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AXENDA CINEXÉTICA

Galicia ao día…
TERÁ LUGAR OS VINDEIROS DÍAS 13 E 14 DE XUÑO NO CONCELLO LUCENSE DE BECERREÁ

VIII Feira de cans de caza “Comarca dos Ancares”

C

omo en edicións anteriores contará, o
sábado 13, con unha
proba de San Huberto e outra de cans de rastro atrelados sobre xabaril, sendo a de
San Huberto puntuable para
a Copa Galicia; os trofeos estarán na línea doutras edicións, sendo unha escopeta
de caza e un rifle, respectivamente, os que se levarán os
gañadores, ademáis de roupa, calzado e accesorios de
caza os 3 seguintes clasificados, dende ó 5º ó 10º clasifi-

cado haberá trofeos, así como para á mellor Dama e
mellor Junior que non entren
na clasificación xeral.

O domingo 14, celebrarase
a 8ª edición da feira do can
de caza, sendo as 9.00 horas,
ca apertura do pavillón, o pis-

toletazo de saída; haberá unha touciñada popular e exhibicións de cans de caza durante a xornada que será
clausurada as 14.00 horas.
Despois tera lugar a entrega de trofeos que serán para
cada un dos mellores exemplares de cada raza, así como para a mellor camada,
mellor lote de cría, mellor
cachorro e tamén haberá
distinción para o can de
cans o "Best in show” da
VIII Feira de Cans "Comarca
dos Ancares".

I TROFEO DE SAN HUBERTO CONCELLO DE VALDOVIÑO

O ribeirense Eloy Rodríguez gañador

O

rganizado pola Sociedade de Cazadores de Valdoviño en colaboración co Concello, o pasado sábado 18 de abril celebróuse nos magníficos terreos
da parroquia de Vilarrube, o 1º Trofeo de San Huberto
Concello de Valdoviño, puntuable para a Copa Galicia desta modalidade.
Deportistas chegados de toda Galicia e as autonomías de
Asturias e Castela e León déronse cita en Valdoviño, para
desfrutar dunha xornada excepcional, dada a calidade dos
participantes asistentes a dita proba entre os que había:
campións do mundo, campións de España, campións galegos e finalistas e semifinalistas de todas estas edicións. A
xornada celebróuse en tres campos nos que participaron un
total de 32 cazadores, nos turnos clasificatorios, dos que os
dous primeiros de cada campo pasaron ao barraxe final. A
destacar a actuación da ferrolana Cristina Sanmartín que
acadou pasar ao barraxe final como 1ª de seu campo.
Transcurridos os turnos do Barraxe final, a clasificación foi
a seguinte:
1º Eloy Rodríguez Martínez, con un setter inglés.
2º Roberto Dopico Dopico, con un D. drahthaar.
3º Juan Ramón Suárez, con un pointer.

4

ENTORNO AO MILLAR DE CANS DÉRONSE CITA O PASADO 19 DE ABRIL
NO RECINTO FEIRAL DE VILA DE CRUCES

III Feira de cans de caza en Vila de Cruces

O

rganizada pola Sociedade de Cazadores de Vila de Cruces e Os Amigos dos Cans de
Caza, co patrocinio do Concello de de Vila de Cruces, a
Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente) e
Caixanova.
A xornada deu comenzo
ás 8.00 horas coa entrada ao
recinto e a inspección veterinaria dos cans que accedían
ao mesmo, a cargo da veterinaria oficial da feira, D.ª
Elena Buceta Solla. Ás 10.00
h. apertura oficial da feira a
cargo do alcalde de Vila de
Cruces, D. Jesús Otero, e o
presidente da Asociación
Amigos dos Cans de Caza, D.
Manuel Taboada, e o presidente da Sociedade de Cazadores de Vila de Cruces, D.
Manuel Camino.
A continuación os xuices
da feira, Ramón Bertoa, Xosé Lugrís e Toni Lanzó, deron
o primeiro percorrido pola
feira, para elexir a xaula mellor presentada e a mellor camada, ás 12.30 h., sorteo
dun vale por valor de 400
euros para a adquisición dun
can de raza beagle. Mentras

tanto, os propietarios podían inscribir os seus mellores
exemplares para participar
no certame de beleza que
deu comenzo ás 13.00 h. coa

primeira preselección e desfile dos cans participantes no
concurso e ás 14.00 horas
desfile, lectura do rapport a
cargo dos xuíces e entrega
de premios a os 10 mellores
exemplares da feira, á mellor

xaula exposta e a mellor camada. A entrega de premios
estivo presidida polo alcalde
de Vila de Cruces, D. Jesús
Otero, o concelleiro de Fei-

ras e Mercados, D. Andrés
Lareu, o concelleiro de Industria e Comercio, D. José L.
Villaverde, o concelleiro de
Cultura e Deportes, D. Nicolás Castro, o presidente da
Sociedade de Cazadores de

Vila de Cruces, D. Manuel
Camin,o e o presidente de
Amigos dos Cans de Caza, D.
Manuel Taboada.
CANS PREMIADOS:
1º Mellor exemplar da feira:
o sabueso español TOBI
propiedade de Benigno Caruncho.
2º o beagle ‘Tango de Cerceda’, propiedade de Manuel Vázquez.
3º o setter inglés ‘Dalí’,
propiedade de Juan López
Mellor Camada: os beagles de Cerceda, de Manuel
Vázquez.
Mellor Xaula: os brunos
del xura de Fernando Magdaleno.
Ás 16.00 h. no Parque da
Terceira Idade, tivo lugar unha demostración con cans
de mostra sobre perdiz, na
que participaron especialistas de S. Huberto e Caza
Práctica. Ás 17.00 h. unha
exhibición de rastro de xabaril con cans atraelados, a
cargo de especialistas na
modalidade e ás 19.30 h.
clausura da feira e degustación gratuita de empanada
de xabaril e viño da zona.

5

G04_17axendaC.qxd

18/5/09

16:03

Página 4

AXENDA CINEXÉTICA

Galicia ao día…
TERÁ LUGAR OS VINDEIROS DÍAS 13 E 14 DE XUÑO NO CONCELLO LUCENSE DE BECERREÁ

VIII Feira de cans de caza “Comarca dos Ancares”

C

omo en edicións anteriores contará, o
sábado 13, con unha
proba de San Huberto e outra de cans de rastro atrelados sobre xabaril, sendo a de
San Huberto puntuable para
a Copa Galicia; os trofeos estarán na línea doutras edicións, sendo unha escopeta
de caza e un rifle, respectivamente, os que se levarán os
gañadores, ademáis de roupa, calzado e accesorios de
caza os 3 seguintes clasificados, dende ó 5º ó 10º clasifi-

cado haberá trofeos, así como para á mellor Dama e
mellor Junior que non entren
na clasificación xeral.

O domingo 14, celebrarase
a 8ª edición da feira do can
de caza, sendo as 9.00 horas,
ca apertura do pavillón, o pis-

toletazo de saída; haberá unha touciñada popular e exhibicións de cans de caza durante a xornada que será
clausurada as 14.00 horas.
Despois tera lugar a entrega de trofeos que serán para
cada un dos mellores exemplares de cada raza, así como para a mellor camada,
mellor lote de cría, mellor
cachorro e tamén haberá
distinción para o can de
cans o "Best in show” da
VIII Feira de Cans "Comarca
dos Ancares".

I TROFEO DE SAN HUBERTO CONCELLO DE VALDOVIÑO

O ribeirense Eloy Rodríguez gañador

O

rganizado pola Sociedade de Cazadores de Valdoviño en colaboración co Concello, o pasado sábado 18 de abril celebróuse nos magníficos terreos
da parroquia de Vilarrube, o 1º Trofeo de San Huberto
Concello de Valdoviño, puntuable para a Copa Galicia desta modalidade.
Deportistas chegados de toda Galicia e as autonomías de
Asturias e Castela e León déronse cita en Valdoviño, para
desfrutar dunha xornada excepcional, dada a calidade dos
participantes asistentes a dita proba entre os que había:
campións do mundo, campións de España, campións galegos e finalistas e semifinalistas de todas estas edicións. A
xornada celebróuse en tres campos nos que participaron un
total de 32 cazadores, nos turnos clasificatorios, dos que os
dous primeiros de cada campo pasaron ao barraxe final. A
destacar a actuación da ferrolana Cristina Sanmartín que
acadou pasar ao barraxe final como 1ª de seu campo.
Transcurridos os turnos do Barraxe final, a clasificación foi
a seguinte:
1º Eloy Rodríguez Martínez, con un setter inglés.
2º Roberto Dopico Dopico, con un D. drahthaar.
3º Juan Ramón Suárez, con un pointer.

