PINTA A TUA MÁSCARA

O que faremos
Podence é uma pequena aldeia transmontana, mas de fácil acesso. A atividade inicia-se
junto à Mercearia do Pomar, uma loja que é minha e da minha namorada. Depois de nos
apresentarmos seguimos para a "Casa do Careto", um espaço museológico com vista
para a praia fluvial do Azibo. Aqui farei uma visita guiada mais aprofundada com uma
explicação aprofundada e ilustrativa das origens, evoluções e resistências desta festa de
inverno com máscaras. Depois regressamos à mercearia que é também oficina de
artesanato onde irei demonstrar a produção de máscaras e trajes dos caretos de
Podence. Segue-se a experiência de pintar uma máscara de latão que ficará para si como
recordação do dia que visitou o Reino Maravilhoso dos Caretos de Podence. A seu gosto,
poderemos adicionar também uma visita guiada à igreja Matriz de Podence, para
vermos o contraste entre o religioso e o profano.

O que está incluído
•
•
•
•
•
•
•

Uma bebida à sua escolha durante a demonstração das máscaras;
Bilhete de entrada na "Casa do Careto";
Visita guiada à Casa do Careto;
Passeio pedestre pela aldeia para visitar arte de rua;
Visita guiada à arte de rua na aldeia de Podence;
Tintas, pincéis e máscara artesanal;
Demonstração da produção artesanal das máscaras e dos trajes dos Caretos.

Onde estaremos
Esta é uma experiência genuína e diferente de conhecer os Caretos de Podence. Iremos
visitar a "Casa do Careto" com um guia local especialista combinado com um passeio
pela aldeia para ver os murais e conhecer a arte de rua que apenas as pessoas da aldeia
conhecem e não estão acessíveis a todos. É um dia diferente que termina na oficina de
trajes e máscaras dos Caretos de Podence com a possibilidade de interagir com o artesão
local.

O que mais deve saber
A atividade dura cerca de 2horas. No final, a máscara pintada fica para o hóspede. Se
preferir a máscara poderá ser pintada pelo artesão.

Disponibilidade
As atividades dependem da disponibilidade dos animadores. Ligue-nos para o
914634110 ou preencha o pedido de reserva clicando em RESERVAR na nossa página de
experiências para consulta a nossa disponibilidade.

Política de reserva e cancelamento
As reservas das experiências devem ser realizadas com a maior antecedência possível
(24 horas no mínimo). As reservas diretas podem ser feitas por telemóvel para o
914634110, por correio eletrónico para o endereço quintadopomarazibo@gmail.com
ou através do formulário de reserva disponível em quintadopomar.com. O número
mínimo de participantes nas experiências e programas temáticos é de 2 pessoas. A
reserva concretiza-se mediante o adiantamento de 50% valor total da experiência
efetuado através de transferência bancaria para o IBAN que é disponibilizado apos o
primeiro contacto do cliente. Os restantes 50% são cobrados diretamente na Quinta do
Pomar, antes do início da experiência. Os participantes inscritos nas experiências que
desejem cancelar as mesmas, deverão fazê-lo com uma antecedência de 48 horas (2 dia)
por telemóvel ou correio eletrónico.

Preços
30€ por jovem e adulto (mais de 12 anos)
15€ por criança (até 12 anos)
Desconto de 25% para grupos superiores a 11 pessoas
Desconto de 50% para grupos superiores a 21 pessoas

Consulte a versão integral dos termos e condições na nossa página de experiências

