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FEIRA MEDIEVAL DE TORRE DE MONCORVO 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

Anualmente, os meses de fevereiro e março dão as boas vindas à época alta da Região 

do Douro Superior, através da festa natural de luz e cor das Amendoeiras em Flor. 

Inspirados neste cenário de 

transformação da 

natureza, e cumprindo o 

seu programa de 

festividades, o Município 

de Torre de Moncorvo, 

enceta uma emotiva e 

colorida viagem a uma 

época da História do 

Homem e da Civilização.   

Durante estes quatro dias, 

a Vila de Torre de 

Moncorvo irá respirar a 

Época Medieval, reatando, assim, um diálogo vivo com as memórias que nos chegam do 

ambiente vivido no espaço rural do séc. XIII.  

A figura central desta feira Medieval é D. Dinis, filho de Afonso III e de D. Beatriz de 

Castela aclamado rei, em Lisboa em 1279, para iniciar um longo reinado de 46 anos. 

Com as fronteiras definidas, D. Dinis deu continuidade a medidas importantes para 

afirmação da autoridade do rei, com a construção de castelos, o incentivo ao 

povoamento e à exploração económica de algumas regiões. 

Nesta edição o tema é a visita Régia de D. Dinis a Terras transmontanas, pretendendo-

se recriar a visita do Rei a terras de Moncorvo, desde a sua chegada até ao cortejo de 

despedida, assim como a sua participação em atos oficiais e atividades de convívio e 

lazer.  
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Durante o seu reinado teve sempre uma atenção especial para com o concelho de Torre 

de Moncorvo. Logo após a sua visita a Vila Velha de Santa Cruz da Vilariça em 1281, onde 

passou dois meses em terras transmontanas, percebeu a centralidade de Torre de 

Moncorvo e a sua importância na defesa contra as incursões espanholas, atribuindo-lhe 

foral em 1285 e mandando construir cerca, como refere documento de 1295. D. Dinis 

foi sempre incentivando o crescimento da vila, decidindo a seu favor em várias disputas 

com concelhos vizinhos e concedendo-lhe carta de feira em 1319. 

 

 

FEIRA MEDIEVAL RECRIA VISITA RÉGIA DE D. DINIS A TERRAS 

TRANSMONTANAS 

A Feira Medieval de Torre de Moncorvo pretende ser um espaço de animação e convívio, dando 

a conhecer ao público, residente e visitante como decorria um mercado medieval, assim como 

outras práticas frequentes na época. 

Envolvendo todo o centro histórico da vila, a participação da comunidade escolar e de toda a 

comunidade local, convidamo-lo para uma visita ao passado do concelho e para apreciar o que 

de melhor tem para oferecer nos nossos dias. 
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Na Praça Francisco Meireles e Largo General Claudino ficarão situados os mercadores, onde se 

podem encontrar as mais variadas peças de artesanato e produtos regionais. Já no largo Dr. 

Balbino Rego ficarão situados os estábulos e o Parque Infantil Medieval, no Largo do Castelo o 

acampamento das Damas D’el Rei, exposição de máquinas de Tortura Medievais e oficinas do 

velho oficio. A feira conta ainda com um espaço dedicado ao repasto, as tabernas, situadas no 

Largo do Sagrado Coração de Jesus, onde o Rei, a sua corte e os visitantes podem experimentar 

os sabores da época.  

Nesta viagem medieval não faltará também a animação com músicas e danças medievais, 

animação de rua com mendigos, ciganas, magos, bobos da corte, malabaristas e cuspidores de 

fogo. Decorrerão também rixas entre grupos rivais, haverá saltimbancos e menestréis, trovas e 

folguedos e demonstração de armas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

PROGRAMA FEIRA MEDIEVAL 

 

EVENTOS DIÁRIOS 

(19, 20, 20 e 22 de Março de 2015) 

 

LARGO BALBINO REGO 

10.00H às 23.00H 

 Estábulos e passeios de cavalgaduras pelas ruas do burgo. 

 Parque infantil Medieval  

 

LARGO GENERAL CLAUDINO 

10.00H às 23.00H 

 Exposição de Cetraria (Falcoaria)  

 

LARGO DO CASTELO 

10.00H às 23.00H 

 Acampamento dos Cavaleiros e Damas D’ El Rey  

 Oficina do Velho Oficio (Ferreiro; Marceneiro e Alquimista) 

 Máquinas de Tortura Medievais  

 

LARGOS E RUAS DO BURGO 

10.00H às 03.00H 

Animação de Rua  

Mendigos, ciganas, magos, bobos da corte, malabaristas e cuspidores de fogo. 

