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Feira Medieval atrai visitantes sob o
tema Alquimia do Ferro
De 26 a 28 de abril desenrola-se mais uma edição da Feira Medieval de Torre de

Moncorvo, com o tema “Alquimia do Ferro”.

Surgida no extremo Oriente, a alquimia chegou à Península Ibérica na Idade Média e
estando situada em Torre de Moncorvo a maior jazida de ferro da Europa, a organização
achou por bem que nesta edição o destaque fosse a alquimia do ferro.

Na Praça Francisco Meireles não faltarão alquimistas e recriações de todo o processo de
transmutação do ferro, assim como ferreiros e a representação do dia a dia das
ferrarias.

Outra das novidades desta edição é o alargamento do espaço de realização da feira ao
Largo Vasco da Gama, passando a contar com 10 espaços de animação. O Rei D. Dinis
mantem-se a figura central da Feira Medieval de Torre de Moncorvo, uma vez que
sempre incentivou o crescimento da vila, através da atribuição de foral em 12 abril de
1285, mandando-lhe construir cerca, concedendo-lhe carta de feira e decidindo a seu
favor em várias disputas com concelhos vizinhos.

Não faltará o já habitual mercado medieval constituído por mais de 70 mercadores,
artesãos, místicos e tabernas, locais de repasto, onde os visitantes podem provar os
sabores da época. Haverá também acampamentos militares, de vivência militar e um
acampamento mouro. Destinado aos mais novos destaca-se o campo de pequenos
guerreiros, o carrossel medieval, os passeios de cavalgaduras pelas ruas do burgo e a
fazenda dos animais.

Variadas recriações históricas, músicas interpretadas, danças e animação de rua
animarão os vários espaços da feira. Muitas outras encenações estarão ao dispor de
quem nos visita como o cortejo do Rei e sua Corte, pelourinho, batismo real, cortejo de
Santa Bárbara, pracear das aves, espetáculos equestres. Muitas são as experiências
reservadas, que só podem ser vividas na Feira Medieval de Torre de Moncorvo
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De 26 a 28 de abril desenrola-se mais uma edição da Feira medieval de Torre de Moncorvo, com o tema

“Alquimia do Ferro”.

Surgida no extremo Oriente, a alquimia chegou à Península Ibérica na Idade Média. Os alquimistas procuravam a

“pedra filosofal” necessária à produção de ouro a partir de metais considerados inferiores como o cobre, chumbo,

estanho e o ferro.

Estando situada em Torre de Moncorvo a maior jazida de ferro da Europa, faz todo o sentido que nesta edição o

destaque seja a alquimia do ferro. No largo da alquimia, ferrarias e carpintarias medievais, situado na Praça Francisco

Meireles, não faltarão alquimistas e recriações de todo o processo de transmutação do ferro, assim como ferreiros e a

representação do dia a dia das ferrarias.

Outra das novidades desta edição é o alargamento do espaço de realização da feira ao Largo Vasco da Gama, passando

a contar com 10 espaços de animação.

O Rei D. Dinis mantém-se a figura central da Feira Medieval de Torre de Moncorvo, uma vez que sempre incentivou o

crescimento da vila, através da atribuição de foral em 12 abril de 1285, mandando-lhe construir cerca, concedendo-

lhe carta de feira e decidindo a seu favor em várias disputas com concelhos vizinhos.

Não faltará o, já habitual, mercado medieval constituído por mais de 70 mercadores, artesãos, místicos e tabernas,

locais de repasto, onde os visitantes podem provar os sabores da época. Haverá também acampamentos militares, de

vivência militar e um acampamento mouro.

Destinado aos mais novos destaca-se o campo de pequenos guerreiros, o carrossel medieval, os passeios de

cavalgaduras pelas ruas do burgo e a fazenda dos animais.
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Variadas recriações históricas, músicas interpretadas, danças e animação de rua animarão os vários espaços da feira. 

Muitas outras encenações estarão ao dispor de quem nos visita como o cortejo do Rei e sua Corte, pelourinho, batismo

real, cortejo de Santa Bárbara, pracear das aves, espetáculos equestres.

Muitas são as experiências reservadas, que só podem ser vividas na Feira Medieval de Torre de Moncorvo.
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O município de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, promove de 26 a 28 de abril uma feira

medieval, este ano subordinada ao tema “Alquimia do Ferro”.

“Estando situada em Torre de Moncorvo a maior jazida de ferro da Europa, faz todo o sentido que

nesta edição o destaque seja a alquimia do ferro”, avançou fonte da Câmara Municipal, liderada por

Nuno Gonçalves.

No largo da alquimia, ferrarias e carpintarias medievais, situado na Praça Francisco Meireles, não

faltarão alquimistas e recriações de todo o processo de transmutação do ferro, assim como ferreiros

e a representação do dia-a-dia das ferrarias.

Outra das novidades desta edição é o alargamento do espaço de realização da feira ao Largo Vasco

da Gama, passando a contar com 10 espaços de animação.