4

ENTORNO AO MILLAR DE CANS DÉRONSE CITA O PASADO 19 DE ABRIL
NO RECINTO FEIRAL DE VILA DE CRUCES

III Feira de cans de caza en Vila de Cruces

O

rganizada pola Sociedade de Cazadores de Vila de Cruces e Os Amigos dos Cans de
Caza, co patrocinio do Concello de de Vila de Cruces, a
Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente) e
Caixanova.
A xornada deu comenzo
ás 8.00 horas coa entrada ao
recinto e a inspección veterinaria dos cans que accedían
ao mesmo, a cargo da veterinaria oficial da feira, D.ª
Elena Buceta Solla. Ás 10.00
h. apertura oficial da feira a
cargo do alcalde de Vila de
Cruces, D. Jesús Otero, e o
presidente da Asociación
Amigos dos Cans de Caza, D.
Manuel Taboada, e o presidente da Sociedade de Cazadores de Vila de Cruces, D.
Manuel Camino.
A continuación os xuices
da feira, Ramón Bertoa, Xosé Lugrís e Toni Lanzó, deron
o primeiro percorrido pola
feira, para elexir a xaula mellor presentada e a mellor camada, ás 12.30 h., sorteo
dun vale por valor de 400
euros para a adquisición dun
can de raza beagle. Mentras

tanto, os propietarios podían inscribir os seus mellores
exemplares para participar
no certame de beleza que
deu comenzo ás 13.00 h. coa

primeira preselección e desfile dos cans participantes no
concurso e ás 14.00 horas
desfile, lectura do rapport a
cargo dos xuíces e entrega
de premios a os 10 mellores
exemplares da feira, á mellor

xaula exposta e a mellor camada. A entrega de premios
estivo presidida polo alcalde
de Vila de Cruces, D. Jesús
Otero, o concelleiro de Fei-

ras e Mercados, D. Andrés
Lareu, o concelleiro de Industria e Comercio, D. José L.
Villaverde, o concelleiro de
Cultura e Deportes, D. Nicolás Castro, o presidente da
Sociedade de Cazadores de

Vila de Cruces, D. Manuel
Camin,o e o presidente de
Amigos dos Cans de Caza, D.
Manuel Taboada.
CANS PREMIADOS:
1º Mellor exemplar da feira:
o sabueso español TOBI
propiedade de Benigno Caruncho.
2º o beagle ‘Tango de Cerceda’, propiedade de Manuel Vázquez.
3º o setter inglés ‘Dalí’,
propiedade de Juan López
Mellor Camada: os beagles de Cerceda, de Manuel
Vázquez.
Mellor Xaula: os brunos
del xura de Fernando Magdaleno.
Ás 16.00 h. no Parque da
Terceira Idade, tivo lugar unha demostración con cans
de mostra sobre perdiz, na
que participaron especialistas de S. Huberto e Caza
Práctica. Ás 17.00 h. unha
exhibición de rastro de xabaril con cans atraelados, a
cargo de especialistas na
modalidade e ás 19.30 h.
clausura da feira e degustación gratuita de empanada
de xabaril e viño da zona.

5

G04_17axendaC.qxd

18/5/09

16:04

Página 6

AXENDA CINEXÉTICA
NOS MESES DE XUÑO E XULLO DISPUTARANSE UN BO NÚMERO DE PROBAS E CAMPIONATOS

Próximas competicións da FGC

A

axenda da FGC, en canto á competición se refire, esta
cargada de probas pos meses de xuño e xullo. Destacando sobre todas o Campionato de España de Compak Sporting e o de Rastro de Xabaril.
PERCORRIDOS DE CAZA:
-Cpto. Provincial de Ourense: 6 de xuño. A determinar.
-Cpto. Provincial de Pontevedra: 14 de xuño. A determinar.
-Cpto. Provincial de A Coruña: 21 de xuño.
Campo de Tiro Río Sar.
-Cpto. Galego: 5 de xullo. Campo de Tiro Río Sar.
COMPACK SPORTING:
-Cpto. de España: 26, 27 e 28 de xuño.
Campo de Tiro Río Sar.
CANS DE PARADA CAZA PRÁCTICA:
-Cpto. Provincial de A Coruña: 6 de xuño. Forgoselo.

CAZA SAN HUBERTO:
-Copa Galicia: 6 de xuño. Coristanco.
-Cpto. Provincial de A Coruña: 4 de xullo. Vimianzo.
-Cpto. Provincial de Ourense: 12 de xullo. A determinar.
-Cpto. Provincial de Pontevedra: 18 de xullo. A determinar.
-Copa Galicia: 20 xuño. Gondomar. A determinar.
CANS DE RASTRO ATRELADOS (MODALIDADE XABARIL):
-Copa Galicia: 13 de xuño. Vilagarcía.
-Copa Galicia: 20 de xuño. Campolameiro.
-Cpto. Provincial de A Coruña: 27 de xuño. Outes.
-Cpto. Provincial de Pontevedra: 6 de xuño. Silleda.
-Cpto. Galego: 5 de xullo. A determinar.
-Cpto. de España: 11 de xullo. Portomarín.
CAZA CON ARCO:
-Memorial José Iglesias de Percorridos de Caza con Arco:
28 de xuño. A determinar.

I DEGUSTACIÓN DE CORZO E XABARIL NO TECOR SOCIETARIO DE BALEIRA

Festa e xantar cinexético

O

pasado 26 de abril a Sociedade
de Cazadores de Baleira-Cadavo organizou a primeira festadegustación de caza. Máis que un xantar donde se saboreou as riquezas
gastronómicas que atesouran os corzos e xabarins do Tecor de Baleira, esta
primeira edición foi unha festa onde
mais de 600 persoas poideron desfrutar dunha xornada de boa comida e
baile amenizado por un duo musical.
“Este evento e unha mostra da
complicidade e o agradecemento dalgun xeito ó esforzo que teñen que fa-

cer os labregos por mor dos perxuícios
que lles supon os corzos e xabariles”,
nos comentaba José Cabo Ferreiro,
presidente de la Sociedade de Cazadores de Baleira.
A cita acudiron labregos, cazadores,
presidentes de Tecores e veciños de
dito Concello que desgustaron carne
de caza e convertiron esta xuntanza
nun esceario de caza e amizade.
Organización e membros do Tecor
esperan consolidar ano tras ano esta cita gastronómica dado o éxito que acadou nesta primeira edición.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA DE COMPAK SPORTING

Antonio Iglesias, campión un ano máis

O

pasado día 3 de maio
celebrábase no campo de tiro “Río Sar”
en Chaián (Trazo) o Campionato Provincial de A Coruña
de Compak Sporting 2009, organizado pola Federación Galega de Caza en A Coruña en
colaboración coa Sociedade
Deportiva Río Sar. A proba,
que se disputaba sobre 100

6

pratos, contou cunha participación total de 40 tiradores.
O gañador tanto en categoría senior como en absoluta foi Antonio Iglesias Otero,
que escachaba 89 dos 100
pratos. Segundo clasificado
rematou Manuel García Pombo con 88 pratos escachados
e o terceiro posto era para
David Seoane Viaño, que es-

cachaba 81 pratos na proba.
Na categoría de veteranos
vencía Eliseo Faraldo Fernández, con 71 pratos escachados, quedando no segundo
posto Ángel Mosquera Rodríguez, que escachaba 69. En
categoría superveteranos gañaba Manuel Martín Boedo,
que conseguía escachar 51
pratos.

CELEBRARASE DO 11 AO 14 DE XUÑO, VOLTANDO ASÍ AS SÚAS DATAS HABITUAIS
PERO REDUCINDO A SÚA DURACIÓN A CATRO DÍAS, DE XOVES A DOMINGO

A Semana Verde de Galicia 09 redefínse para convertirse
nunha feira multisectorial aberta ao público
e incorpora un área de caza e pesca

A

Feira Internacional
Semana Verde de
Galicia chega á súa
32ª edición cunha nova
orientación, transformada
nunha feira de mostras multisectorial, dirixida ao público en xeral e cun alto compoñente de ocio durante
todos os seus días de celebración.
Nesta redefinición incorporaranse novas áreas, como a de Caza e Pesca, a cal
terá un papel protagonista
nesta renovada edición. Así,
contará cun pavillón propio
e independente do resto de

sectores do certame co obxectivo de facilitar o intercambio comercial entre expositores e visitantes.
Este espazo acollerá todo
o preciso para satisfacer as
necesidades dos cazadores,
tanto profesionais como
afeccionados, como son armerías, artigos de caza e
complementos, campos de
tiro, centros de cría, cetrería,
cotos intensivos, organizadores de caza e safaris, cans
de caza, roupa e calzado.
Así mesmo, no que se refiere á pesca, preténdese
que estén presentes dende

todo tipo de artigos para a
súa práctica ata cotos, piscifactorías e asociacións.
Por otra banda, estanse
organizando diversas actividades relacionadas tanto
coa caza como coa pesca, as
cales completarán a súa
área expositiva.
SECTORES TRADICIONAIS
A vindeira edición da Semana Verde manterá, sin embargo, moitos dos sectores
que xa contemplaba pero
cun cambio de orientación
e obxectivos, dirixidos a
mostrar produtos ao consu-

midor final. Así, a feira seguirá contando cunha ampla área agrícola, gandeira
e forestal.
Así mesmo outras áreas
xa existentes terán maior
peso que en anteriores edicións para satisfacer a aqueles que buscan o aspecto
máis lúdico do certame. É o
caso das mascotas e pequenos animais, que contarán
cun espazo propio que mostrará centos de aves, roedores, reptiles, cans e gatos,
ademais de animais exóticos
e todo tipo de accesorios e
alimentos.
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e incorpora un área de caza e pesca

