
II Encontro Transfronteirizo de Tracción Animal: 19 e 20 de xullo / 

Celanova e A Bola (Ourense, Galicia) e Castro Laboreiro (Portugal) 

Limiar 

A Associação Portuguesa de Tracção Animal - APTRAN, xunto co Núcleo de Estudos e 

Pesquisa dos Montes Laboreiro e a Asociación Arraianos, están a organizar o II 

Encontro Transfronteiriço de Tracção Animal, que se celebrará durante os próximos 

días 19 e 20 de xullo, entre Celanova e A Bola (Ourense, Galicia) e Castro Laboreiro 

(Portugal).  

O uso en pleno século XXI da tracción animal moderna xa é unha realidade tecnolóxica 

nos países europeos máis desenvolvidos, tanto en relación co nivel agro-forestal como 

no que se refire ao mantemento e a xestión do medio urbano, mais aínda é unha 

realidade pouco coñecida no contexto ibérico. Non obstante, nos últimos anos tense 

observado un interese crecente na (re)utilización desta tecnoloxía en varios sectores da 

sociedade. Esta asúmese como unha solución moderna, competitiva e sostible, como 

complemento/alternativa aos modelos de produción chamados convencionais, que ten 

como premisa o respecto á saúde e ao benestar animal. Así mesmo, considérase tamén 

unha ferramenta útil para o desenvolvemento das zonas rurais, así como para as áreas 

ambiental, económica e social. 

Este II Encontro Transfronteirizo de Tracción Animal pretende achegar as zonas 

fronteirizas de Galicia e Portugal, a través dun programa fundamentalmente práctico en 

torno á tracción animal, no que intervirán como formadores agricultores locais que 

continúan a desenvolver a súa actividade agrícola coa axuda desta tecnoloxía. Tamén 

intervirán técnicos doutras áreas que completarán o panel de formadores. 

  



Temas prácticos que se abordarán durante o curso: 
 

- Manexo e doma de équidos para a tracción animal (burros, mulas e cabalos); 

  

- Traballo con rendas longas;  

 

- Selección de equipamento e arreos para a tracción animal; 

  

- Tracción animal na produción agrícola; 

 

- Diferentes posibilidades de equipamento para a produción agrícola; 

 

- Manexo e doma de bovinos para a tracción animal; 

 

- A importancia dos bovinos no uso de tracción animal; 

 

 

Proposta de programa 

 

19 de xullo, sábado (Celanova / A Bola, Galicia) 

09:30 Recepción dos participantes, entrega de documentación. 

10:00 Manexo e doma de équidos para a tracción animal I (burros, mulas e cabalos):  

- Selección e preparación/adestramento dos animais; 

- Selección de equipamento (arreos: tradicionais vs modernos); 

- Traballo con rendas longas; 

- Selección de equipamento (ferramentas agrícolas: tradicionais vs modernas); 

11:30 Descanso 

12:00 Manexo e doma de équidos para a tracción animal II (burros, mulas e cabalos);  

- Selección e preparación/adestramento dos animais; 

- Selección de equipamento (arreos: tradicionais vs modernos); 

- Traballo con rendas longas; 

- Selección de equipamento (ferramentas agrícolas: tradicionais vs modernas); 

13:30 Xantar 



15:30 Traballos agrícolas (hortícolas) con produtores locais de Celanova / A Bola: 

- O uso da tracción animal na produción hortícola: da preparación da terra á nosa 

mesa!  

18:45 Proxección dun documental sobre a tracción animal O Carro e o Home, de 

Xoaquín Lorenzo. 

19:00 Mesa redonda / debate coas autoridades rexionais sobre as potencialidades da 

tracción animal como motor de desenvolvemento do mundo rural galego-portugués 

(aberto a toda a comunidade). 

 

20 de xullo, domingo (Castro Laboreiro, Portugal) 

09:00 Saída de Celanova cara Castro Laboreiro (fronteira da Ameixoeira) 

09:30 Traballos agrícolas: 

 - Emprego de bovinos como fonte de tracción; 

- A importancia dos bovinos nas actividades diarias agrícolas e na alteración da 

paisaxe da rexión;  

13:00 Xantar de campo en Anamão (Ameixoeira) 

15:00 Paisaxe cultural castrexa: visita a unha branda (pasto) e a unha inverneira; 

 17:30 Remate dos traballos. 

 

 

 

 

 

 



Formadores:  

- João Rodrigues (APTRAN) 

- Jesús de Gabriel (ASZAL) 

- José Castro (ESA-IPB / CIMO) 

- Roque Rodríguez con Brenda (A Bola, Galicia) 

- David Pereira, con Macho (A Bola, Galicia) 

- Sara Alves e José Gonçalves, con Linda e Barrosa (Castro Laboreiro, Portugal) 

 

Número máximo de participantes: 25 persoas 

Prezo por persoa:  

60 euros: inclúe o xantar e a cea do sábado e mais o xantar do domingo 

 