Este site utiliza cookies para permitir uma melhor experiência por parte do utilizador. Ao navegar no site estará a
consentir a sua utilização.

Ok
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Programa de la Feria Medieval 2019 de Torre de
Moncorvo
Del 26 al 28 de abril se desarrola una nueva edición de la Feria Medieval de Torre de Moncorvo, con el
tema 'Alquimia del Hierro'

Variadas recreaciones históricas, músicas interpretadas, danzas y animación de calle

animarán los diversos espacios de la feria. Muchas otras escenificaciones estarán a

disposición de quien visite la villa como el cortejo del Rey y su Corte, pelourinho, bautismo

real, procesión de Santa Bárbara, vuelo de aves y espectáculos ecuestres.

14 abril, 2019

Feria Medieval en Torre de Moncorvo./ FALCAO

Política de cookies y privacidad

https://www.cm-trancoso.pt/
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Muchas son las experiencias reservadas, que solo pueden ser vividas en la Feria Medieval

de Torre de Moncorvo del 26 al 28 de abril.

PROGRAMA DE LA FERIA MEDIEVAL 2019

Abreviado:

26 de Abril

10:00

Cortejo do Rei e sua corte

22:00

Espetáculo “TORNEIO PELO FERRO DE MONCORVO”

23:30

Espetáculo de Fogo – «Fire Dragons»

27 de Abril

10:00

Abertura do Mercado

10:00

Torneio de Futebol

15:00

Torneio D’armas a Cavalo

16:00

Casamento Real

22:00

Espetáculo «Opus Magnum»

23:30

Espetáculo de Fogo – «Fire Dragons»

28 de Abril

10:00

Abertura do Mercado

15:00

Torneio D’armas a Cavalo

17:00

Eucaristia de Santa Bárbara Política de cookies y privacidad



17:30

Cortejo de Santa Bárbara

18:00

Entregas e Oferenças a Santa Bárbara

 

Luis Falcon

Política de cookies y privacidad
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Entrada   Região   Torre de Moncorvo   Município de Torre de Moncorvo

pretende participação ativa da sua população na Feira Medieval

 Notícias do Nordeste  1 dia atrás  Região, Torre de Moncorvo

om o intuito de envolver ainda mais a população
local e o público em geral na Feira Medieval de
Torre de Moncorvo, o Município de Torre de

Moncorvo dá a oportunidade a todos para se associarem
e terem um papel mais ativo na edição de 2019 da Feira
Medieval.  

Município de Torre de
Moncorvo pretende
participação ativa da sua
população na Feira
Medieval
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democracia! 
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em geral tem... 
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Os interessados devem efetuar uma inscrição até dia 23
abril, online, no site da Feira Medieval de Torre deMoncorvo
, ou enviar a respetiva �cha de inscrição para o e-mail
feiramedieval@moncorvovilamedieval.com. 

A participação ativa pode ser efetuada em várias áreas,
nomeadamente no apoio à loja o�cial, ao roupeiro
medieval, ao secretariado, na assistência a áreas
temáticas, na assistência ao campo de treinos de
pequenos guerreiros e como �gurantes em recriações
históricas. 

Todos os participantes estão cobertos por um seguro de
acidentes pessoais e no �nal terão direito a um certi�cado
de participação. 

REGIÃO  TORRE DE MONCORVO

O Notícias do Nordeste (NN) é um informativo regional de suporte

exclusivamente digital. Possui a sua redacção em Macedo de

Cavaleiros e distribui notícias sobre todo o território Transmontano. O

Município de Torre de Moncorvo pretende participação ativa da sua população na Feira Medieval
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Mil alunos do programa
transfronteiço “Conociéndonos”
integram Feira Medieval

Gosto Partilhar

A vila de Torre de Moncorvo recebe na sexta-feira cerca de um milhar de alunos

que integram o programa transfronteiriço "Conociéndonos", que participarão

na feira medieval que se realiza naquela localidade.

"O programa de intercâmbio juvenil "Conociéndonos" é promovido pelo Agrupamento de
Cooperação Territorial (AECT) Duero/Douro e engloba várias dezenas de escolas de
Portugal e Espanha integradas no território raiano do Douro Internacional e da Beira
Alta", indicou o presidente da Câmara de Moncorvo, Nuno Gonçalves.

Os jovens terão um papel ativo na Feira Medieval de Torre de Moncorvo, que este ano é
dedicada à Alquimia do Ferro, através de atuações de índole teatral e musical,
caracterizadas pelas peculiaridades culturais dos seus municípios de origem.

"A ideia passa por fomentar o intercâmbio de experiências e dar a conhecer os costumes
e as tradições dos dois lados da fronteira", acrescentou o autarca.

O programa "Conociéndonos" tem com fim criar as melhores condições para
proporcionar aos pequenos estudantes destas zonas de fronteira um espaço de partilha
cultural, linguística e interpessoal.