A

Feira Internacional
Semana Verde de
Galicia chega á súa
32ª edición cunha nova
orientación, transformada
nunha feira de mostras multisectorial, dirixida ao público en xeral e cun alto compoñente de ocio durante
todos os seus días de celebración.
Nesta redefinición incorporaranse novas áreas, como a de Caza e Pesca, a cal
terá un papel protagonista
nesta renovada edición. Así,
contará cun pavillón propio
e independente do resto de

sectores do certame co obxectivo de facilitar o intercambio comercial entre expositores e visitantes.
Este espazo acollerá todo
o preciso para satisfacer as
necesidades dos cazadores,
tanto profesionais como
afeccionados, como son armerías, artigos de caza e
complementos, campos de
tiro, centros de cría, cetrería,
cotos intensivos, organizadores de caza e safaris, cans
de caza, roupa e calzado.
Así mesmo, no que se refiere á pesca, preténdese
que estén presentes dende

todo tipo de artigos para a
súa práctica ata cotos, piscifactorías e asociacións.
Por otra banda, estanse
organizando diversas actividades relacionadas tanto
coa caza como coa pesca, as
cales completarán a súa
área expositiva.
SECTORES TRADICIONAIS
A vindeira edición da Semana Verde manterá, sin embargo, moitos dos sectores
que xa contemplaba pero
cun cambio de orientación
e obxectivos, dirixidos a
mostrar produtos ao consu-

midor final. Así, a feira seguirá contando cunha ampla área agrícola, gandeira
e forestal.
Así mesmo outras áreas
xa existentes terán maior
peso que en anteriores edicións para satisfacer a aqueles que buscan o aspecto
máis lúdico do certame. É o
caso das mascotas e pequenos animais, que contarán
cun espazo propio que mostrará centos de aves, roedores, reptiles, cans e gatos,
ademais de animais exóticos
e todo tipo de accesorios e
alimentos.

G04_17axendaC.qxd

18/5/09

16:04

Página 8

AXENDA CINEXÉTICA
NA PRIMEIRA EDICIÓN PARTICIPARON UN TOTAL DE 30 EXPOSITORES RELACIONADOS COA CAZA,
PESCA E TEMPO LIBRE

Unha exposición da natureza

O

PARTICIPARON UN TOTAL DE 27 CANS CHEGADOS DE ASTURIAS, CANTABRIA E GALICIA

Sabuxos de nivel

O

s días 18 e 19 de abril tiña lugar no Tecor de A Fonsagrada unha proba de cans de rastro atraillados sobre
xabaril salvaxe en terreo aberto e organizada polo
Club do Sabueso Español en colaboración coa Sociedade de
Cazadores de dito Tecor.
O sábado 18 xuntávanse cas primeiras luces do día un grupo de colaboradores da proba para que, coa axuda dos seus
cans, cortaran os rastros de xabaril da noite e os señalizaran
para que horas máis tarde poideran actuar os participantes.
Unha vez mais o Tecor de A Fonsagrada non defraudou os
que ata ali se achegaron e a elevada densidade de xabariles
que atesouran estes montes fixo posible que o número de rastros cortados fose máis que suficiente para os participantes.
Dez minutos foi o tempo que dispoñía cada can e participantes para facer un rastrexo atraillado sobre un rastro de xabaril de antigüedade variable. Esto fixo que a proba se prolongase ata ben entrada a tarde, a pesar de que a choiva foi
presente durante prácticamente toda a maña, feito que non
aminorou as cualidades olfativas dos sabuesos e griffóns.
A xornada do domingo estivo marcada polas mellores
condicións climáticas nas que se afrontou este segundo día.
O procedemento para o desenrrolo da proba foi similar o do
día anterior con unha primeira fase de búsqueda de rastros
e unha posterior participación dos cans e persoas inscritas na
proba. Guillermos Palomer e Sergio Moiron foron os xuices
encargados de xulgar a proba en ámbolas duas xornadas.
Destacar o excelente nivel dos cans e monteiros que se
achegaron ata A Fonsagrada, cans que demostraron unhas
verdadeiras cualidades no rastrexo, así como o bon ambente
reinante entre tódolos participantes, facendo destas probas
unhes encontros de monteiros chegados de diversos puntos
do norte de España e deixando apartado a un lado o carácter
competitivo. Mais información consultar a páxina web
www.clubsabuesoespanol.com

8

Resultados:
‘Sel’: sabueso español.
Prop.: Carlos Antuñano (Cantabria). EXCELENTE.
‘Norte’: Grifon azul de Gascuña.
Prop.: Felipe Martínez (Cantabria). EXCELENTE.
‘Tel’: sabueso español.
Prop.: Oscar Gómez (Galicia). EXCELENTE.
‘Saja’: sabueso español.
Prop.: J. Pedro González (Cantabria). EXCELENTE.
‘Cirsa’: aabueso español.
Prop.: Belardino Rodríguez (Asturias). EXCELENTE.
‘Blanca’: porcelana.
Prop.: Francisco Rey Urrutia (Galicia). EXCELENTE.
‘Dingo’: sabueso español.
Prop.: Manuel Gómez (Cantabria). EXCELENTE.
‘Jara’: grifón azul de Gascuña.
Prop.: Víctor Mallo (Galicia). EXCELENTE.
‘Listo’: sabueso español.
Prop.: Javier Carballo (Galicia). EXCELENTE.
‘Sil’: sabueso español.
Prop.: Lorenzo Marcano (Cantabria). EXCELENTE.

certame serviu como
esceario para todo o
relacionado coa actividade cinexética e piscicola,
sendo estes os apartados con
máis presencia no evento.
Cans de rastro e mostra demostraron as súas cualidades
nun percorrido polo campus
de A Xunqueira. Mentras tanto, no interior do recinto
montadores de moscas mostraban os afecionados como
mellorar e obter un maior
rendemento na actividade da
pesca.
O ocio e o tempo libre tamén tiveron cabida nesta primeira edición de Expo-Natura,
a equitación e empresas dedicadas ás excursións a cabalo e
os voos en parapente pola comarca, foron algunhas das propostas para o ocio e aire libre.

E como en todo bon certame que se precie, a gastronomía tamén tivo a súa cabida,
embutidos de Sanabria, viño,
pans e doces son algúns
exemplos dos productos que
poideron degustar o público
que ata alí se achegou.
Tamén estiveron presentes
stands alleos o turismo e ás

actividades relacionadas coa
natureza que lle deron, si cabe, un ingredintes máis a esta
primeira edición. Un exemplo
disto foron as empresas de informática, vendedores de trofeos, piscinas, etc. A Federación Galega de Caza tamén

quixo aportar o seu grao de
área a impulsar Expo-natura,
non só coa presencia dun
stand da FGC se non tamén
ao celebrar o día 2 de maio
no mesmo recinto a X edición
do Día Galego da Caza, que
congregou a máis de 300 cazadores que non dubidaron
en achegarse ata o salón e ver
os expositores.
A organización do evento
correu a cargo do Centro Comercial Aberto Zona Monumental de Pontevedra e
Aempe e A Asociación de
Empresarios de Pequena e
Mediana Empresa desta provincia. A valoración do certame por parte da organización
foi positivo apesar do descoñecemento desta cita debido
a que é o primeiro ano que
se levou a cabo.
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AXENDA CINEXÉTICA
SOCIEDADE DEPORTIVA RÍO SAR

O escenario do tiro en Galicia

P

or mor da celebración de diversos campionatos que se disputarán nos vindeiros
meses no Campo de
Tiro–Río Sar, Galicia Cinexética achegouse ata dito
campo de tiro para coñecer
de primeira man as instalacións e conversar con Luís
Schez. Mancebo, presidente da Sociedade Deportiva
Río Sar.
–¿Cantos anos leva activa
esta sociedade?
–A sociedade comenzou a
súa andadura no ano 1971
e conta con un número
aproximado de 180 socios.
–¿Cales son os inconvintes
ou maiores esforzos cos
que se enfrenta esta sociedade?
–O mantemento das instalacións leva consigo moitas
horas de traballo e cartos.

O

Abrimos martes, mercores,
xoves, venres, sábados, domingos e festivos co cal xa
te podes imaxinar o movemento de xente que aquí
temos. Contamos con dúas
persoas de xeito permanente, unha para atender a
venta de fichas e a cafeteria-restaurante e outra en-

cargada de todo o relacionado cos campos de tiro. A
esto hai que engadirlle unha persoa máis que leva o
tema administrativo da sociedade e un número moi
alto de persoas extras que
precisamos en determinados días. Aparte da colaboración de socios que desinteresadamente nos votan
unha man en determinados momentos. Un dato
para que a xente se faga
unha idea de todo o que
custa esto é que aquí se veñen gastando aproximadamente un millón de pratos
o ano.
–¿Coméntanos como son
as instalacións cas que conta este campo de tiro?
–O campo de tiro Río Sar
ocupa unha superficie de
97.000 metros cadrados.
Nelas atopamos 8 canchas

de tiro automáticas, dous
campos para foso olímpico
e universal, contamos con
servicio de restaurante-cafetería-bar, almacens de
material e un amplo aparcadoiro.
–¿Qué modalidades de tiro
se poden practicar aquí?
–Foso olímpico e universal,
doble trap, helices, percorridos de caza, compak sporting, helices e tiro ao voo.
–¿Qué competicións van a
ter lugar nos vinderos
meses?
–O pasado día 23 e 24 de
maio tivo lugar aquí o
Campionato Galego de
Compak Sporting e os vindeiros días 26, 27 e 28 de
xuño disputarase o Campionato de España e Preselectiva Campionato do
Mundo tamén de compak.
–¿Río Sar terase que vestir
de gala para acoller a proba nacional de compack?
–Por suposto, xa estamos

lelas para todos os que ata
aquí se acheguen acompañando os tiradores. Temos
a sorte de contar coa experiencia de organizar este tipo de probas outros anos.
–¿Cales son as comodidades coas que se pode atopar aquí un tirador?
–Penso que aquí un tirador
ten todo o que precisa. O
tirador so ten que achegarse aquí coa arma, porque
no momento que entre nas
instalacións contará cun
amplo aparcadoiro, con
servicio de cafeteria-bar, terá un punto de venta de
munición, o ser as máquinas automáticas so terá
que comprar as fichas e poñerse no campo para tirar,
coa ventaxa de dispor de
varios campos que incrementan a diversidade.
Ademáis organizamos tiradas para sociedades, empresas, asociacións e grupos de amigos.