Rixas entre grupos rivais, saltimbancos e Menestréis; Trovas e Folguedos; Demonstração de 

armas.  
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19 MARÇO (QUINTA FEIRA) 

 

Abertura do Mercado 

Meirinho e Homem da Vara passam revista aos Tendeiros, Mercadores e Artífices  

Praça Francisco Meireles  

10.00H 

Largo General Claudino 

11.00H 

 

Pracear das aves  

Como prática de sociabilização da ave, mestre falcoeiro leva a sua ave à praça, 

possibilitando-lhe o contacto com as gentes para que esta a elas se habitue.  

 Largo General Claudino 

11.45H 

 

Jantar da corte e povo nas Tabernas do Burgo 

O repasto era um dos momentos, por excelência, de convívio nos tempos medievais. Aqui 

poderá experimentar os sabores da época. 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.00H  
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Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.30H  

 

Assalto ao Castelo  

(Rua Tomás Ribeiro) 

As batalhas na Idade Média, centram-se na posse e domínio dos castelos e povoações mais 

importantes. Daí ser recorrente verificarem-se cercos aos burgos, com vários ataques 

recorrendo a vários equipamentos, como as torres de assalto, as escadas, as balistas, os 

trabucos, ou arietes.   

Praça Francisco Meireles  

14.45H 

 

Atelier "Cetraria - a nobre arte da caça"  

Neste atelier participarão até 10 inscritos que irão aprender a identificar as aves, um 

pouco da história da Cetraria, dando relevância ao período medieval e algumas noções de 

treino e manuseamento de aves de caça.  

Largo General Claudino  

15.00H 

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Largo General Claudino 

15.30H 

 

Pelourinho  

O pelourinho é o local por excelência onde se executa a justiça, com a aplicação de penas 

muito diversificadas, exceto a condenação à morte. É igualmente junto ao pelourinho que 

geralmente se leem as posturas e se efetuam as arrematações e arrendamentos de bens.  

Praça Francisco Meireles  

16.00H 

 

Voo livre pelas ruas de Torre de Moncorvo 

Demonstração de voo participado onde se possibilitará aos participantes do atelier chamar 

a ave ao seu punho numa prática ancestral em que a ave voará em completa liberdade de 
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ação, visando desenvolver-lhe massa muscular e capacidade de voo para uma melhor 

prestação em caça.  

Largo General Claudino  

17.30H 

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Largo General Claudino 

18.00H 

 

Treino dos Cavaleiros D’ El Rey  

Largo do Castelo 

18.00H 

 

 

Ceia da corte e povo nas Tabernas do Burgo 

O repasto era um dos momentos, por excelência, de convívio nos tempos medievais. Aqui 

poderá experimentar os sabores da época. 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

20.00H  

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

20.30H  

 

Musical “ A Passagem” 

Praça Francisco Meireles  

21.30H  

 

Recolher de D. Dinis aos seus aposentos 

Festa e Folgança nas Tabernas ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

23.30H  
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20 MARÇO (SEXTA FEIRA) 

 

Cortejo do Rei e sua corte em terras transmontanas  

(Largo da Corredoura, percorrendo a R. dos Palheiros; Escadas do Baldoeiro; Praça Francisco 

Meireles e Castelo). 

No Largo da Corredoura, os homens bons e povo, recebem El-Rei D. Dinis, acompanhado da sua 

hoste, vindo da vila de Santa de Santa Cruz da Vilariça, onde se hospedou por dois meses 

(Novembro e Dezembro de 1281). No cortejo estão presentes os três estados – Nobreza, Clero 

e Povo.   

Praça Francisco Meireles 

09.30H 

 

Concessões régias aos moradores de Torre de Moncorvo  

Em 1284/1285 concede feira a Torre de Moncorvo, alargando o período desta por um mês 

consecutivo em 1319.  

Após a atribuição de carta de foral, D. Dinis, ordena por carta em 1295, que se mande edificar 

a cerca defensiva à vila. 

Praça Francisco Meireles 

10.00H 
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Abertura do Mercado 

Meirinho e Homem da Vara passam revista aos Tendeiros e Mercadores 

Largo General Claudino 

10.00H 

 

Treino dos Cavaleiros  

El-Rei e a sua corte são brindados com treinos e atividades de perícia dos nobres militarizados, 

destacando-se a cavalaria, que tinha uma posição de realce no Reino. Preparavam-se desde a 

infância para serem guerreiros eficientes, leais e corajosos.  

