
Curso de horticultura com tracção animal 

27 a 30 de Junho de 2019, O Pazo – Allariz 

Dia 1 - 27 de Junho 

Manha 

- Sessão de abertura do Curso: 

- Recepção aos participantes;  

- Apresentação e funcionamento do curso; 

- Palestra: “ A horticultura familiar como alternativa de futuro para a agricultura Galega”, por Oscar 

Antón Pérez García. 

- Conformação desejada nos animais de trabalho (T/P):  

- Morfologia geral; 

- Aprumos; 

- Diferentes sistemas de arreios (P):  

- Arrear / desarrear; 

- Sistema de condução com rédeas longas (P): 

 - 1 animal / pares; 

- Diferentes sistemas de transmissão de forças animal (P); 

Tarde 

- Preparação do solo: aproveitamento das parcelas e especificidades inerentes ao uso de animais (P); 

- Ferramentas utilizadas em tracção animal para preparação do solo (P); 

- Implementação de culturas (P); 

 

Dia 2 - 28 de Junho 

Manha 

- Palestra: “Planificación agrícola. Cómo planificar o que queremos producir durante todo o ano”, 

por Ruth Labad; 

- Instalação de culturas horticolas (T/P); 

- Ferramentas utilizadas para  instalação de culturas horticolas (P); 

- Sistemas de regadio (T/P); 

 

 



Tarde 

- Trabalhos intercalares em horta (P); 

- Ferramentas utilizadas para  trabalhos intercalares (P); 

 

Dia 3 - 29 Junho 

Manha 

- Profilaxia veterinária (T): 

- Sistemas de maneio aplicados a equídeos; 

- Programas de saúde animal: vacinação e desparasitação; 

- A prevenção é o melhor remédio: como evitar e detectar problemas de saúde nos 

equídeos de trabalho; 

- Colheitas (T/P): 

 - Ferramentas utilizadas no processo de colheitas (P); 

 - Utilização de veiculos (P): 

  - Sistemas de atrelagem (P); 

  - Condução de veiculos (P); 

Tarde 

- Tarde aberta para toda a comunidade; 

- Revisão dos conhecimentos adquiridos: 

 - Preparação do solo / Instalação de culturas / Trabalhos intercalares / Colheitas; 

 

Dia 4 - 30 de Junho: 

Manha 

- Maneio e doma de animais para tracção animal (T/P): 

 - Etologia; 

- Processo de doma; 

- Esclarecimento de duvidas; 

- Sessão de encerramento; 

  

 

 



Breve apresentação dos palestrantes: 

 

Oscar Antón Pérez García: 
 

  

 

 
Ruth Labad: Bióloga e productora de hortalizas. Máis de 15 anos de experiencia 
en proxectos agroecolóxicos de producción de hortaliza en Madrid. Na 
actualidade membro de Fóra do Linde, proxecto agroecolóxico desde 2014 en 
Ourense 

 

Breve apresentação dos formadores: 

 

Abel Ibañez Marti: Hijo y nieto de agricultores. Vinculado desde niño al 
mundo agrícola. Con 16 años emigro a Francia. Primero en una finca de 
plantas medicinales y desde los 18 ha trabajado en el mundo del 
espectáculo donde adquirió las bases del adiestramiento que luego  ha 
aplicado en la educación de los animales de trabajo. Actualmente es 
presidente de ANTA. Es guarnicionero y podólogo equino. 
 

  

 

Miguel Morales Añel: De formación fotógrafo decide abandonar a 
dedicación para establecerse no rural alaricano no ano 2012 coa súa 
parella para vivir da terra cun proxeto de horta e mel chamado “Mimá”. 
No ano 2014 chega a explotación a égua Rosiña para no ano seguinte 
fórmarse en T.A. co curso avanzado de Bragança organizado pola 
APTRAN, feito que constitúe un antes e un despois no aproveitamento 
do équido. Ten participado como formador no CIFP A Granxa de 
Ponteareas e colaborado coas actividades formativas da APTRAN e 
AGATRAN. 

  

 

João B. Rodrigues: Médico Veterinário, dedicando-se desde 2007 à 
saúde e ao bem-estar dos equídeos de trabalho, especialmente os 
burros. Sócio Fundador e Presidente da APTRAN - Associação 
Portuguesa de Tracção Animal. Atualmente, é o presidente da FECTU - 
Fédération Européenne du Cheval de Trait pour la promotion de son 
Utilisation. 

 

+ info: 

+34 618119481 / +351 964119842 / amolida.agatran@gmail.com / aptran.mail@gmail.com 
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