traballando na organización de dito campionato.
Queremos ter tódolos cabos ben atados e que saia
todo perfecto. Esto da moito traballo porque ata aquí
chegaran máis de 250 tiradores de todo o territorio
español cos respectivos
acompañantes. Temos que
organizar actividades para-

CAMPIONATO PROVINCIAL DE LUGO DE COMPAK SPORTING 2009

VI CAMPIONATO DE RASTRO DE XABARIL DE CESAR

Jorge Vázquez, campión lucense

Xóvenes promesas do rastro

pasado día 19 de abril celebrábase no campo de tiro
eventual da Sociedade Deportiva de Caza “O Picato” o Campionato Provincial de Lugo de Compak Sporting 2009.
A proba, que se disputaba sobre 50
pratos, contou con unha participación
importante xa que ata alí se achega-

ron un total de 24 tiradores. O gañador foi José Antonio Vasconcenllos Vicente, da provincia de Pontevedra ao
escachar 47 pratos. Segundo e Campión Provincial foi Jorge Vázquez Iglesias que escachaba 46 pratos, e terceiro o tamén lucense José González
Yañez. Desexar sorte os tiradores lucenses na proba autonómica.

U

n ano máis a Sociedade de Caza Ribeiras do
Tambre, organizou a
proba de Cesar, que é un clásico entre a xente da traílla, pricipalmente pola boa organización e o bon trato, e que
dende o seu inicio sempre rondo a cuarentena de participan-

tes, este ano 39 exactamente.
Pero sen dubida algunha o intre máis agardado pola xente
que ali asiste é o rematar a primeira proba, xa que comenza
a proba das xóvenes promesas
da traílla, onde nenos de curta
idade demostran o seu bo facer con esta, e donde algun xa

poñería en apretos os maiores.
Os xuíces Samuel Barreiro,
José M. Álvarez, co auxiliar Manuel Sanmartín, deron comenzo a proba final ás 14 horas
con un calor que dificultaba o
rastrexo, o cal non foi inconvinte para ver unha final moi desputada e con un altísimo nivel.

O campión da proba foi o
veterano José Bouza Bouza co
can “Sol” e unha puntuación
de 242 puntos, seguido de Jose M. Fuentes Segade con “Oiran” e 234 puntos, completou
o podium Fran Rodeiro Eiras co
seu can “Tom” acadando unha 218 puntos.

11
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AXENDA CINEXÉTICA
LA HISTORIA DE UN PUEBLO LIGADO A UNA RAZA...

La cueva de los podencos

H

ace algo más de tres meses y gracias a las nuevas tecnologías comencé a establecer contactos virtuales con alguien “desconocido” que, al
final, resultó ser todo un maestro de los
podencos, tanto a nivel morfológico como en su más puro aspecto cinegético.
Digamos que despertó en mí ese amor
platónico que ya mostraba por esta raza de
perros desde hacía tiempo y con los que
habitualmente cazamos aquí en Galicia.
Como si de una cita a ciegas se tratase,
acepté la invitación de Curro para disfrutar de unas jornadas en su compañía,

coincidiendo con la prueba de trabajo de
Cuevas de San Marcos para podencos y
su feria anual.
Tras recorrer más de 1.000 kilómetros,
nos encontramos en Málaga, no sin antes realizar la pertinente llamada de móvil para poder reconocernos, ¡cosas de la
tecnología!
Inmediatamente nos encaminamos
hacia Cuevas de San Marcos, un pequeño pueblo de algo más de 4.000 habitantes, situado casi en la frontera entre
Málaga y Córdoba, entre miles y miles
de olivos. Una fina lluvia que se tornaba

abundante por momentos nos acompañaba en nuestro transcurrir por los hermosos parajes de Despeñaperros, entre
comentario y comentario de hazañas de
caza, cómo no.
Cena de confraternidad y comentarios
sobre diversos aspectos de la competición
con algunas sorpresas, como puede ser el
nombramiento de jueces nacionales de
unas pruebas sin ni siquiera haber aprobado el reglamento; será una “andresada”, supongo.
El sábado 18 por la mañana, mientras
los currantes organizaban al personal con

sorteo de campos, incluido, de los once
lotes participantes en la pruebas de trabajo, los demás dábamos buena cuenta de
un suculento desayuno por gentileza del
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos.
Una vez desplazados hasta los campos
que les habían correspondido a los participantes, y tras subsanar unos pequeños
problemas de ubicación originados por
alguien que ya no está para estos trotes
y que, por desgracia, no se da cuenta
que su afán de protagonismo puede

perros en las jaulas designadas. Si se me
permite la licencia, creo que el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos debería
incluir un podenco en su escudo, puesto
que hay más microchips censados que
habitantes en el pueblo. Eso da buena
idea de la pasión por los podencos en
Cuevas de San Marcos, no por cualquier
podenco, sino, como ellos bien dicen, por
el “podenco de Cuevas”.
Por la tarde, y aprovechando la autorización para la realización de la prueba,

quera’, de Antonio González, dio un recital de caza sobre los conejos, mostrando
a todos las muchas horas de escuela en
“picadero” que atesora.
Después de saborear una buena “porra” acompañada por un exquisito jamón y un mejor vino, mirando de reojo,
con pena, como el reloj marcaba el fin
de nuestra aventura, no nos quedaba
más que recoger nuestras pertenencias
y recordar aquello de “todo lo bueno
termina”.

echar por tierra todo el buen trabajo realizado, ¡ay, señor, señor!, hubo buenas
actuaciones de algunos podencos que
destacaron, cómo no, por su buen hacer
en la búsqueda de los escurridizos lagomorfos.
Accedieron a la final de la prueba de
trabajo de podencos un total de ocho perros donde, en un terreno muy complicado para enjuiciar la labor de éstos, se impuso “por puntos” la perra ‘Chispa’, de
Manuel Blasco.
Tras dar cuenta de una paella gigante,
también por gentileza del Ayuntamiento
(a ver si aprenden aquí, en Galicia), fue
tomando forma la feria de perros, ya que
los cazadores del lugar, que se cuentan
por cientos, ya comenzaron a exponer los

pudimos disfrutar de lo que más nos gusta: el trabajo de un buen podenco”
‘El Feo’, como así lo llama su dueño,
nos deleitó con un buen trabajo sobre los
escurridizos conejos e incluso nos puso a
“tiro de piedra” una hermosa liebre a la
que luego acompañó en su largo recorrido. En fin, una actuación que nada tuvo
que envidiar a los podencos que por la
mañana participaron en el concurso.
El domingo 19, tras una noche lluviosa,
el pueblo despertó con el fino ladrar de
cerca de un millar de podencos, llegados
de toda Andalucía, y que llenaron a reventar las jaulas instaladas en el recinto
ferial. ¡Eso sí que es pasión por los perros!
A media mañana tuvo lugar una prueba de aptitud para cachorros donde ‘Pa-

A medida que avanzábamos entre olivos y más olivos, dejando a nuestras espaldas una Cuevas de San Marcos que
nunca olvidaremos, sentíamos envidia sana por este pueblo que nos acogió con
los brazos abiertos y donde más de
8.000 personas disfrutamos de este maravilloso fin de semana “de perros”, nunca mejor dicho.
No puedo poner fin a la crónica de estos maravillosos tres días por tierras andaluzas sin mostrar el mayor de los agradecimientos a Curro, a su esposa, a su
cuñado... En fin, a todos los de su familia
que nos acogieron, sin conocernos de nada, como a uno más de los suyos, haciéndonos sentir como en casa. Lo dicho, muchísimas gracias amigos y hasta pronto.

PUBLÍCANSE MELLORAS RELACIONADAS CO TRANSPORTE DOS CANS DE CAZA

Introdúcense cambios na normativa

N

os pasados días publicouse o Real Decreto
363/2009 que modifica certos aspectos do Real Decreto 1559/2005 de 23 de decembro sobre as condicións básicas que deben cumprir os centros de limpeza e
desinfección dos vehículos adicados ao transporte por estrada no sector gandeiro e o Real Decreto 751/2006 de 16
de xuño sobre a autorización e rexistro de transportistas e
medios de transporte de animais, e que por tanto afecta
ao transporte dos cans de caza.

12

A Consellería do Medio Rural con data 29 de abril comunica á Federación Galega de Caza que xa cursou as instruccións oportunas aos servicios provinciais da propia
Consellería e tamén transmitiu a información ao SEPRONA
e á Policia Autonómica.
Para obter toda a información da modificación da normativa relacionada con dito transporte consultar a páxina
web da Federación Galega de Caza www.federaciongalegadecaza.com
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AXENDA CINEXÉTICA
O PAZO DE CONGRESOS DE PONTEVEDRA, FOI O ESCEARIO DA GALA BIANUAL
DOS CAZADORES GALEGOS

Máis de 300 cazadores déronse cita na décima edición
do Día Galego da Caza

Os mellores deportistas de Cans de Rastro de Xabaril e Coello.

