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futuro. Uma vaca equilibrada, balan-
ceada, uma boa estrutura leiteira, com
boa mobilidade", indicou.

.A participação do público, que
encheu as bancadas colocadas no
Parque de Exposições de São Miguel,
também mereceu elogios do juiz
espanhol.

"É um público mais ativo e partici-
pativo do que encontro em Espanha.
Geralmente, as pessoas não partici-
pam com esta paixão nos concursos.
Aqui existe um grande entusiasmo e

Santiago García é detentor da
exploração leiteira "Finca La
Asunción", localizada em Quion-

Touro (Corunha) Espanha, com 150
vacas em produção.

Ao nível produtivo, a exploração tem
uma média aos 305 dias, de 11.900
litros, com 4,30% de teor butiroso e de
3,50% de teor proteico. Ao nível da
classificação morfológica, tem uma
média de 85 pontos, com 18 vacas de
categoria Excelente e 75 Muito Bom.

A exploração Finca La Asunción é
desde há muitos anos uma assídua par-
ticipante em concursos pecuários. Já
ganhou prémios importantes em com-
petições regionais e nacionais, como os

títulos de Grande Campeã Regional
das categorias de vacas e novilhas em
1990, 1996, 1997, 1998, Melhor
Exploração e Melhor Criador do con-
curso da Semana Verde da Galiza em
1998, em 1996 e 1998 teve a Novilha
Grande Campeã Nacional.

Santiago García Souto é Juiz
Nacional da CONAFE desde 1995 e
membro do Comité de Juízes da
Confederação. Participou também, em
nome da CONAFE, em várias reuniões
de harmonização de juízes europeus.

No ano de 2000, foi o representante
da Espanha no Confronto Europeu reali-
zado em Bruxelas, responsável por julgar
os grupos que representaram os países. 

Juiz Santiago Garcia Souto
PERFIL

“Aqui existe um grande
entusiasmo e dedicação
em acompanhar o 
concurso. Senti muito
prazer em ser o juiz.
Encontrei um pavilhão
perfeito para a realização
deste evento”

dedicação em acompanhar o concur-
so. Senti muito prazer em ser o juiz
deste concurso. Encontrei um
pavilhão perfeito para a realização
deste evento. Até aproveitei para tirar
fotos para enviar aos meus amigos. Na
minha zona, na Galiza, existe um
pavilhão semelhante a este da
Associação Agrícola de São Miguel. É
um orgulho para os açorianos conta-
rem com uma estrutura, com esta
qualidade para a promoção destes
eventos", destacou.

Santiago já julgou inúmeras compe-
tições na Espanha, entre as quais desta-
cam-se o Concurso Nacional de
Primavera CONAFE 2000 e o
Concurso Nacional de Outono CONA-
FE'07, além das regionais das Astúrias
(1998), Catalunha (1998, 1999, 2005 e
2012), Andaluzia (2001), Galiza (2011,
2014) e Castela y Leão (2006).

Foi Diretor Técnico Juiz das Escolas
de Juízes realizadas em Cádis (1999),
Pozoblanco Córdoba, (2002), Astúrias
(2004) e Cantábria (2006), bem como
em várias escolas realizadas na Galiza.

Internacionalmente, já julgou em
Portugal, Aveiro, 1998 e 2002; Moita,
2000; Açores e Montemor, ambos em
2003, França, Itália (Piacenza) e Holanda,
onde foi juiz nacional em 2010.