Praça Francisco Meireles 

10.30 H 

 

 

Cantigas e Trovas d’El Rei D. Dinis  

(Adro da Igreja Matriz) 

As jovens da vila decidem presentear suas Majestades e a Corte com danças e cantigas. 

Entretanto, decorrem surpresas a não perder. 

Largo General Claudino 

11.00H às 16.00H 

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Praça Francisco Meireles 

11.00H  

 

Pracear das aves  

Como prática de sociabilização da ave, mestre falcoeiro leva a sua ave à praça, 

possibilitando-lhe o contacto com as gentes para que esta a elas se habitue. 

Largo General Claudino 

11.30H 

 

Jantar da corte e povo nas Tabernas do Burgo 

O repasto era um dos momentos, por excelência, de convívio nos tempos medievais. Aqui 

poderá experimentar os sabores da época. 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.00H  
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Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.30H  

 

Treino dos cavaleiros D’ El Rey  

Largo do Castelo 

15.00H  

 

 

Pelourinho  

O pelourinho é o local por excelência onde se executa a justiça, com a aplicação de penas 

muito diversificadas, exceto a condenação à morte. É igualmente junto ao pelourinho que 

geralmente se leem as posturas e se efetuam as arrematações e arrendamentos de bens.  

Praça Francisco Meireles 

16.00H 

 

Atelier "Cetraria - a nobre arte da caça"   

Neste atelier participarão até 10 inscritos que irão aprender a identificar as aves, um 

pouco da história da Cetraria, dando relevância ao período medieval e algumas noções de 

treino e manuseamento de aves de caça. 

Largo General Claudino 

16.00H 

 

Voo livre pelas ruas de Torre de Moncorvo  

Demonstração de voo participado onde se possibilitará aos participantes do atelier chamar 

a ave ao seu punho numa prática ancestral em que a ave voará em completa liberdade de 

ação, visando desenvolver-lhe massa muscular e capacidade de voo para uma melhor 

prestação em caça. 

 Largo General Claudino 

17.00H  

 

Treino dos cavaleiros D’ El Rey 

Largo do Castelo 

17.00H 
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Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Largo General Claudino 

18.00H  

 

Ceia da corte e povo nas Tabernas do Burgo 

O repasto era um dos momentos, por excelência, de convívio nos tempos medievais. Aqui 

poderá experimentar os sabores da época. 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

20.00H  

 

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores de Las Çarandas  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

20.30H  

 

Musical “Passagem” 

Praça Francisco Meireles 

21.30H  

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores dos Sons da Suévia  

Largo General Claudino 

22.30H  

 

Recolher de D. Dinis aos seus aposentos 

Festa e Folgança nas Tabernas ao som das gaitas e tambores de Las Çarandas e Sons da Suévia 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

23.30H  
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21 MARÇO (SÁBADO) 

 

 

 

Abertura do Mercado 

Meirinho e Homem da Vara passam revista aos Tendeiros e Mercadores  

Praça Francisco Meireles 

10.00H 

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e dos tambores dos Sons da Suévia  

Largo General Claudino 

10.00H 

 

Pracear das aves 

Como prática de sociabilização da ave, mestre falcoeiro leva a sua ave à praça, 

possibilitando-lhe o contacto com as gentes para que esta a elas se habitue.  

Largo General Claudino 

11.00H 

 

Festa no terreiro ao som dos tambores dos Toca a Rufar 

Praça Francisco Meireles 
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11.00H 

 

Justas e Torneios  

Praça Francisco Meireles 

11.30H 

 

Danças Medievais com as Damas D’ El Rey 

Largo do Castelo 

11.30H 

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e dos Tambores dos Sons da Suévia  

Praça Francisco Meireles 

12.00H 

 

Jantar da corte e povo nas Tabernas do Burgo 

O repasto era um dos momentos, por excelência, de convívio nos tempos medievais. Aqui 

poderá experimentar os sabores da época. 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.00H  

 

Voo livre de aves, na área das tascas (para animação dos comensais)  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.30H 

 

Festa no terreiro ao som dos Gaitarallos Stralibeta e Las Çarandas  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

13.00H 

 

Investidura de novos Cavaleiros 

Praça Francisco Meireles 

14.00H 

 

Assalto ao Castelo  

(Rua Tomás Ribeiro) 
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As batalhas na Idade Média, centram-se na posse e domínio dos castelos e povoações mais 

importantes. Daí ser recorrente verificarem-se cercos aos burgos, com vários ataques 

recorrendo a vários equipamentos, como as torres de assalto, as escadas, as balistas, os 

trabucos, ou arietes.   

