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Exaltación do viño

“BRANCO LEXÍTIMO”
Feira de PaderneFeira de PaderneFeira de Paderne

www.concellodepaderne.com
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CONCURSO DE CANS

NORMATIVA

•
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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

ORGANIZA:

CONCELLO DE
PADERNE

COLABORAN:



Saúda do

Alcalde
Os días 5 e 6 de xullo veñen cunha cita convertida

nun referente na Comarca das Mariñas e así, este ano
2014 baixo o amparo da Feira de Paderne,
preséntovos a “Mostra do Branco Lexítimo” como
unha aposta decidida polos valores do noso Concello.

Dentro do marco da Reserva da Biosfera, o noso
territorio ten que traballar por xerar riqueza a partir
da confianza nun sector de gran importancia para a
zona, como é o do viño, conxugando o amor polo
traballo ben feito cunha calidade digna de competir
en calquera mercado.

Así, orgullosos do noso e convencidos de que
temos valores polos que loitar, poñemos en marcha
esta edición na que, ademais dunha aposta decidida
polo Branco Lexítimo, non pode faltar a nosa
alimentación, a maquinaria, os comerciais, a
artesanía e, por suposto, entretemento para tódolos
públicos.

Conservamos o atractivo do concurso de cans e a
exhibición hípica; teremos animación de rúa os dous
días, poderemos facer pequenas prácticas de golf e,
como podedes ver na programación, probar as
receitas elaboradas polos nosos cociñeiros nos
obradoiros de cociña e os viños nas catas
comentadas abertas ó público.

Un traballo dos nosos homes e mulleres que vos
presento con ilusión e convencido de que vai a
supoñer un paso importante para o noso Paraíso
entre ríos.

Benvidos a Paderne
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Apertura da Mostra

Pregón a cargo de (Padre Casares)
Actuación do grupo de gaitas

con entrega de trofeos e
premios en metálico.

Taller de marroquinería no stand de

Demostración de cestería no stand de Paderne

Conferencia: “Fortalezas e oportunidades da
I.X.P. Viños da Terra de Betanzos” Impartida
por ,
profesor do C.F.E.A. de Guísamo

Demostración de punto de cruz no stand de
Velouzás dirixido por

Demostración de cestería no stand de Vigo

comentada por
, autor da Guía de Viños e

Destilados de Galicia.

Taller de mel no stand de

Demostración de cestería no stand de
Vilamourel

impartido polo
restaurador ,

Peche do recinto feiral

Ana Santos

Concurso de cans

Octavio Villazala

Elena
Ferro

Xosé Antonio Meixide Fernández

Mª José Pérez

Cata do Branco Lexítimo
Luís Paadín

José Manuel Souto
Becerra

Obradoiro de cociña
Miguel Maroño Ovies

O’Castro de
Miño

Os que desexen inscribir exemplares no
concurso poden facelo ata media hora antes
segundo as bases.

As persoas que desexen participar deben
inscribirse previamente

Xuíz:

Restaurante Xanela

Exhibición de cans de terapia asistida con
descapacitados, realizada por Octavio
Villazala

Sábado 5 de xullo de 2014Sábado 5 de xullo de 2014 Domingo 6 de xullo de 2014Domingo 6 de xullo de 2014
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Apertura da Mostra

Nomeamento dos

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

, xerente-sumiller de Servino.net

a cargo dos cabalos da

Demostración de cestería no stand de Viñas

Presentación de

Taller de pintura no stand de Adragonte

Demostración de cestería no stand de Souto

Taller de pintura no stand de Paderne

Presentación de

Demostración de encaixe de bolillos no stand
de Viñas

a realizado polo
restaurador

do recinto coa actuación do grupo de
gaitas

“Embaixadores do
Branco Lexítimo”

Cata de “Branco Lexítimo”

Luís Paadín
Alejandro

Paadín

Finca Regueiral de Velouzás

Adega Codeseira

Adega Casa Beade S.L.

Obradoiro de cociñ
Luís Calo Otero

As persoas que desexen participar deben
inscribirse previamente

Exhibición hípica

Peche
O’Castro de Miño

Espectáculos de animación de rúa durante os dous días • Paderne GOLF: prácticas de iniciación para todos

www.concellodepaderne.com