Premio toda unha vida dedicada a caza para C. Gabriel Babarro.

O clube infantil de cAaza con Arco do Clube Poutomillos Breogán.

Os mellores deportistas de San Huberto e cans de mostra.

O salón de actos que acolleu a entrega dos Premios Galegos da Caza atopábase ateigado de xente.

Os mellores deportistas de arcea e as sociedades organizadoras.

Os mellores deportistas de caza menor e sociedades organizadoras.

Os mellores deportistas de silvestrismo e sociedades organizadoras.

Os mellores deportistas de caza de raposo.

O

pasado sábado, día 2 de
maio, os cazadores galegos
celebraban a súa festa bianual, o Día Galego da Caza, na que se
congregaban máis de 300 persoas. O
salón de actos do Pazo de Congresos

14

e Exposicións de Pontevedra, totalmente ateigado, acollía ás 13 horas a
entrega dos Premios Galegos da Caza,
aos mellores cazadores e sociedades
de caza. Recibían galardón os campións provinciais, campións galegos, e

Caza, Raposo e Cans de Rastro atrelados sobre xabaril. Tamén recollían
premio as sociedades organizadoras
dos campionatos galegos e campionatos de España disputados en Galicia.
A brillante actuación dos deportistas das seleccións galegas púxose de
manifesto nas 33 medallas –ouro,
prata e bronce– acadadas nos campionatos de España durante o derradeiro bienio. Trala entrega das distincións, nas mesmas instalacións tiña
lugar o xantar de confraternidade dos

cazadores galegos, a cuxos postres entregábanse os Premios Extraordinarios, que nesta edición recaían en Carlos Gabriel Babarro Collada, Premio
toda unha vida adicada á caza, pola
súa traxectoria como cazador e defensor do deporte cinexético; Jaime Vilas
Díaz, Premio superación e sacrificio,
pola superación e sacrificio persoal
amosados na práctica da caza. No
apartado de medios de comunicación
eran galardoados a Páxina web clubcaza.com e o Xornal El Progreso, polo

seu labor de información e divulgación do deporte cinexético. O Premio
xove promesa recaía no Equipo Infantil de Caza con Arco integrado polos
nenos do Club Poutomillos Breogán
que prometen un brillante futuro na
arte da caza con arco. O Galardón ao
exemplo de conciliación entre a vida
profesional e social co deporte cinexético era para o ex xogador de fúltbol
Manuel Canabal Fiestra; mentres que
o Premio Diana Cazadora que
representa o espíritu feminino no

os deportistas galegos que acadaron
medallas de ouro, prata e bronce nos
Campionatos de España das diferentes modalidades, ademais dos campións da Copa Federación das disciplinas de San Huberto, Percorridos de

15
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Os mellores deportistas de cetrería e as sociedades organizadoras.

Os mellores deportistas de percorridos de caza e compak sporting.

José Luís Castro Casas, de Ourense, recibe o Premio San Huberto.

deporte cinexético era para a investigadora da Facultade de Veterinaria da
Universidade de Santiago de Compostela, Ana López Beceiro.
O Premio San Huberto, máximo galardón federativo, recaía nesta ocasión
en José Pena Caneda, SAT A Campiña,
José Luis Castro Casas, e Comunidade
de Montes en mán común A Laxe, en
representación dos agricultores, ganPremio superación e sacrificio para Jaime Vilas Díaz.

Premio o mellor medio de información para Andrés Rodríguez.

Premio xoven promesa para o Equipo Infantil de Club Poutomillos.

Premio ao exemplo de conciliación entre a vida profesional e a caza.

José Pena Caneda, de A Coruña, recibe o Premio San Huberto.

José Pérez Fernández, de Lugo, recibe o Premio San Huberto.

16

José da Silva de Pontevedra recibe o Premio San Huberto.

deiros e propietarios de montes, das
provincias da Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra, respectivamente, pola súa
contribución á caza social.
Tralos discursos das autoridades, o
Presidente da Federación Galega de
Caza, dirixíase aos presentes para dar
por clausurada esta décima edición
do Día Galego da Caza. Durante o
seu discurso manifestaba o seu reco-

ñecemento e agradecemento aos
agricultores e gandeiros, en xeral ás
persoas que viven e desenvolven a
súa actividade no eido rural, recoñecemendo que Galicia non pode permitir o abandono continuado das súas aldeas, e engadía “cada vez que
pecha a casa o último veciño dunha
das nosas aldeas morre un anaco de
Galicia”.
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MOTOR

Poderoso y eficiente
Un nuevo motor diésel V8 amplía la gama Range Rover Sport
La gama de motores del Range Rover Sport se amplía con un innovador y potente diésel V8
con doble turbocompresor (TDV8) y con un 40% más de potencia y par que el turbodiesel
TDV6 mantiene la misma cifra de consumo (11,1 litros/100 km) en el ciclo combinado. Máximo
refinamiento que enfatiza el sonido V8 y calidad de marcha, comportamiento y potencia de
frenado similares a los del Range Rover Sport Supercharged.
Redacción

C

con una combinación de
espectaculares prestaciones
y un consumo en el ciclo
combinado (11,1 litros cada100 km) digno de elogio,
el nuevo TDV8 aumentará el
atractivo del Range Rover Sport.
La potencia máxima de este TDV8 es de
272 CV, un 42% más que la del actual diésel
V8. El nuevo vehículo acelera de 0 a 100
km/hora en 9,2 segundos y alcanza una velocidad máxima electrónicamente controlada de 209 km/h.
La curva de par del TDV8 es impresionantemente plana.El par máximo –nada menos
que 640 nm (un 45% más alto que el del
TDV6)– está disponible entre los 2.000 y
2.500 r.p.m. y con más de 500 nm de par

La caja transer incorpora una reductora de
incomparables niveles de potencia y control.

Además de su impresionante comportamiento en carretera, las prestaciones del TDV8 son
líderes en su categoría.

desde 1.500 a 3.700, no es sorprendente
que las transiciones entre marchas de este
TDV8 sean realmente excepcionales. El nuevo range rover sport TDV8 tarda 9,2 segundos en acelerar de 0 a 100 km/h, pero solamente consume 11,1 litros/100 km en el
ciclo combinado.
El excelente control de la combustión, la
estructura del motor excepcionalmente rígida y las cubiertas acústicas tanto para el sistema de inyección como para el motor hacen
de este TDV8 uno de los motores diésel más
silenciosos del mundo.
El control electrónico adapta continuamente el patrón de cambio de la transmisión
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◗
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PARA O RECORDO
Recordamos a todos nuestros lectores que, por motivos legales, en esta revista no publicaremos fotografías
en las que los niños menores de 14 años aparezcan portando armas. Esto no afecta a imágenes en los que
los menores estén ayudando en la práctica cinegética o mostrando piezas abatidas por sus mayores.

Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a:

info@galiciacinexetica.com

Manuel Gude Pérez fíxose con este bonito trofeo na presente
tempada de asexos de corzo.

Algún dos lances da pasada tempada da cuadrilla “Os do Bocelo”
do Tecor a Xuntanza de Sobrado dos Monxes.

Corzo abatido en asexo por Pablo López Smeetz por terras
lucenses.

Xabaril de 160 kg abatido pola cuadrilla “Os de lampai” no Tecor de
Teo o 28 de decembro de 2008.

A pequena Mariña portando a percha dunha maña de caza.

Paco “O Fontaneiro” co seu can “Roldan” durante o transcurso
dunha proba de rastro de xabaril.
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A CAZA EN..

N

AXEXOS

a compaña de
Emilio, garda
do Tecor de A
Fonsagrada, é
o
cazador
Manolo Illodo comenzábamos un asexo de corzo no que a postre se convertiría
nunha excelente xornada de caza na
que, a pesar de obter un bo resultado cinexético, deixámolo apartado
para quedarnos co recordo das risas, das bromas, do paisaxe e como
non do xantar.

de verdade

“Menos un grado de temperatura
marca o todoterreo” ou “hai unha
boa xeada”, pódese decir que foi o
saúdo ou as primeiras verbas do día
que se deron guías, garda e cazadores. Eran as 7 da maña e todos nos
atopábamos no punto de encontro,
as portas do hotel, momento no que
se aproveitou para colocar todo o
equipamento nos todoterreos e cubrir o papeleo de rigor.
Nesta xornada Manolo e Emilio
non estarían sos xa que Celso e Felipe, socios do Tecor, farían as funcións
de guías de asexo con outros cazadores, un deles Marcos, fillo de Manolo,

Unha xornada de axexos de corzo
no Tecor de A Fonsagrada

Espectacular imaxe que mostra os vales das montañas parcialmente cubertas pola neboa.

que o igual que o pai quería probar
sorte cos corzos fonsagradinos.
Unha vez que temos todo listo,
montamos nos todoterreos e co-

Nos primeiros
compases da maña
non somos quen de
ver ningun corzo
menzamos os asexos. Nunhas primeiras asomadas a pastizais e ladeiras de monte baixo, podemos ver

A destreza de Manolo co seu 270 fixo posible abatir este corzo portador dun bo trofeo.

