
 
 

Città Office Mall sedia em setembro a primeira 
edição na Barra da Tijuca da Feira Medieval 

Carioca 
 

 
 
 

Evento, que acontece desde 2017, é o maior do gênero na 
América Latina e terá edição especial na Barra, com dezenas 

de atrações e entrada gratuita 
 
 
Guerreiros de armaduras e espadas, música celta ao fundo, falcões na área, reis e princesas, 
magos e videntes. Um seriado viking? A nova versão de Game of Thrones? Um filme sobre a 
Idade Média? Nada disso, ou melhor, tudo isso ao mesmo tempo e aqui e agora! É a Feira 
Medieval Carioca, o maior evento do gênero na América Latina, que depois de 10 edições em 
áreas públicas, como o Aterro do Flamengo e a Quinta da Boa Vista, ganha uma edição 



especial, a primeira realizada de forma indoor, no dia 11 de setembro, no Città Office 
Mall.  
 
Criada em 2017, a Feira se firmou como um importante evento cultural da cidade, e suas 
edições movimentam hoje um público de milhares de pessoas, atraídas pela cultura medieval 
e pelo clima de fantasia, tema de uma dezena de filmes e séries de grande sucesso na 
atualidade, sem contar os jogos de RPG. Além disso, é um evento para toda a família, com 
atrações que contemplam todas as idades.  
 
A edição especial da Feira no Città acontece no domingo, 11 de setembro, de 12h às 
20h, com entrada gratuita. Dezenas de atrações estão programadas, como o Sword Play, 
um jogo de lutas de espadas em grupo, que pode reunir até 10 pessoas, incluindo crianças 
(as espadas são de espuma), e o Tiro com Arco e Flecha, com instrutores. As duas 
modalidades estarão abertas ao público através da taxa de participação (R$ 10,00), e ambas 
terão premiação para equipes. Equipes de lutas de espadas profissionais, como os Escorpiões 
do Deserto, também irão se apresentar.  
 

 
 
Uma das maiores atrações da Feira, o Recanto dos bichos, também irá acontecer algumas 
vezes durante o dia, com apresentações de animais como corujas, cobras e falcões, com 
a possibilidade de tirar fotos. O Circo do Porto também estará presente, realizando  
demonstrações de malabares, perna de pau e pirofagia. 
 



Diversas apresentações de dança acontecem durante todo o dia, com professores e grupos 
de ATS (American Tribal Style), dança cigana, dança celta, tribal fusion, dança 
ritualística, dança do ventre e Gypsy Fusion.  
 
A música também é parte importante do evento! Estão programados shows do Brazilian 
Pipers, uma banda de gaita de foles escocesa que já recebeu diversos prêmio e 
apresenta um repertório de músicas folk e releituras de clássicos da MPB; o multi-
instrumentista e compositor Kevin Shortall, especialista em música tradicional 
irlandesa, além de jazz, blues e música brasileira; e a cantora Flávia Requim, cantora 
lírica que mostrará o show Música Sinfônica Geek, com músicas de animes, filmes e séries 
de TV. Além deles o DJ Riacho Molhado, especialista em músicas folk medieval e rock 
vai dar o tom na abertura e no encerramento da festa.  
 

 
 
O público que for ao evento poderá desfrutar não só da programação oficial da Feira, mas 
também de mais de 30 stands montados no local, com hidromel – a bebida dos deuses, 
que deu origem ao termo lua de mel, cervejarias artesanais, hamburguerias 
artesanais, tortas gourmet, pasteis, artigos místicos, couro, velas, mandalas, 
roupas, acessórios, artesanatos diversos, semijoias, livros e publicações voltadas 
para os temas.   
 
O chef Rafa Ramos, do Mestre do Sabor, também estará presente com seus defumados e 
comidas típicas medievais. Haverá ainda stands de massagem, e a presença de oraculistas 
de tarô, búzios e runas. 
 
 
 
 
 



Programação 
 
Feira Medieval Carioca 
Local: Città Office Mall - Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro 
Jardins do Office 
Data: 11 de setembro (domingo) 
Horário: 12h às 20h 
Entrada: gratuita 
Classificação Indicativa: livre 
 
Cronograma do Evento 
 
Atividades 
12h às 18h - SwordPlay  
12h às 18h - Tiro com Arco 
12h às 18h - Falcoaria 
 
12h00 - Início do Evento DJ Riacho Molhado 
13h30 - Apresentação Circense (Circo do Porto) 
14h00 - Apresentações de Dança 
14h00 - Dança ATS - Zaman Tribal + Yuu Moon 
14:05 - Dança Cigana - Tati Citrangolo 
14:10 - Dança Celta - Maria Paranhos 
14:15 - Dança Tribal Fusion - Yuu Moon 
14:20 - Dança Tribal Fusion - Vanessa Froese 
14:25 - Dança Tribal Fusion - Dária Lorena 
14h30 - Falcoaria (Recanto) 
15h00 - Música Sinfônica Geek - Flávia Requim 
16h00 - Apresentação de Lutas - Escorpiões do Deserto 
16h30 - Apresentações de Dança 
16:30 -Dança Cigana - Grupo Dança Cigana Viva 
16:35 - Dança Ritualística -  Camila Middea 
16:40 - Dança Cigana - Gabi Oliveira 
16:45 - Dança Tribal Fusion -  Dacia Sibylla 
16:50 - Dança Tribal Fusion - Vanessa Liddell 
16:55 - Dança Tribal Fusion - Corvos 
17h00 - Banda de Gaita de Foles Escosesa - Brazilian Pipers 
18h00 - Apresentações de Dança 
18:00 - Dança do Ventre - Helô Rodriguês 
18:05 - Dança Cigana - Grupo Ciganeando Por Aí 
18:10 - Dança Cigana  - Marise Santiago 
18:15 - Dança Cigana - Grupo Ciganeando Por Aí 
18:20 - Dança Cigana -  Semeraro 
18:25 - Dança Gypsy Fusion - Anamel 
18h30 - Música Irlandesa - Kevin Shortall 
19h30 - Apresentação Circense - Circo do Porto 
20h00 - Encerramento do Evento 
 
 
Sobre o Città 
 
Inaugurado em dezembro de 1999, o Città Office Mall, também conhecido como Shopping 
Città, passa por um grande processo de revitalização para oferecer ainda mais conforto, 



serviços e opções de compra e gastronomia para seus clientes. Fruto de um choque de 
gestão que possibilitou o investimento de aproximadamente 16 milhões sem nenhum custo 
extra para condôminos e lojistas, as obras incluíram a modernização da fachada, das escadas 
rolantes, banheiros e pátios, entre outras melhorias ainda sendo realizadas. Em breve o 
shopping ganhará um dos mais modernos e maiores teatros da cidade. 
 
Com localização privilegiada no primeiro quilômetro da Barra da Tijuca, o complexo conta 
com um conjunto de prédios comerciais de três pavimentos e sete blocos corporativos, 
estacionamento amplo e áreas cobertas e ao ar livre, onde destacam-se a segurança, a 
funcionalidade e um ambiente aprazível, que recebe eventos memoráveis para a cidade do 
Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 


