premio para o cabalo “Louton” propiedade de Miguel
Alonso de San Amaro (Ourense)
Página 55 de 58

◦ 3º premio para o cabalo “Comanche” propiedade de José
María Costa de Muras (Lugo)


Sección Femias
◦ 1º premio para a egua “Estela III” propiedade de Antonio
Porca de Ferrol (A Coruña)
◦ 2º premio para a egua “Anduriña” propiedade de Miguel
Alonso de San Amaro (Ourense)
◦ 3º premio para a egua “Perla I” propiedade de José María
Costa de Muras (Lugo)

 Demostración de andadura natural con cabalo de “Pura Raza
Galega”
Aproveitando a celebración do concurso morfoloxico da Asociación de
Criadores de cabalo Pura Raza Galega - PURAGA, levouse a cabo
unha demostración de andadura natural, realizada polo xinete e
criador de cabalos de Pura Raza Galega Francisco Porto Parrado.
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ASOCIACIÓN PURA RAZA CABALO GALEGO
 Exposición de exemplares da raza equina “Pura Raza Galega”
Representada no stand da Asociación Pura Raza Cabalo Galega.
Presentáronse animais da seguinte gandaría:


Centro de razas equinas de Galicia en Sergude - Boqueixón

 Presentación en pista do cabalo de “Pura Raza Galega”,
morfoloxía e funcionalidade para a Doma.
Trátase dunha actividade
do pavillón 3. Mostrouse
por Xacobe Pérez, con
funcionalidade á corda no

deseñada e adaptada para a pista interior
unha presentación morfolóxica comentada
dous exemplares facendo traballos de
interior da pista.
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 Exhibición de Doma con cabalos de “Pura Raza Galega”
O domingo 12 as 17.00 horas tivo lugar unha exhibición de doma
con cabalos de Pura Raza Galega, que contou coa participación
especial do xinete Rubén Whasington Lasalt, xinete uruguayo
afincado en Galicia e que presentou a tradición da monta gaucha.
Este espectáculo constou de sete pases de diferentes exercicios de
doma realizados con cabalos procedentes do plan de tecnificación e
funcionalidade do cabalo de Pura Raza Galega, desenvolvido a cargo
da Asociación Pura Raza Cabalo Galego nas instalacións do Centro de
Razas Equinas Autóctonas de Galicia en Sergude.
Presentáronse exercicios de monta antiga, paso de dous, traballos de
alta escola en rendas largas, exercicios en tándem, kür de Doma
Clásica e exercicios de doma en liberdade.
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