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Este ano participamos na I Feira de 
Razas Autóctonas Galegas da Mariña 
celebrada no Valadouro o día 3 de Fe-
breiro. Fiel o noso compromiso de es-
pallar e dar a coñecer o noso Can de 
Palleiro non podíamos faltar a esta 
cita a pesar do mal tempo que fixo. 

Moi interesante esta primeira feira e 
dende aquí queremos agradecer á or-
ganización a súa invitación para asis-
tir a este evento que esperamos se re-
pita en vindeiros anos.

Un ano máis participamos na 38 edi-
ción da Feira do Grelo de As Pontes 
convidados polo Concello que se cele-
brou os días 10 e 11 de Febreiro, coma 
sempre unha morea de xente visitou 
o noso estand e se interesou pola raza 
Can de Palleiro.

FEIRA DO GRELO DE AS PONTES

VALADOURO
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CHARLA TEÓRICO-PRACTICA NO 
CEIP LAMAS DE ABADE 

EN SANTIAGO

Convidados pola dirección deste centro tivemos o 14 de Marzo unha carla para 
nenos e nenas de diferentes idades e cursos. Coma sempre estiveron moi atentos 
os nosos monitores.
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MOEXMU EN MUIMENTA 
(COSPEITO)

Este ano foi a primeira vez que asistimos a esta feira que se celebrou durante os 
días 6, 7 e 8 de Abril e a verdade é que nos levamos unha boa sorpresa da xente 
que por alí pasou e iso que non acompañou moito o tempo. O día 8 celebramos o 
IV Monográfico Can de Palleiro puntuable para o Palleiro do Ano 2018.
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PRESENTACIÓN DO VIDEO 
“O CAN IDEAL” 

OS PREMIOS DO DÍA DA INTERNET 
2018

• O día 10 de Abril presentamos o 
noso vídeo “O Can Ideal” ós premios 
do día da Internet 2018, non gañamos 
pero foi unha forma máis de espallar 
a raza do Can de Palleiro polas redes 
sociais. O intentaremos de novo para o 
vindeiro ano.
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Máis informació e video: 
               http://www.clubcandepalleiro.com/campana-can-de-palleiro-el-perro-ideal/#comment-42
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FESTA DA TROITA EN SIGÜEIRO

Como en anos anteriores e convidados polo Concello de Oroso estivemos presen-
tes na Festa da Troita de Sigüeiro o día 13 de Maio. Este ano e con un tempo algo 
mellor que o do ano pasado aproveitamos o día para repartir folletos e explicar 
a raza a moitos curiosos que pasaron polo noso estand.
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CHARLA TEÓRICO-PRACTICA 
NO CRA RAIÑA ARAGONTA 
DE SALCEDA DE CASELAS

Seguindo na liña de concienciar os máis novos da reponsabilidade que conleva 
ter unha mascota tivemos unha nova charla no CRA de Salceda de Caselas o 16 
de Maio.
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Do 7 o 10 de Xuño estivemos un ano 
máis na Semana Verde de Silleda onde 
a parte de participar durante os catro 
días co noso estand fixemos o domingo 
día 10 varios actos durante a mañá e 
que nomeamos:

• V Monográfico Can de Palleiro e Pa-
lleiro do Ano 2018. O Palleiro do ano 
por puntuación en varios monográ-
ficos foi para o exemplar Rois.

• Obediencia básica.

• Concurso “que listo é o meu can”

• Presentación do Pastor Vasco.

• Entrega de premios: Palleiros de 
Honra, concurso de fotografía, mo-
nográfico e Palleiro do Ano.

SEMANA VERDE DE SILLEDA
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O 16 de Xuño participamos nesta feira 
que os veciños de Alfoz queren recu-
perar, una iniciativa sempre intere-
sante de cara a que o rural medre e 
potencie algo que nunca se tivo que 
perder.

FEIRA DO TRECE EN ALFOZ
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Entrega do trofeo “Palleiro Honra” 2018.
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Coma en anos anteriores estivemos na 
Feira Rural de San Sadurniño onde es-
tivemos co noso estand e fixemos o VI 
Monográfico Can de Palleiro con unha 
moi boa participación de exemplares.
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FEIRA RURAL DE SAN SADURNIÑO
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No incomparable marco da Illa de A 
Toxa celebramos o VII Monográfico 
Can de Palleiro o pasado día 2 de Se-
tembro rodeados de outras razas que 
concursaban nos distintos eventos do 
Gran premio Festa do Marisco.
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VII MONOGRÁFICO NA 
ILLA DE A TOXA
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O pasado día 24 de Novembro tivemos 
O pasado día 24 de Novembro tivemos 
a honra de ir coma convidados a pre-
sentación da cervexa artesanal “A Pa-
lleira”.
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RESENTACIÓN DA CERVEXA 
“A PALLEIRA”
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O pasado 1 de Nadal no espazo Culturgal en Pontevedra tivo lugar a presenta-
ción do conto para nenos “Don Ferretín Ferretón e o seu can Lambón” de Cristina 
Corral Soilán e Aurora Cascudo Román, o conto será editado pola editorial Fa-
rabunda.

Novas do Club   /   Actividades últimos meses

PRESENTACIÓN DO CONTO “DON 
FERRETÍN FERRETÓN E O SEU CAN 
LAMBÓN” UN CONTO SOBRE O CAN 

DE PALLEIRO.



20

O día 2 de Decembro 
nos actos que a So-
ciedade Canina Ga-
lega celebrou no ho-
tel Scala de Padrón 
se nos entregou a 
insignia de prata 
como recoñecemen-
to desta sociedade a 
labor que desempe-
ña o Club Raza Can 
de Palleiro na recu-
peración e difusión 
da raza.
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INSIGNIA DE RECOÑECEMENTO DA 
SOCIEDADE CANINA GALEGA
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Coma en anos anteriores cerramos as actividades do 2018 coas asembleas xeráis 
de socios e o xantar de Nadal, tamén tivemos unha charla para xuíces.

ASEMBLEAS E XANTAR DE NADAL
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Rematado o xantar procedemos a un sorteo de agasallos entre os asistentes de tal 
xeito que ningún socio presente se foi sen o seu agasallo.
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Antes do xantar tivemos unha desgustación de cervexa artesanal A Palleira.
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VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“CAN DE PALLEIRO 2018”



¡Feliz 2019!