Praça Francisco Meireles 

14.30H 

 

Festa no terreiro ao som dos tambores dos Toca a Rufar  

Praça Francisco Meireles 

14.30H 

 

Atelier "Cetraria - a nobre arte da caça"  

Neste atelier participarão até 10 inscritos que irão aprender a identificar as aves, um 

pouco da história da Cetraria, dando relevância ao período medieval e algumas noções de 

treino e manuseamento de aves de caça.  

Largo General Claudino 

15.00H 

 

Treino de Armas com os Cavaleiros D’ El Rey  

Largo do Castelo 

15.00H 

 

Demanda 

(Adro da Igreja Matriz) 

Em 1391, surge uma querela entre Vasco Martins e o Concelho, devido à construção no 

arrabalde, de um forno junto a outro já existente. A contenda é dirimida no Adro de Santa 

Maria.  

Largo General Claudino 

15.00H 

 

Audiência Geral dos Povos  

(Adro da Igreja Matriz) 

Os povos do concelho de Moncorvo, aproveitando a visita d’El-Rei D. Dinis para fazer petições 

e resolver demandas. Ao mesmo tempo o Rei, como juiz supremo do Reino, decide as querelas 

e crimes pendentes, condenando ou absolvendo os acusados. 
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Largo General Claudino 

15.30H 

 

Pelourinho 

O pelourinho é o local por excelência onde se executa a justiça, com a aplicação de penas 

muito diversificadas, exceto a condenação à morte. É igualmente junto ao pelourinho que 

geralmente se leem as posturas e se efetuam as arrematações e arrendamentos de bens.  

Praça Francisco Meireles 

16.00H 

 

Cantigas D’ El Rei D. Dinis  

Largo General Claudino 

16.00H 

 

 

Voo livre pelas ruas de Torre de Moncorvo (demonstração de voo participado onde se 

possibilitará aos participantes do atelier chamar a ave ao seu punho numa prática ancestral 

em que a ave voará em completa liberdade de ação, visando desenvolver-lhe massa 

muscular e capacidade de voo para uma melhor prestação em caça)  

Largo General Claudino 

17.30H  

 

Missa e bênção das Aves  

(Igreja Matriz) 

Largo General Claudino 

18.00H 

 

Danças no Terreiro. Saltimbancos e Menestreis. Trovas e Folguedos. Treino de Cavaleiros. 

Praça Francisco Meireles 

18.00H  

 

Ceia da corte e povo nas Tabernas do Burgo 

O repasto era um dos momentos, por excelência, de convívio nos tempos medievais. Aqui 

poderá experimentar os sabores da época. 



 

17 
 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

20.00H  

 

Festa no terreiro ao som dos Gaitarallos Stralibeta e Las Çarandas  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

20.30H 

 

Musical “Passagem” 

Praça Francisco Meireles 

21.30H  

 

Danças no Terreiro. Saltimbancos e Menestreis. Trovas e Folguedos. Treino de Cavaleiros. 

Largo General Claudino 

22.15H  

 

 

Recolher de D. Dinis aos seus aposentos 

Festa e Folgança nas Tabernas ao som dos Gaitarallos Stralibeta e Las Çarandas 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

23.30H  
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22 MARÇO (DOMINGO) 

 

 

Abertura do Mercado 

Meirinho e Homem da Vara passam revista aos Tendeiros e Mercadores  

Largo General Claudino 

10.00H 

 

Festa no terreiro ao som dos Tambores dos Toca a Rufar  

Largo General Claudino 

10.00H 

 

III Cimeira das Confrarias de Trás os Montes e Alto Douro 

Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo 

10.30H 

 

Abertura do Mercado 

Meirinho e Homem da Vara passam revista aos Tendeiros e Mercadores  

Praça Francisco Meireles 

11.00H 
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Pracear das aves  

Como prática de sociabilização da ave, mestre falcoeiro leva a sua ave à praça, 

possibilitando-lhe o contacto com as gentes para que esta a elas se habitue.  

