A Ferrol

CONCURSO DE CANS
MODALIDADES DO CONCURSO
Categorías machos:
Cachorro: ata 1 ano
Xove: de 1 - 2 anos
Adulto: de 2 anos en adiante

Mostra do

Branco Lexítimo

Categorías femias:
Cachorro: ata 1 ano
Xove: de 1 - 2 anos
Adulto: de 2 anos en adiante

Camadas:
Os exemplares que opten a premio nesta categoría
non poden concursar nas anteriores
NORMATIVA
- Os membros do xurado non poderán presentar
ningún animal ao concurso
- O xurado poderá declarar desertos aqueles premios
nos que considere que os participantes non se axustan
ás condicións debidas
- A organización da Mostra non se responsabiliza
nin se fai partícipe do veredicto final do xurado,
sendo as súas decisión irrevogables
- Á entrada do recinto, os animais deben ir
co seu correspondente bozal e dirixirse aos lugares
que a organización lles indique
- Os donos son os responsables do comportamento
dos seus animais
- Segundo a normativa vixente, é preceptivo para tódolos
exemplares a exhibición da súa correspondente cartilla
ou documento sanitario de acompañamento
PREMIOS
Machos adultos: 120€ + trofeo Femias adultas: 120€ + trofeo
Machos xoves: 90€ + trofeo
Femias xoves: 90€ + trofeo
Machos cachorro: 60€ + trofeo Femias cachorro: 60€ + trofeo
Premio á mellor camada: 60€ + trofeo

www.concellodepaderne.com

1 e 2 de xullo 2017

Paderne
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Bergondo

Ponte Pedrido
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PADERNE
PROGRAMA:

ORGANIZA:

Sábado
Concurso
de cans
Domingo
Exhibición
hípica
E moitas outras
actividades

Tamén atoparás:
Alimentación

COLABORAN:

Artesanía
Maquinaria
comercial
Cata popular
Degustación
de produtos
de Paderne

Sábado 1 de xullo de 2017

Domingo 2 de xullo de 2017

12:00 h. Apertura da Mostra
Actuación da Escola de Gaitas e Baile San Pantaleón

10:00 h. Apertura da Mostra
Saída dos corredores inscritos na
I Carreira Trail do Branco Lexítimo Paderne

13:00 h. Degustación: Mexilloada
Animación a cargo do grupo de Gaitas O Castro de Miño
17:00 h. Degustación de tes e infusións de Paderne
a cargo da empresa Orballo
17:30 h. Cata de viños da I.X.P. para a
Guía de Viños de Galicia 2018 de Luís Paadín
Saúda do Alcalde
Unha IV edición da “Mostra do Branco Lexítimo” vaise
a celebrar en Paderne o primeiro fin de semana de xullo,
o sábado día 1 e o domingo día 2.
Esta aposta inicial que o Concello tivo clara como un importante
valor para impulsar a economía da zona, conta xa co respaldo
de moitos expertos que lle confiren ao Branco Lexítimo un
potencial superior a outros viños de recoñecido prestixio a nivel
internacional, aparecendo destacado na Guía Parker e obtendo
moitos premios no mundo da enoloxía.
Un fiel defensor do Branco Lexítimo, Luís Paadín, autor da
“Guía de vinos, destilados y bodegas”, destaca que son estes os
primeiros viños que reciben no medalleiro o “Suma cum laude”,
reafirmando así a súa gran calidade.
Coa orixe en Paderne, segundo consta nun documento do
profesor García de los Salmones, quen estableceu a comezos
do século XX o patrón vitícola de España, esta variedade
“Branca Lexítima”, ven a complementarse coas outras
castes galegas reforzando así o espectro vinícola da nosa
Comunidade coa elaboración de viños de altísima calidade.
Co Branco Lexítimo como eixe central da Mostra, queremos
proporcionar aos visitantes motivos de sobra para visitala e,
con este fin, elaboramos un programa cargado de actividades
para tódolos públicos; un programa ameno e variado
que esperamos cumpra as expectativas de todos.
Esperámosvos en Paderne

18:00 h. Concurso de cans
con entrega de trofeos e premios en metálico.
Os que desexen inscribir exemplares poden
facelo ata media hora antes, segundo as bases.
Xuíz: Octavio Villazala
18:15 h. Demostración de punto de cruz
no stand de Velouzás dirixido por Mª José Pérez Río
18:30 h. Demostración de pintura a realizar polas alumnas
dos obradoiros municipais de Souto e Paderne que
asistiron a esta actividade durante o curso 2016 – 2017
19:00 h. Obradoiro de trampas para velutinas
con material reciclado e preparación de atraentes
no stand de José Manuel Souto Becerra
19:00 h. Cociñar xogando
Nenos e nenas de 4 a 12 anos. Hai que apuntarse
previamente. Prazas limitadas
20:00 h. Cata popular cos viños das adegas
presentes na Mostra a cargo de Luís Paadín
21:00 h. Animación a cargo do grupo
de Gaitas O Castro de Miño

11:30 h. Nomeamento dos novos
Embaixadores do Branco Lexítimo
– Entrega de pins aos novos Embaixadores
– Entrega de medallas aos Embaixadores
– de 3 anos de antigüidade
– Charla de Luís Paadín
13:00 h. Pregón a cargo de Moncho Borrajo
14:00 h. Degustación de callos
Animación con música popular
14:30 h. Entrega de trofeos
I Carreira Trail do Branco Lexítimo Paderne
17:00 h. Degustación de tes e infusións de Paderne
a cargo da empresa Orballo
18:00 h. Exhibición hípica a cargo dos cabalos
da Finca Regueiral de Velouzás
19:30 h. Demostración de encaixe de bolillos
no stand de Viñas
19:45 h. Obradoiro para nenos: Pisando uva
Nenos e nenas de 3 a 12 anos. Hai que apuntarse
previamente. Prazas limitadas.
Animación con música popular
20:00 h. Obradoiro de extracción de cera
no stand de José Manuel Souto Becerra
22:00 h. Peche do recinto coa actuación
da Escola de Gaitas e Baile San Pantaleón

22:00 h. Peche do recinto feiral
Inchables gratuítos para nenos

www.concellodepaderne.com

Inscricións para a participación na
I Carreira Trail do Branco Lexítimo Paderne:

www.championchipnorte.com