que o terreo esta totalmente xeado e
que os corzos están recelosos en sair,
e de quitado algunha corza que non
parece ter frío, nestes primeiros
compases da maña non somos quen
de ver nada reseñable.
Todo se trocaría de súpeto cando
Emilio, coñecedor a perfección de
onde se atopan os machos, nos introduce por un pinar limpo e nos
afirma que nesta zona se atopa un
corzo cun máis que axeitado trofeo.
E do dito o feito, sen darnos conta
atopámonos con él, a escasos metros, feito este que nos delate axiña e
faga imposible facer unha detonación con garantías.
Seguimos máis adiante e Emilio,
que non se despega dos prismáticos,
confírmanos que esta vendo dous
corzos na ladeira de enfrente. Os
ollos deste garda xa semella que teñen impresos as siluetas do corzo
porque a nós fainos falla un tempo
máis que razoable para conseguir
atisvar ditos animais. Un deles é unha femia e o outro non somos capaces de coñecerlle o sexo, co cal temos
que sentarnos e agardar a que se mova e así sair de dúbidas. Mentras

Os axexos de corzo en A Fonsagrada son algo máis que un simple axexo. A seguridade de ter
garantido un entorno natural en estado puro e salvaxe, unha densidade de corzos máis que
axeitada, e todo elo mesturado con xentes agarimosas e unha gastronomía única, fan que
cazar en A Fonsagrada se convirta nun previlexio escaso e fora do común.
Redacción
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A CAZA EN..
coitamos dun xeito enfurecido a ladra dun corzo, non conseguimos velo xa que se atopa entre unhes piñeiros, seguimos escoitando e vemos
que de súpeto o corzo sae a toda carreira monte a través por unha plantación de pinos con monte baixo.
Conseguimos ver que porta unha
cornamenta válida e sen perder tempo Manolo, debido a distancia e a
velocidade do capreolus, consegue a
duras penas metelo no visor por un
instante e apretar o gatillo. O non
ver a fuxida no animal semellanos
que puido ser alcanzado, pero despois da correspondente comprobación de Emilio coa axuda de Felipe
decatámonos de que o corzo non foi
tocado. A distancia, a velocidade do
animal e o pouco tempo dispoñible
para facer un tiro preciso quizais foron as causas do erro, ainda que como ben di Manolo “si se abatera todo non tería gracia”.
O uso de catalexos faise imprescindible para facer unha correcta valoración dos trofeos a distancia e evitar así entradas imnecesarias.

tanto outro corzo danos a benvida
con unhes máis que sonoros ladridos
ainda que non somos quen de velo.
Os minutos pasan e a incertidumbre
aumenta, pero todo se troca en desilusión cando tamén vemos que o segundo corzo ten aire entre as orellas… “posiblemente o corzo
ladrador sexa o macho”- nos comenta Emilio.
As horas pasan e semella que decaen as esperanzas, pero nada máis lexos da realidade xa que o garda nos
da enerxía ó decirnos que o estar a
maña tan fría os corzos estarán activos ata chegado o mediodía. Certo
outra vez! E como de si un efecto
champiñon se tratase conseguimos
ver un corzo na cima dunha montaña, Emilio confírmanos que é un
corzo selectivo, sen puntas, e como
Manolo ten autorización para abatir
un corzo deste tipo decidimos facerlle a entrada. Andamos uns cantos
metros pero o garda logo nos afirma
que o corzo se está desprazando e en
poucos segundos se vai cubrir por
detrás de unhas penas. Non hai tempo que perder hai que decidirse a
probar sorte, e para iso Manolo e to-

22

do un experto e decide dispararlle…
non sin antes ser informado por parte de Emilio de que o corzo, según o
telemetro, se atopa a 198 metros de
nós. Manolo fai as correcións precisas e apreta suavemente o disparador… a dotonación resona nas ladeiras ó mesmo tempo que o corzo cae
desplomado.

e ladeiras se mesturaban con vales
cubertos pola nevoa. Vendo isto sáltanme a cabeza dúas preguntas…
¿quen se acorda dos trofeos medallables con dita paisaxe de fondo? ¿trofeo medalla ou un escenario de caza
único como é A Fonsagrada? O dito
di, “para gustos hai cores…”

A detonación
resona ao mesmo
tempo que
o corzo cae
desplomado

Como o noso compañeiro ainda
ten un precinto de corzo trofeo,
Emilio logo nos desperta do noso
estado de ensoñación cinexética…
“xa falaredes a hora de xantar, agora
vamos seguir que os corzos estanse
movendo” nos di o Guarda.

Unha vez feita as correspondentes
fecilitacións comenzamos a dura tarefa de chegar ata o animal abatido,
limpalo e trasladalo ata o vehículo.
Unha vez feito isto, recibimos noticias de que o outro equipo tamén
conseguiu abatir un corzo con un bo
trofeo. Manolo non o dubida un intre e decidimos facer un alto no camiño e xuntarnos todos para sacar
unhas fotos que inmortalicen o momento. Unhas fotos que contaban
coa axuda de ter unha espectacular
paisaxe de fondo no que as vagoadas

Aconsellados polo garda, decidimos cambiar de zona, deixando a un
lado as zonas abertas e meténdonos
máis a pinares limpos onde os corzos vaian a encamar despois das primeiras horas de actividade do día.
O pouco de meternos nun pinar
vemos unha corza que se cruza diante nosa e serve para poñernos en
alerta de novo.
Na seguinte asomada co correspondente barrido cos prismáticos es-

Ainda ben non déramos sacado o
anterior lance da cabeza, unha voz de
alerta de Emilio avísanos da presencia
dunha parella de corzos a menos de
100 metros de nós. Os corzos percátanse de que estamos alí e emprenden
unha fuxida neste caso tranquila. Neste intre, Emilio aconsella a Manolo
que camiñe polo pinar unhes centos
de metros xa que lle parece que se volverían a deter. O noso cazador non
dúbida en deterse a cada paso que da
para intentar atisvar o corzo. Nunha
destas olladas, vemos que os prismáticos trócanse polo 270 e a estampida
ensordécenos. Despois dunhes segundos a sonrisa de Manolo danos a información do desenlace do lance.

A axuda de Emilio, garda de o Tecor, fíxose imprescindible para rematar con éxito o axexo.

Fotos,risas e máis risas poñen o fin
a estes asexos de corzo pero non a
xornada de caza, xa que a iso da

Nunha destas olladas
vemos que os prismáticos trócanse polo
270 € a estampida
ensordécenos
13.00 decidimos trocar o rifle polo
relato de lances vividos no pasado e

os prismáticos por unhas boas racións de polvo a feira.
Agradecer a Manolo e os seus compañeiros de caza o recibimento e o
trato que deu a Galicia Cinexética, o
seu saber estar tanto como persoa como cazador fíxonos disfrutar dunha
excelente xornada. E por descontado,
ainda que xa habitual, un agradecemento o bo trato recibido polo Tecor
de A Fonsagrada, a Lolo, Celso, Felipe e Emilio non queda outra cousa
que decir máis que gracias outra vez. ◗
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PATRIMONIO GALEGO

Unión da natureza

E A CULTURA
Parque Natural Monte Aloia

O Monte Aloia atópase ó suroeste da provincia de Pontevedra, concretamente no Concello
de Tui. Ocupando unha extensión de 746 Ha da Serra do Galiñeiro, o Monte Aloia foi
declarado Parque Natural o 4 de decembro de 1978, sendo o primeiro espacio natural de
Galicia en adquirir esta figura de protección. Tamén foi catalogado como Zona de Especial
Protección dos Valores Naturais e Lugar Natural de Interés Nacional.
Redacción

E

nclavado no extremo sur da Serra do
Galiñeiro atopámonos co Monte
Aloia, un enclave
natural con carácter
forestal moi acentuado debido ao
gran número de especies arbóreas
autóctonas e foráneas. A diversidade
altitudinal é un feito a ter en conta,
esta vai dende os 80 metros na zona
baixa ata unha máxima de 631 metros que se alcanza no Alto de San
Xiao, demostrando o relevo accidentado deste espacio.
Dende o Alto de San Xiao contamos con un mirador natural previlexiado, xa que dende él podemos divisar un amplo tramo do río Miño
ata a súa desembocadura. Presenta

un clima mediterráneo subhúmido
cuxa temperatura media atópase ao
redor dos 14ºC e unha precipitación
anual de 1.715 mm.
Os solos son ácidos e de escasa ou
media profundidade, sobre un substrato granítico que asoma con frecuencia dando lugar a laxas e rochedos, unhes elementos característicos
na comarca do Baixo Miño

Os solos son ácidos
e de escasa ou
media profundidade
A maiores do val do río Miño, tamén podemos contemplar amplas
panorámicas das Gándaras de Budiño, o Monte de Santa Tegra e os
Montes da Groba.