Largo General Claudino 

11.00H 

 

Justas e Torneios  

Praça Francisco Meireles 

11.00H 

 

Festa no terreiro ao som dos Sons da Suévia  

Praça Francisco Meireles 

12.00H 

Jantar da corte e povo nas Tabernas do Burgo 

O repasto era um dos momentos, por excelência, de convívio nos tempos medievais. Aqui 

poderá experimentar os sabores da época. 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.00H  

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e dos tambores dos Gaitarallos Stralibeta,  Las Çarandas e 

Os Roleses. 

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.00H 

 

Voo livre de aves, na área das tascas (para animação dos comensais)  

Largo do Sagrado Coração de Jesus 

12.30H 

 

 

Festa no terreiro ao som dos tambores Toca a Rufar  

Praça Francisco Meireles 

14.00H 
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Assalto ao Castelo  

 (Rua Tomás Ribeiro) 

As batalhas na Idade Média, centram-se na posse e domínio dos castelos e povoações mais 

importantes. Daí ser recorrente verificarem-se cercos aos burgos, com vários ataques 

recorrendo a vários equipamentos, como as torres de assalto, as escadas, as balistas, os 

trabucos, ou arietes.   

Praça Francisco Meireles 

14.30H 

 

Danças no Terreiro. Saltimbancos e Menestreis. Trovas e Folguedos. Treino de Cavaleiros. 

Largo General Claudino 

14.00H  

 

Atelier "Cetraria - a nobre arte da caça"  

Neste atelier participarão até 10 inscritos que irão aprender a identificar as aves, um 

pouco da história da Cetraria, dando relevância ao período medieval e algumas noções de 

treino e manuseamento de aves de caça.  

Largo General Claudino 

15.00H 

Casamento Medieval 

Igreja da Misericórdia para o adro da Igreja Matriz  

Rua da Misericórdia / Largo General Claudino 

15.00H 

 

Festa no terreiro ao som das gaitas e tambores da Gaitarallos Stralibeta 

Praça Francisco Meireles 

16.00H  

 

Voo livre pelas ruas de Torre de Moncorvo 

Demonstração de voo participado onde se possibilitará aos participantes do atelier chamar 

a ave ao seu punho numa prática ancestral em que a ave voará em completa liberdade de 

ação, visando desenvolver-lhe massa muscular e capacidade de voo para uma melhor 

prestação em caça.  

Largo General Claudino 
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17.00H  

 

Cortejo de despedida d’El Rei D. Dinis 

(Castelo em direção à Av. Eng.º Duarte Pacheco) 

Cortejo de despedida de D. Dinis a caminho das terras de Ribacôa, acompanhado da sua hoste, 

bem como das Confrarias e Ordens de todo o Reino.  

Praça Francisco Meireles 

17.30H 

 

Encerramento da Feira Medieval e Visita Régia de Rei D. Dinis 

19.00H 
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MERCADORES – LARGO GENERAL CLAUDINO 

 

Nº DE 
TENDA 

DENOMINAÇÃO PRODUTOS 

1 Arte Sabor e 
Douro 

Amêndoa Coberta 

2 AJUM Produtos da terra 

3 Santa Casa da 
Misericórdia 

Produtos regionais, produtos típicos da época medieval, 
doces, salgados e bebidas 

4 Clube Natura – 
Agrupamento 

Vertical de 
Escolas 

 

5 Freixo Beer – 
Cerveja 

Artesanal 

Cerveja artesanal 

6 Talho Moderno Enchidos, presuntos, queijos, pataniscas filhoses, 
bolachas, azeite, vinho, amêndoa, crepes e bolos 

7 Andreia Filipa 
Nunes Póvoa 

Chocolates, azeite e económicos 

8 Ângela Neto Mel, fumeiro, azeite e queijos 

9 Fundação 
Francisco 
António 
Meireles 

Compotas, licores, doces conventuais, ervas medicinais, 
produtos alimentares 

10 União de 
Freguesias de 

Urros e Peredo 
dos Castelhanos 

Azeite, mel, vinho, canelões, bolos de amêndoa 

11 Associação 
Sócio Cultural 
do Peredo dos 

Castelhanos 

Mel, compotas e artesanato 

12 Grupo Alma de 
Ferro - Teatro 

Bolas de azeite, de sardinhas e de canela, canelões, 
bebidas medievais, pão com chouriço e biscoitos 

medievais. 

