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OUTROS DATOS DE INTERESE

Os nosos recursos xenéticos animais: un 
patrimonio que resiste (Xunta de Galicia, 
2006)

Guía de campo de las razas autóctonas 
españolas: la Galiña de Mos (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009)

Comparison of growth performance, carcass 
components and meat quality between Mos 
rooster (Galician indigenous Breed) and sasso 
T-44 line slaughtered at 10 months (Poultry 
Science, nº 91, 2012)

A avicultura artesá na raza Galiña de Mos. 
Aplicación da nova normativa e actuacións 
futuras. (Autóctonas Galegas nº 7, 2012)

Effects of caponization on growth performance, 
carcass and meat quality of Mos breed capons 
reared in free-range production system. 
(Journal of Animal Science, nº16, 2016)

Estudo comparativo de diferentes polos en 
explotacións avícolas artesanais (Autóctonas 
Galegas, nº 10, 2017)

Effect of breed and finshing diet on growth 
performance, carcass and meat quality 
characteristics of Mos young hens (Spanish 
Journal of Agricultural Research, nº 16, 2018)

Guía para a instalación de pequenos Centros 
de Embalaxe de ovos da raza Galiña de 
Mos, procedentes de granxas inscritas no 
Rexistro Galego de Explotacións Avícolas 
Artesanáis. Aplicación do sistema de 
autocontrol baseado nos principios do APPCC 

Curso de Administración, Constitución e 
Documentación de Empresa. Xunta de Galicia
Cursos “Capacidades do asesor en áreas rurais. 
métodos” e “Comunicación en relación no 
asesoramento”

Veterinario da Federación de Razas Autóctonas 
de Galicia desde hai máis de dez anos
Veterinario en Grupo Tragsa durante dez anos
Veterinario da Asociación de Criadores do 
Capón de Vilalba durante dous anos
Funcionario interino da Xunta de Galicia 
durante un ano
Investigador en máis de 15 estudos de 
I+D sobre diferentes aspectos do ámbito 
agrogandeiro
Máis de corenta publicacións científico-técnicas 
en revistas e libros de impacto no sector e máis 
de oitenta relatorios, contribucións a congresos 
e cursos impartidos
Membro do comité organizador en varios 
congresos e xornadas técnicas, especialmente 
relacionados coas razas autóctonas en perigo 
de extinción
Director técnico da Asociación de Avicultores da 
Raza Galiña de Mos
Xuíz de concursos e de valoración da raza 
Galiña de Mos
Membro da executiva da Federación Nacional 
de Razas Autóctonas Españolas-FEDERAPES 

Licenciado en Veterinaria (Universidade de 
Santiago de Compostela, 1997)

Doutor en Veterinaria (USC, 2016) 

Académico electo da Academia de Ciencias 
Veterinarias de Galicia

CONTACTO
racvg@racvg.com