"A ideia passa, segundo os promotores do programa educativo transfronteiriço, por
desenvolver entre os alunos um sentimento de pertença a um território comum,
aproximando estas comunidades de países vizinhos, e evidenciando as suas
coincidências culturais e sociais, colocando as crianças na frente de ação e dar
andamento ao lema da União Europeia: Unidos na Diversidade", evidenciam os
promotores do projeto.

Papel importante vão desempenhar, na sexta-feira, dois alunos do Agrupamento de
Escolas de Torre de Moncorvo que interpretarão o papel do Rei D. Dinis e da Rainha D.
Isabel.

Não fosse o concelho de Torre de Moncorvo a "terra do ferro", onde está em curso um
projeto de investimento na exploração daquele mineral, o tema do certame leva os
visitantes até à Idade Média, onde negócio daquele metal é o ponto do próximo fim de
semana.

"Os alquimistas insistem no processo de transmutação do ferro através do fogo, na
busca do elixir da vida eterna ou da pedra filosofal", explica a organização da iniciativa.Privacidade
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El pasado 26 de abril el municipio portugués de Torre de Moncorvo se vistió de gaEl pasado 26 de abril el municipio portugués de Torre de Moncorvo se vistió de ga
más puro estilo medieval en una iniciativa escolar promovida por la AECT Duero-Dmás puro estilo medieval en una iniciativa escolar promovida por la AECT Duero-D

La Câmara Municipal de Torre de Moncorvo ha desarrollado en colaboración con el Agrupamento de Escolas del municipio portugués, un año más, una Feria do

habitantes esceni�can un variado conjunto de costumbres y tradiciones de otra época.

29 de abril de 2019.- En el marco del programa “Conociéndonos”, que consiste en un intercambio escolar a través de un escenario cultural de un lado y otro de l

localidad portuguesa ha recibido a más de 500 escolares, procedentes de los municipios de ambos lados de la Raya, ámbito de la Agrupación Europea.

 

Alumnado de infantil, primaria y secundaria de diferentes pueblos españoles, como Vezdemarbán, Morales de Toro, Alcañices, Sarracín de Aliste (Riofrío de Aliste

Tábara, Moralina de Sayago, Torrefrades (Bermillo de Sayago), Torregamones, Villar del Buey, Vitigudino, Almeida de Sayago y Fuenteguinaldo; y portugueses, 

Sendim, Miranda do Douro, Freixo de Espada á Cinta, Vinhais, Mogadouro y Torre de Moncorvo, en calidad de centro an�trión, han podido disfrutar de esta jornada i

 

Esta iniciativa también ha contado con grupos de mayores de las localidades zamoranas de Mayalde y Sanzoles, que han simulado un espectáculo medieval d

bailes populares, dando a conocer las características culturales de ambos lados de la frontera.

Buscar...
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A través de distintos espectáculos de guerreros, artes y o�cios, cetrería, esceni�caciones a caballo, representaciones teatrales, y un largo etcétera, que ha integrad

des�le medieval por las calles de Torre de Moncorvo hasta la llegada de Sus Majetades a la plaza en carroza, hemos regresado al reinado de D. Dinis, realizando 

parada histórica en el tiempo.

 

Cabe decir que en el casco urbano se notaba el entusiasmo de todos sus participantes, ya que el alumnado visitante preparó con anterioridad una breve esceni�

donde poner en valor las peculiaridades de sus lugares de origen, y podemos a�rmar que sus vestimentas y complementos medivales daban fe de ello.

 

Todos querían presentar lo mejor de sí y lo más característico que les han enseñado sus abuelos, padres, profesores y han vivido en las festividades de los es

dotándoles de un importante legado que transmitir, para que se siga manteniendo en el tiempo a través de las generaciones más jóvenes.

 

Este año los nervios estaban a �or de piel y se hacían más patentes, ya que sobre las espaldas de los propios alumnos se ha cargado una mayor responsabilidad

de actuar como representantes de sus centros educativos y contar en primera persona esta experiencia.

 

Ellos mismos han dado una rueda de prensa en un palco habilitado para tal �n ubicado en la zona de las tabernas, recreando su participación al máximo con u

fondo totalmente integrado.

 

Donde los periodistas que se encontraban allí presentes, pudieron entrevistar a los escolares como grandes protagonistas de la Feria, e importantes conocedores 

proyectos que lidera la Agrupación, conociendo al dedillo sus objetivos, �losofía y poniendo de mani�esto lo que les supone esta actividad a nivel personal, so

educativo.

 

Sin olvidarnos de reconocer el esfuerzo que hay detrás de toda esta envergadura, sobre todo en lo que se re�ere a los profesores que durante ya varias

acompañan y apoyan incondicionalmente.

 

Se trata de un impactante y atrayente evento cultural en la que la Educación mueve Fronteras y elimina cualquier obstáculo geográ�co, social, cultural y linguístico
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Youtube
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