13 Escrivães do 
Reino 

Apoio Jornalistas 
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MERCADORES – PRAÇA FRANCISCO MEIRELES 

Nº DE 
TENDA 

DENOMINAÇÃO PRODUTOS 

1 Luís Eleutério Cerveja artesanal 

2 Alexandre Madaleno Vinhos e sumos de laranja naturais 

3 António Luís Morais Azeite, mel, vinho, pataniscas, bolos de 
bacalhau e doces 

4 Associação Bem Fazer 
do Larinho 

Animais em gaiolas 

5 Adega Cooperativa de 
Torre de Moncorvo 

Vinho e azeite 

6 Maria Isabel Panda 
Claudino 

Ginjinha 

7 Susana Eduarda Mourão 
Mota 

Ginjinha, azeite e mel 

8 Quinta D’Água  Crepes e produtos regionais 

9 Associação Recreativa e 
Cultural da Açoreira 

Produtos regionais 

10 Maria Angelina Ramires 
Bernardo 

Azeite e amêndoas 

11 QUEITEQ Queijo Terrincho e requeijão 

12 Flormendoa Doçaria artesanal de amêndoa e natas da avó  

13 Loja Torre Produtos regionais 

14 Junta de Freguesia da 
Horta da Vilariça 

Azeite, vinho e legumes 

15 Comissão estas N. S. 
Castelo 

Produtos regionais 

16 Amendoacoop, CRL Produtos regionais 
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ARTESÃOS – PRAÇA FRANCISCO MEIRELES 

 

Nº DE 
TENDA 

DENOMINAÇÃO ARTESANATO 

1 Adélio Machado Tecidos, madeiras e brinquedos 

2 João Manuel Sousa Ferreira Telhas 

3 Reciclarte – Maria Filipe Morais Material reciclado 

4 Martinho Capela Bastos Borges  Olaria 

5 Ruth Silva Artesanato em tecido 

6 Diamantino Castro Prata e filigrana 

7 Silvina Mitreiro Tecelagem 

8 Gil Santos Trabalhos em couro 

9 Irene Almeida Quadros em escamas de peixe, 
casca de alho e cebola 

10 Palmira Pires Falcão Capas de honra mirandesa, 
casacos, carteiras, cachecóis e 
bolsas 

11 1001 Artes – Paula e Filipe Duarte Grinaldas de flores secas, 
brinquedos de madeira 

12 Paulo Vieira  Peças decorativas 

13 Maria Estrela Silva Melo Almeida Calçado e acessórios 

14 A Feiticeira – Maria Isabel rodrigues 
Gomes 

Bonecos em tecido 

15 Fátima Lopes Artigos em prata, cobre, latão e 
filigrana 

16 Escola de Bordados da Horta da 
Vilariça 

Rendas e bordados 

17 Elsa  Flores 

18 Ana Maria Pinto Tecidos 

19 Teresa Paula de Oliveira Peças em cortiça 
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20 Abílio Oliveira Silva Peças de barro pintadas à mão 

21 António Jorge Ferreira Fernandes Trabalhos em couro 

22 Sebastião Rebouta Olaria 

23 Marília Leitão Macedo Mistico 

24 Juliana Pinto Doces regionais 

25 Mónica Vitorino Penteados medievais, malas, 
colares, brincos 

26 Maria da Conceição Dias Pereira Tecelagem 

27 Virgílio Pires Facas, canivetes. Lanças e 
espadas medievais 

28 São e Zé Sousa Peças de couro e latão 

29 Florbela Damásio Presépios em madeira e tecido, 
quadros em pedra, botões e 
colares em madeira 

30 Cristina Martins - Vianaxic Bolsas, xailes, cachecóis em 
tecido 
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TABERNAS – LARGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

 

 

 

 

 

Nº DE TENDA DENOMINAÇÃO 

1 Tropicália 

2 Associação Cultural e Recreativa da Lousa 

3 Fernanda Celeste Rebouta 

4 Bocafé 

5 Já T’ Animavas 

6 Comissão de Festas de S. José 

7 O Pingo 

8 Miriam Pires 

9 Comissão de Festas Nossa Senhora da Assunção 

10 António Júlio Nunes 

11 Comissão de Festas de Felgueiras 

12 Associação Cultural e Recreativa de Maçores 

13 Clube de Caça e Pesca 

14 Ana Maria Trigo 

15 Associação Cultural e Recreativa de Mós 

16 Associação Recreativa do Santo Cristo 
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CONTATOS  

 

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo 

Gabinete de Informática, Comunicação e Multimédia  

Luciana Raimundo  

E-mail: luciana.raimundo@torredemoncorvo.pt 

Telefone: 279 200 220 

Telemóvel: 924489953 

 

 


