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PREMIOS

MODALIDADES DO CONCURSO

Camadas:
Os exemplares que opten a premio nesta categoría non
poden concursar nas anteriores

Os membros do xurado non poderán presentar ningún
animal ó 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
decisións irrevocables.

Á entrada do recinto os animais deben ir co seu
correspondente bozal e dirixirse ós 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.

Categorías machos:
Cachorro.- ata 1 ano
Xove.- de 1 – 2 anos
Adulto.- de 2 anos en adiante

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

Machos adultos

Machos xoves

Machos cachorros

120 + trofeo

90 + trofeo

60 + trofeo

€

€

€

Femias adultas

Femias xoves

Femias cachorros

120 + trofeo

90 + trofeo

60 + trofeo

€

€

€

Premio á mellor camada
60 + trofeo€

www.concellodepaderne.com

Exaltación do viño

“BRANCO LEXÍTIMO”“BRANCO LEXÍTIMO”

Feira de PaderneFeira de PaderneFeira de Paderne
www.concellodepaderne.com

4 e 5 de xullo de 2015

A FERROL

A CORUÑAA CORUÑA

MIÑOMIÑO

BETANZOSBETANZOS

PADERNEPADERNE

Exaltación do viñoExaltación do viño

“BRANCO LEXÍTIMO”“BRANCO LEXÍTIMO”
Feira de PaderneFeira de PaderneFeira de Paderne

Vilalba

BERGONDOBERGONDO

PONTE PEDRIDOPONTE PEDRIDO

ORGANIZA:

CONCELLO DE
PADERNE

COLABORAN:

LUGAMI Artes Gráficas - Tel. 981 77 41 71

Mostra
Branco Lexítimo

doMostraMostra
Branco LexítimoBranco Lexítimo

doPadernePadernePaderne



Saúda do

Alcalde
Por segundo ano consecutivo, o primeiro fin de

semana de xullo os días 4 e 5, vai a ter lugar en Paderne a
“Mostra do Branco Lexítimo”; unha cita importante
para o noso Concello que ven a expoñer estes días o
traballo en torno a un producto de calidade froito da
dedicación e o esmero que nel puxeron os nosos homes e
mulleres.

O Branco Lexítimo que presentan as adegas, está a
acadar os máximos eloxios dentro do mundo da enoloxía;
o respeto e coidados que recibe na súa elaboración, non
pode senón recibir os froitos de tanto esforzo.

García de los Salmones en 1914, sendo Director da
Estación Ampelográfica Central do Estado, cita a
denominación “Branca Lexítima” localizada en
Paderne, sendo esta a primeira vez que aparece
referenciada nun documento oficial.

Orgullosos do nivel acadado, e convencidos de que os
mercados premiarán a dedicación e o mimo co que se
elabora, presentamos esta Mostra como escaparate do
sector que, encadrado na Reserva da Biosfera, reivindica
o lugar que lle corresponde en consonancia coa boa labor
que realizan.

Paderne, o noso Paraíso entre ríos, pioneiro nesta
importante aposta, acollerá orgulloso a tódalas persoas
que desexen acudir a unha cita que se converteu en
referencia importante para a Comarca ofrecendo,
ademais de un excelente Branco Lexítimo, moitos
atractivos tanto para grandes como para os máis
pequenos.

Un programa que, centrado no mundo da viticultura,
completa a súa oferta lúdica con probas caninas e
hípicas, con obradoiros e catas de cociña pensados para
distintas idades, xogos, animación e moitos expositores
que intentarán conquistar ó público visitante cos seus
mellores productos.

Un traballo feito con esmero desexando que, tanto
visitantes como os propios expositores, leven
experiencias enriquecedoras destes dous días no noso
Concello.

Benvidos a Paderne
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Premio Nacional ó mellor maitre do ano.
Actuación da

con entrega de trofeos e
premios en metálico.
Os que desexen inscribir exemplares no
concurso poden facelo ata ½ hora antes
segundo as bases.

para
nenos impartido pola panadeira-reposteira

Os que desexen participar deben inscribirse
previamente. Prazas limitadas

sobre o Branco Lexítimo
dirixida por

no stand de
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no stand de Souto
realizado polos alumnos e alumnas que asisti-
ron a esta actividade municipal durante o
curso 2014-2015
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Restaurante

Peche do recinto feiral

Apertura da Mostra

Pregón Nacho Costoya

Escola de gaitas e baile “San
Pantaleón”

Concurso de cans

Xuíz: Octavio Villazala

Obradoiro de “chuches” saudables

Rocío Cal Gómez

Mesa redonda
técnicos titulados da C.F.E.A. de

Guísamo
- Enrique Hervada: “Manual práctico sobre
a I.X.P. viño da Terra de Betanzos”
- Pablo Coroas: “Técnicas vitivinícolas”
- Ramón Paz: “A I.X.P. na rede”

Demostración de punto de cruz
Mª José Pérez Río

Demostración de cestería

Cata Guía de viños destilados e
adegas de Galicia 2016 de Luís Paadín

Obradoiro de fabricación de láminas de cera
José Manuel Souto Becerra

Obradoiro de cociña Miguel
Maroño Mimo Tapa´s Bar

Xanela.
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Dirixido por autor da Guía de
Viños e Destilados de Galicia e

, xerente-sumiller de Servino.net

a cargo dos cabalos da

para nenos
impartido pola panadeira-reposteira

Os que desexen participar deben inscribirse
previamente. Prazas limitadas

no stand de
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de

realizado polo restaura-
dor

do recinto coa actuación da

Apertura da Mostra

Nomeamento Embaixadores do
Branco Lexítimo
Entrega da Orla

O correcto servicio do viño Cata de “Branco
Lexítimo

Luís Paadín
Alejandro

Paadín

Exhibición hípica
Finca Regueiral de Velouzás

Obradoiro de panadería
Rocío Cal

Gómez.

Obradoiro de extracción e degustación de
mel José Manuel Souto Becerra

Demostración de encaixe de bolillos
Viñas

Obradoiro de cociña
Luís Calo Otero

Peche Escola de
gaitas e baile “San Pantaleón”

e

As persoas que desexen participar deben inscri-
birse previamente

Espectáculos de animación de rúa durante os dous días • Inchables e camas elásticas gratuitas para nenos

www.concellodepaderne.com