PATRIMONIO CULTURAL

Dende o Alto de San Xiao podemos divisar
un amplo tramo do Río Miño.
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O Monte Aloia serviu de refuxio e
defensa diante das diversas invasións
que sufriron estas terras ao longo da
historia, especialmente durante a
Idade Media.
Restos dunha muralla e dun poblado romano indican que o ser humano xa coñecía esta zona dende hai
moitos séculos.
Non está de todo esclarecido de
que os primeiros poboadores destas
terras foran gregos ou celtas. O que
si é certo e que hai achadegos de res-

No Monte Aloia os piñeiros do país son as
árbores máis presentes no parque.

tos prehistóricos moi interesantes,
como machadas, muíños de man, cerámica, etc. A Citania, restos dun
poblado protohistórico no “Alto
dos Cubos” e a muralla ciclópea de
1.250 m de lonxitude, son quizais os
dous achadegos máis importantes
que atesoura este Parque Natural.
Entre os monumentos e deseños
arquitectónicos reseñables, atopámonos coa Casa Forestal construída
no 1921 polo enxeñeiro de montes
Rafael Areses, convertido hoxe en
día no Centro de Recepción de Visitantes.
A Capela de San Xiao e outro monumento de obrigada visita para
aquel que ata o parque se achegue.
Foi reconstruida no ano 1713 sobre
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media profundidade, sobre un substrato granítico que asoma con frecuencia dando lugar a laxas e rochedos, unhes elementos característicos
na comarca do Baixo Miño

Os solos son ácidos
e de escasa ou
media profundidade
A maiores do val do río Miño, tamén podemos contemplar amplas
panorámicas das Gándaras de Budiño, o Monte de Santa Tegra e os
Montes da Groba.

PATRIMONIO CULTURAL

Dende o Alto de San Xiao podemos divisar
un amplo tramo do Río Miño.
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O Monte Aloia serviu de refuxio e
defensa diante das diversas invasións
que sufriron estas terras ao longo da
historia, especialmente durante a
Idade Media.
Restos dunha muralla e dun poblado romano indican que o ser humano xa coñecía esta zona dende hai
moitos séculos.
Non está de todo esclarecido de
que os primeiros poboadores destas
terras foran gregos ou celtas. O que
si é certo e que hai achadegos de res-

No Monte Aloia os piñeiros do país son as
árbores máis presentes no parque.

tos prehistóricos moi interesantes,
como machadas, muíños de man, cerámica, etc. A Citania, restos dun
poblado protohistórico no “Alto
dos Cubos” e a muralla ciclópea de
1.250 m de lonxitude, son quizais os
dous achadegos máis importantes
que atesoura este Parque Natural.
Entre os monumentos e deseños
arquitectónicos reseñables, atopámonos coa Casa Forestal construída
no 1921 polo enxeñeiro de montes
Rafael Areses, convertido hoxe en
día no Centro de Recepción de Visitantes.
A Capela de San Xiao e outro monumento de obrigada visita para
aquel que ata o parque se achegue.
Foi reconstruida no ano 1713 sobre
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A Casa Forestal contruida no 1921 polo enxeñeiro de montes Rafael Areses, convertiuse no Centro de Recepción de Visitantes.

un tempo románico e adicada a San
Xiao, ocupando un grande adro do
que parte por unha banda unha escalinata de pedra ata a fonte do santo e
pola outra un Vía Crucis que culmina a Gran Cruz.

A VEXETACIÓN E A FAUNA
Na actualidade están inventariadas
máis de 500 taxóns, dos que máis
dunha vintena son interesantes endemismos, como a carpaza do Aloia e a
centaurea.
O piñeiro do pais é a especie arbórea dominante, tamén abundan árbores autóctonas como o acivro, carballo, castiñeiro, sobreira, sanguiño,
e nas ribeiras do ríos salgueiros,
amieiro, bidueiro e loureiro.
Da gran variedade de fungos que
viven no parque destaca o Tricholo-
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ma Colossus e o pseudoalbum var.
Gallaecium.No tocante a fauna, topámonos con interesantes insectos
como a vacaloura e o cabaliño do
demo, que viven asociados a vellos
carballos e regatos respectivamente.
Se en algo destaca este especio natural e no interese herpetolóxico,

No espacio natural
habitan unha gran
variedade de fungos
aquí están presentes a maioría dos
anfibios galegos, destacando o sapo
corriqueiro e endemismos como a ra
patilonga e a Salamántiga rabilonga.
Dentro dos réptis mencioar ao lagarto das silveiras. Nos bosques viven unha multitude de aves forestais,

rapaces diúrnas como o gabián e o
azor e nocturnas como a avelaiona.
Dos mamiferos reseñamos o rato de
almiscre e o aguaneiro. Ademais de
esquíos, xabariles, raposos, garduñas, morcegos e cabalos do monte.

PARA O VISITANTE
Vías de acceso: dende a autoestrada
Porriño-Portugal (A-66) e desde a
estrada Tui-Gondomar PO-340.
Centro de visitantes: 986 685 095.
Rutas autoguiadas: cinco rutas de
sendeirismo. Ademais hai dous pequenos sendeiros de gran interese
ecolóxico, A Senda Botánica e a Senda das Udencias. Tamén existen dúas
rutas para facer en bicicleta.
Uso recreativo: miradoiros, áreas
recreativas, parque infantil, bar-restaurante e servicios públicos.
◗
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0 QUE DIN
“Poesía para los sentidos”
RECECHAR CORZOS EN GALICIA
Alguien me dijo un día, si aspiras a cazar un corzo “medalla de oro”, no receches en Galicia.
Pero si lo que buscas es el romanticismo de un hermoso lance de caza, entonces no lo dudes y
rececha en Galicia. Verás como el cromatismo de su naturaleza, con las uces, las carqueixas,
las xestas, y tojos floreciendo. Los centenos, las cebadas, los trigos espigando, y el olor a heno
segado, inundan de fragancias con sus efluvios nuestras pituitarias.
Xosé Lugrís

E

l canto de los pájaros, los grillos, las
“delatoras” urracas
que advierten de
nuestra presencia, y
el rumor de los ríos
y arroyos, conforman toda una sinfonía armónica de sonidos que nos
invade de paz. Todo esto, y el agarimo de nuestras gentes, convierten en
“poesía para los sentidos”, una jornada de rececho en Galicia.
Como a muchos de nuestros lectores es posible que lo de (Cazar a Rececho) no les diga nada, les diré para
introducirles en el tema, que el rececho, es quizá, la forma de caza más
ancestral de todas las utilizadas por el
hombre. Esta modalidad se practica a
pie y salvo los medios tecnológicos de
los que el hombre se ha ido valiendo
según han ido avanzando los tiempos, el sistema sigue siendo el mismo.
Se basa en localizar el animal que creemos reúne las condiciones para ser
abatido, ya sea por su trofeo, o por
ser un animal con alguna tara que debe ser abatido como selectivo.

A continuación el cazador analiza
su situación sobre el terreno y busca
la mejor forma de entrarle, pues a veces no resulta fácil y hay que dar
grandes rodeos para que el animal no
detecte nuestra presencia. Avanzar
siempre con el aire en contra y con el
mayor sigilo, tratando de no hacer ni

En cualquier pinar o robledal gallego nos
podemos encontrar la sombra del duende.

el más mínimo ruido, y cuándo estimamos que el animal se encuentra a
distancia de tiro, de nuevo, comprobamos con nuestros prismáticos que
se trata de un ejemplar abatible, y es
en este momento, cuando el corazón
incrementa sus latidos y el pulso
tiembla. Buscamos un apoyo que

suele ser nuestra mochila si lo hacemos cuerpo a tierra y nuestra rodilla
o nuestra vara, si lo hacemos erguidos. Respiramos fuerte, soltamos el
aire, volvemos a respirar esta vez de
forma más pausada, metemos el animal en la cruz de nuestra mira, buscando en su anatomía un punto vital,
accionamos el pelo del disparador y
nuestro dedo acaricia suavemente el
gatillo, suena el estruendo del disparo, el animal da un bote, dos o tres
traspiés y cae fulminado.
A continuación vienen las felicitaciones del guarda, el guía o el acompañante, y acto seguido, la aproximación al punto de abatida. El corazón
se acelera de nuevo, pues aunque
nuestros prismáticos nos decían que
el ejemplar valía la pena, a veces nos
llevamos alguna sorpresa que se convierte en desilusión transitoria. De
nuevo felicitaciones, las fotos de rigor
y el avío para transportar la pieza.
Llegados al punto de encuentro, la
comida de rigor con los cazadores del
lugar y la firme promesa de regresar
el año que viene.
◗
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A NOSA FEIRA
Sendo suscriptor PODERÁS POÑER GRATIS pequenos anuncios tódolos meses nesta sección,
so tes que chamar o 981 562 777 ou enviar un e-mail a
info@galiciacinexetica.com

CANS

cachorros podenco maneto. Zona de
Pontevedra. Tel.: 667 755 497.

Véndese unha cadela griffona cazando corzo a toda proba. Tamén se
venden dous cans de trílla cazando
xabaril a proba. Tel.: 661 076 041.

Véndense cachorros griffóns azul de

Regalanse cachorros cruce de grif-

gascuña. Femias a 150 € e machos a
120 €. Líneas francesas Derramon.
Tamén unha femia de ano e medio
con pedigree. Tel.: 600 711 578.

fón, pais cazando coello.
Tel.: 670 292 768.

Véndense cans cazando o coello e

Véndense cans de caza maior, de
traílla e rastro único. Fora de serie
atados e soltos. Tamén dispoñemos
de cachorros iniciados, briquets, griffóns azuis e astur-cántabros.
Tel.: 629 674 144.

Véndese can macho, cruce de beagle con sabueso de catro anos, cazando raposo, corzo e xabaril a toda
proba. Tamén se vende leonado de
bretaña de cinco anos, pais traídos
de Francia, cazando a toda proba o
raposo, corzo e xabaril.
Tel.: 699 463 938.

Véndense astur-cántabros iniciados
a traílla e soltos. Ramón Asturias, seriedade. Tel.: 620 868 265.

