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ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA O CONVENIO 

2022 

 

Para continuar coas obrigas de PURAGA, propóñense os seguintes eventos 

e actuacións: 

 

Manutención das greas de PURAGA. 

Toma de mostras e analíticas de xenotipado necesarias para o rexistro de cabalos e 

eguas PRG. 

Toma de mostras  e análisise do xen DMRT3 para continuar coa selección de 

reproductores. 

Seguir coa promoción do logotipo 100% Raza Autóctona mediante a realización de 

gustacións de carne de poldro: escolas de hostelería, feiras, eventos programados, 

promociones online,… 

Para as promocións online preveese facer, como mínimo unha ao mes, estas 

publicaranse na la web (www.puraga.es), Instagram: @100x100potrogallego e 

Facebook. 

 

Feiras e eventos: 

 

Sábado 19 de febrero, degustación no mercado de Elviña de carne de poldro galego 

100% Raza Autóctona.  

23 de abril, feira ecuestre de Moeche. Feira de gran importancia e tradición cabalar 

galega. 

As Quendas, Mondoñedo, 29 de abril ao 1 de maio. Importante evento cabalar, similar 

ás festas das San Lucas.  

Feira de Silleda – SALIMAT, 2 ao 5 de xuño. Concurso Morfológico Oficial, exemplares de 

cabalo PRG en exposición, degustación de carne de poldro 100% Raza Autóctona. 

ÚItimo domingo de xuño, Rapa das bestas de Campo do Oso, A Pastoriza-Mondoñedo. 

Fiesta de Interese Turístico Nacional, Rapa das Bestas do Curro de Candaoso, en San 

Andrés de Boimente, en Viveiro (Lugo), primeiro domingo del mes de xullo. Exhibición 

andadura cabalos PRG, degustación de carne de poldro 100% RA. 

35º CST Granxa do Souto, Ortigueira, concurso de salto de obstáculos, exhibición de 

cabalos PRG. 

http://www.puraga.es/
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13 de xullo, Feira Cabalar de Castro Verde. Exhibición de cabalos PRG marchadores.  

Último domingo de xullo, Rapa das Bestas de Carballo, Friol (Lugo). 

Curro de Recarei-San Tomé, en O Valadouro (Lugo), Rapa das Bestas primeiro domingo 

de agosto. 

21 de Agosto, I CCET Club Hípico Granxa do Souto. Concurso Completo de Equitación 

Territorial. 

24 e 25 de Septembro Feira do cabalo de Muras. 

San Lucas, Mondoñedo, 17 de outubro, Fiesta de Galicia de Interese turístico. Exposición 

de animais PRG. 

Promoción e presentación do lotipo “Cabalo de Pura Raza Galega 100% Raza 

Autóctona”, nas escolas galegas de hostalería, módulos de carnicería,…  (durante todo o 

ano). 

Realización e grabación dun libro de receitas de carne de poldro galego 100% RA. 

Grabación e edición de diferentes eventos. 

Elaboración de material publicitario: roll ups, flybanners, posters, pegatinas, lonas,… 

 

 

**Estes eventos e actuacións quedan pendentes das posibles normativas e restriccións que 

poidan publicarse nos bindeiros meses por mor da pandemia. 


