
CONCURSO “ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL “ 

Candidatura apresentada ao Centro Europe Direct de Bragança 

********* 

Ano 2018  

PROJETO “Há Entrudo na Escola de Tarouca” 

 

Projeto da TURMA 11º C – Curso Profissional Técnico de Turismo 

Ambiental Rural   

                Agrupamento Dr José Leite de Vasconcelos –Tarouca  

Docente acompanhante: Isolina Augusta Rodrigues Guerra (disciplina de 

História e Cultura das Artes) 

 

Motivação: 

No ano letivo de 2016/2017, os alunos dos Cursos 

Profissionais Técnico Ambiental Florestal e Técnico 

de Turismo Ambiental Rural, tiveram a oportunidade 

de realizar uma visita de estudo ao Centro Interpretativo da Máscara Ibérica de 

Lazarim, onde puderam observar in locu as diversas exposições de património 

Imaterial do espólio ali existente, bem como estar em contacto com o Artesão Sr 

Adão Almeida, um escultor local das máscaras de madeira de amieiro que ali 

desenvolve a sua atividade em épocas de visitas de estudo. Tiveram ainda a 

oportunidade de realizar um workshop sobre o património existente na máscara 

ibérica, bem como receber a partilha de alguns moradores locais que lhes deram 

informação sobre a tradição e costumes locais do Entrudo de Lazarim. 

No presente ano letivo foram os alunos do 11º C- Turismo que na disciplina de 

História e Cultura das Artes vieram a fazer a organização, em parceria com a 

Biblioteca escolar da exposição e workshop do património Imaterial das 

Máscaras de Lazarim para a Comunidade Educativa do Agrupamento de 

Escolas de Tarouca  

Porque há uma realidade semelhante no Concelho de Tarouca, em vias de se ir 

extinguido da memória dos mais novos urge a sua preservação e motivação. 

 



 

 

PROJETO “Há Entrudo na Escola de Tarouca” 

 

Calendarização Semana de 5 a 9 de Fevereiro de 2018 

Organização  

 

Alunos do Curso Técnico de Turismo Ambiental Rural  

Biblioteca Escolar Dr José Leite de Vasconcelos – Tarouca  

Orientação Docente: Isolina Augusta Rodrigues Guerra (Disciplina HCA) 

Parcerias - CIMI – Centro Interpretativo da Máscara Ibérica de Lazarim  

- Município de Lamego /Município de Tarouca  

- Artesão Adão Almeida 

- CLDS Tarouca  

Objetivos - Suscitar na Comunidade educativa a sensibilização para a 

preservação das tradições locais de entrudo, bem como para o 

património imaterial a ele inerentes e em via de extinção 

- Promover a divulgação do Centro Interpretativo da Máscara Ibérica 

de Lazarim, como espaço de preservação do património imaterial 

alusivo a esta tradição 

- Suscitar o levantamento, através dos alunos, de práticas locais de 

Entrudo e sua divulgação. 

Atividades  - Planificação e Estabelecimento de contactos e parcerias para a 

realização da atividade 

- Divulgação do evento na Comunidade Educativa através de Cartaz 

realizada com a parceria do CLDS de Tarouca 

- Montagem da Exposição na Biblioteca Escolar 

- Abertura oficial do evento 

- Organização e calendarização de atividades de visita das turmas 

- Apresentação do Workshop com o artesão Adão Almeida para as 

turmas calendarizadas a visita 

- Recolha, durante o período de Carnaval, de tradições sobre o 

Entrudo nas freguesias de Tarouca, sendo os alunos incentivados a 

recolher os registos fotográficos que encontrarem nas suas 

localidades. 



- Sintetização de informação das recolhas para futura publicação e 

divulgação. 

Avaliação  

 

Desta atividade será feita a avaliação através dos registos 

fotográficos e escritos da mesma e por divulgação na página do 

facebook da Biblioteca Escolar de Tarouca   

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Escolar-de-Tarouca-

302386973249491/photos/?tab=album&album_id=974661796022002  

Numa segunda fase a par de outras recolhas de património local 

imaterial que a Comunidade Educativa se encontra a realizar será feita 

será feita a publicação, para memória futura dos registos efetuados.  

https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Escolar-de-Tarouca-302386973249491/photos/?tab=album&album_id=974661796022002
https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-Escolar-de-Tarouca-302386973249491/photos/?tab=album&album_id=974661796022002

