IV Encontro Transfronteiriço de Tracção Animal: 24 a 26 de Junho / Quintanilha e
Deilão (Bragança - Portugal) e Santa Croya de Tera (Zamora - Espanha)
Breve introdução
A aplicação em pleno Século XXI da tracção animal moderna é já uma realidade
tecnológica nos países Europeus mais desenvolvidos, tanto a nível agro-florestal como
até na manutenção e gestão do meio urbano, apesar de ser ainda uma realidade pouco
conhecida no contexto ibérico. No entanto, tem-se observado nos últimos anos em vários
sectores da sociedade um interesse crescente na (re)utilização desta tecnologia, que se
assume

como

uma

solução

moderna,

competitiva

e

sustentável,

como

complemento/alternativa aos modelos de produção ditos convencionais, sempre em total
respeito pela saúde e bem-estar animal, mas também como ferramenta muito útil no
desenvolvimento dos territórios, nomeadamente rurais, nas vertentes económica,
ambiental e social.
A Associação Portuguesa de Tracção Animal - APTRAN, numa co-organização com a
ASZAL – Asociación Nacional de Criadores de Raza Asnal Zamorano-Leonesa, e a
colaboração da AAC - ArtiColado Associação Cultural, da Junta de Freguesia de
Quintanilha e da União de Freguesias de São Julião e Deilão estão a organizar o IV
Encontro Transfronteiriço de Tracção Animal, que decorrerá entre os próximos dias 24
e 26 de Junho, entre Quintanilha e Deilão (Bragança - Portugal) e Santa Croya de
Tera (Zamora - Espanha).
Este IV Encontro Transfronteiriço de Tracção Animal pretende aproximar os dois lados
da fronteira entre o Nordeste Transmontano e Zamora, através de um programa
eminentemente prático em torno da tracção animal nas suas mais variadas formas, que
terá como intervenientes na formação agricultores locais que continuam a desenvolver a
sua actividade agrícola com recurso a esta tecnologia, mas também os técnicos da
APTRAN e outros formadores convidados que complementarão em pleno o painel de
formadores.

Programa
24 de Junho, Sexta-feira (Quintanilha - Bragança, Portugal)
Manhã:
Acção de voluntariado de limpeza do Rio Maçãs / Praia Fluvial do Colado
Com o intuito de limpar o leito do Rio Maçãs e sua a área envolvente na Praia Fluvial do
Colado, pretende-se promover neste dia uma acção de voluntariado, que através da
utilização da tracção animal permita preparar este local tão único para a época balnear
que se aproxima, demonstrando também as potencialidades da tracção animal na gestão
e preservação de espaços verdes.
Neste dia celebrar-se-á também o encerramento oficial do Programa de Formação
Contínua em tracção animal, que se desenrolou ao longo de todo o 2º semestre junto dos
alunos da ESA-IPB.
A Associação ALDEIA (www.aldeia.org) junta-se também aos restantes parceiros nesta
iniciativa ambiental, contribuindo ainda mais para o seu sucesso!
- Utilização de tracção animal na limpeza do Rio Maçãs:
- Sistemas de atrelagem a veículos de trabalho;
- Técnicas de carga a dorso;
- Trabalhos de limpeza florestal: saca directa e indirecta de madeira;
- Almoço campestre na Praia do Colado;

Tarde:
- Continuação dos trabalhos de voluntariado;
- Visita à Aldeia de Quintanilha;
- Sessão de apresentação da APTRAN aos habitantes de Quintanilha:
- As potencialidades da tracção animal na gestão agroflorestal de pequena escala.

Noite:
- Jantar convívio;
- Projecção de documentário (a definir)

25 de Junho, Sábado (Deilão - Bragança, Portugal)
Manhã:
Trabalhos agrícolas com os agricultores de Deilão:
- Uso de equinos, asininos e muares como fonte de tracção na produção agrícola;
- Utilização de alfaias agrícolas (tradicionais e modernas);
- Comparação de sistemas de arreios (tradicionais e modernas)
- Carga a dorso;
- Atrelagem;
- Almoço de campo.

Tarde:
- Visita à Aldeia de Deilão;
- Mesa redonda / debate (aberto a toda a comunidade): “30 anos de Portugal na União
Europeia – o que mudou na nossa agricultura?” – Professor Doutor Orlando Isidoro
Afonso Rodrigues (IPB).

Intervenientes:
Hernâni Dias (CM Bragança) (a confirmar)
Sílvia Nobre (CIED)
Jesus de Gabriel (ASZAL)
Altino Pires (JF Deilão)
- Apresentação e projecção de documentário “Cesteando” de Plácido Romero e
“Traballo Animal” de Aser Álvarez e Plácido Romero.

Noite:
- Jantar convívio com a população de Deilão;
- Animação musical com os Gaiteiros da Lombada.

28 de Junho, Domingo (Centro de Reprodução do Asno Zamorano-Leonés, Santa
Croya de Tera – Zamora, Espanha)
O potencial turístico da tracção animal nos territórios rurais
Manhã:
- Visita às instalações do Centro de Reprodução do Asno Zamorano-Leonés;
- Atrelagem e carga a dorso com fins recreativos / turísticos;
- Realização de passeio pelo campo, com almoço campestre;

Preço por participante:
A inscrição tem um preço de 20 €.

Inscrição:
Para se inscrever no IV Encontro Transfronteiriço de Tracção Animal, basta que nos envie
um

em-mail

com

os

seus

dados

pessoais

completos*,

para

o

e-mail

aptran.mail@gmail.com
*- Nome Completo
- Morada
- Contacto telefónico
- E-mail
- NIF

Em anexo ao e-mail, deverá enviar-nos o comprovativo de pagamento da inscrição. NIB
APTRAN: 0035 0471 00013646 330 02, da Caixa Geral de Depósitos.

Inscrições limitadas a 25 participantes.

Mais informações e contactos:
aptran.mail@gmail.com
(+351) 964119842 – João B. Rodrigues
(+351) 933516217 – Licínio Castro