Cambiase cadela cruce de leonado
de ano e medio por cachorro de azul,
griffón ou sabuesos. A cadela ten microchip e todas as vacunas.
Tel.: 618 525 721.

Vendo griffón nivernes de moita talla, 12 meses. Próxima camadade bloodhound con azul. Tamén se venden
cans cazando xabaril a toda
proba.Tel.: 620 941 228.

za xabaril e pódese probar en calquera tipo de monte. Urxe vender.
Tel.: 620 801 639.

Véndense sabuesos españoles, lineas de caza e pais con L.O.E cazando a
traílla e soltos, moita nariz, boa voz e
pasión pola caza garantizada. Entreganse vacunados e desparasitados.
Económicos. Tel.: 637 789 191.
Cachorros de sabueso español desparasitados e vacunados. Pais cazando o xabaril, garantía.
Tel.: 676 519 539.

Véndense dous cans de raza
beagle, un macho e unha femia,
pais excelentes traballadores, teñen
un ano de idade e atopanse iniciados. Tamén se vende un can mestizo. Por deixar de cazar.
Tel.: 636 707 267.

Véndense preciosos cachorros de
podenco, pais moi cazadores calquera tipo de terreo, talla media. Cruce
probado. Económicos.
Tel.: 664 360 668.

Véndese camada de podencos portugueses de talla pequena e pelo duro. Puros e pais cazando o coello en
monte duro. Tel.: 609 856 248.
Véndese sabueso español de 7 anos
por deixar de cazar o xabaril. Solo ca-

Véndense cachorros de beagle puros, pais excelentes na caza do coello
e raposo. Disponibles machos e femias. Tel.: 636 901 261.
Véndense preciosos cachorros de
petits basset griffón vendéen. Pais
franceses, aunténticas máquinas cazando en todo tipo de terreos.
Tel.: 616 143 684.

Véndese cachorro de 6 meses, cruce
de sabueso con azul de gascuña. Pais
excelentes cazadores de xabaril a corda e a solta. Tel.: 666 145 091.

VARIOS

Finca el Valle, inicianse cachorros no
rastro de xabaril e coello. Véndense
xabaríns. Tel.: 689 148 602.
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Suscríbase a
Las Sociedades de Caza van a recibir gratuitamente
todos los meses la revista Galicia Cinexética
y los cazadores federados de forma trimestral
por cortesía de la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA.
SI DESEA RECIBIRLA TODOS LOS MESES,
puede suscribirse al precio de 12 euros/año
si es federado, o por 18 euros/año
si no lo está, y recibirá cómodamente en su domicilio
12 números de Galicia Cinexética.

Con cada
suscripción
regalo del DVD
"Plan de recuperacion
caza menor
en Galicia"

De igual forma, si usted lo prefiere podrá adquirir

OFERTA
NES
SUSCRIPCIO aza
s de C
Sociedade
cio/año +
12 euros so
por cada
10% gratis
iones
50 suscripc

+

la revista Galicia Cinexética
todos los meses en el quiosco junto con la revista

LA CAZA Y SU MUNDO,
más 2 DVD de regalo, por 5,95 euros,
o sólo la revista Galicia Cinexética,
más 1 DVD de regalo, por 2 euros.

+

POR
5,95 €
EN
QUIOSCOS

12 REVISTAS federados a la FGC: 12 €/año.

SIENDO
SUSCRIPTOR
PODRÁ PONER

GRATIS

+

PEQUEÑOS
ANUNCIOS EN
LA SECCION
"A NOSA FEIRA..."

POR 2 €
EN
QUIOSCOS

12 REVISTAS NO federados a la FGC: 18 €/año.

✂
POR FAVOR RELLENAR EN MAYÚSCULAS

CUPÓN DE SUSCRIPCIONES
DESEO RECIBIR LA REVISTA ‘GALICIA CINEXÉTICA’ DURANTE 1 AÑO (12 números)
Federado SI

NO

(tachar lo que corresponda)

Nombre y apellidos

D.N.I.

Dirección

E-mail:

Población

Provincia

C.P.

Tel. fijo

Móvil

FORMA DE PAGO
Firma y fecha

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cta.
Entidad (4)

Oficina (4)

Dígito Control(2)

Nº Cta. (10)

Sus datos forman parte de una Base de Datos de la que es responsable la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos son tratados única y exclusivamente con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o a la relación profesional establecida en su caso. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que podrá ejercer en nuestro domicilio.

Envíe el cupón adjunto a FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA. Estadio Multiusos de San Lázaro, portal 12, Fondo Sur 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña). También puede suscribirse llamando al teléfono 981 562 777 o 619 644 006,
por fax 981 562 779 o por e-mail info@galiciacinexetica.com / director@galiciacinexetica.com
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APUNTES CINEXÉTICOS
Agradecemento ao
Premio Galego da Caza

“TODA UNHA VIDA”
Po la emoción que me abrangue este inesperado e menos merecido galardón
especial, que xenerosamente me adica a Federación Galega de Caza nesta X Festa
dos Cazadores Galegos, non atopo as verbas axeitadas e precisas para expresar,
doadamente, os sentimentos do meu corazón agradecido.
Carlos Gabriel Babarro Collada

P

ráceme loubar e agradecer ao creador que,ós meus oitenta anos, manteña acesa en mín a chama da ilusión,
afición e adicación cinexética, así como recoñecer a
súa man providente en cinco percances distintos; salvoume a vida e non permitiu quedarme chosco mirando contra o goberno polo resto dos meus días.
Esta teima fonda pola caza venme desde que nacín, meu pai foi un
bon “tirador”de perdices. Como sempre se me deu ben camiñar, as
miñas pezas preferidas foron as perdices –a raíña da caza miuda-,os paspallás e as lebres.Sei,por experiencia propia,
que as perdices mátanse coas pernas e remátanse coa espingarda.
Levo pendurados da faciana e do peito, cal medallas ao mérito deportivo, os
plomos de cinco impactos. Non sei se
me arrearon a treiduría ou me trabucaron cun corvo. O máis grave, fíxome
tremar e temer pola miña vida: once
días hospitalizado e mes e medio sen
saír ao campo.Eran as 7,30 do amencer
da Pilarica de 1965,en San Juan de Rio.
Antes fumaba como carreteiro; dicíanme o tabaco mata..., velahí, un paquete de Ducados sen encetar, que levaba no
chaleco, enriba do corazón, salvoume a vida,
impediu que dous graos mo atravesaran despois
de tronzar polo medio tódolos pitillos, durante un “ojeo”
en Oropesa (Toledo). Non me arredraron os tiros, déronme pulo, e
trocáronme en home máis aplomado. Quero morrer coas botas postas, nunca mellor dito.
Coido que si o noso Señor me regalou sete vidas como aos gatos... ¡aló van cinco! réstanme dúas, polo que teño que ir facendo as
maletas e pedindo xa pista de aterraxe, pero iso non ten presa, podes
agardar un bocadiño Señor,¡fágase a túa santa vontade! non a miña.
No meu corazón agradecido son donos dun recuncho singular os meus compañeiros de fatigas –que son unha morea–, algúns
atópasanse aquí,ao meu carón,para quéntarme coas brasas acesas da
súa amizade ¡cantas indelebles xornadas compartidas; moi celebradas
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logo arredor dun abondoso, variado e exquisito mantel, rematadas
sempre en armonía,leda e “jocosa”sobremesa! –penso en tí,Rubén–.
Teño presentes, como non, aos meus colegas inmediatos, de
radio ou de tabla que dicimos os curas de aldea,polos seus desinteresados e sacrificados servicios ministeriais puiden largarme varios fins
de semana a gozar da miña festa preferida: cazar en lonxanos páramos de ámbolas-dúas Castelas, Extremadura, Andalucia, e outros.
Practiquei en oito autonomías e o norte de Portugal: desde Montealegre ata Macedo de Cavaleiros,e Miranda do Douro,máis abaixo de Bragança;velahí,cazador internacional...
Non quero rematar sen lembrarme con orgulleza dos meus ben amados ferigreses que,
desde hai 54 anos, acéptaronme, atúranme,
e tamén me queren así, tal como son:
ateigado de defectos, e ser un cura cazador. Un parroquiano comentáballe a
miña fonda afición á caza a un amigo
seu de fóra: temos un abade que é
moi eficaz na caza.
Aínda que me penduren o sambenito de cazador e troiteiro, nin boa
meda nin bó palleiro, o feito de cazar
endexamais me impediu atendelos e servilos como eles se merecen. Quero ser de
todos e para todos, e de canto dispoño sempre se me deu por compartilo. Aí radica o gozo, a
felicidade: compartir ¡cántas pezas repartín entre os veciños e colegas, cando a caza era máis abondosa!
Coido que, para mín, eses tempos foron outros. Xa non
volverán... como non lle voltaron as escuras anduriñas a Adolfo Bécquer, pero o bailado, bailado está... Anque as pezas escaseen, sabe
ben a miña xentiña que, no mellor recantiño do meu corazón de
pastor, teñen sempre un altar, teñen sempre unha oración.
Poño punto e final co rezo que tantas veces lle adico ao Santo
Patrono dos Cazadores, o 3 de novembro, San Huberto, bispo que foi
de Maastricht e Leija –no século VII–,moito antes de acuña-los euros,
que alí naceron.Prégolle,que me siga dando forza nas pernas,chispa
nos ollos e lume no caño.Amén.
◗
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