ATA NÚMERO VINTE E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE ABRIL DE DOIS
MIL E CATORZE.
Aos três dias do mês de abril de dois mil e catorze na Delegação da Figueira da Foz da Junta de
Freguesia de Buarcos com sede em, Rua do Barreiro, n.º 5, reuniu o executivo da Junta de Freguesia
com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores José Manuel Matias Tavares - Presidente,
Rui André Pinto Duarte - Secretário, António Manuel Faim Cardoso - Tesoureiro, Maria de Lurdes
Antunes Palaio e Pedro Daniel Sousa Farinha Martins dos Santos - Vogais.
Após a verificação de Quórum, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efectuada no dia 27 de março.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
- O Executivo reuniu com os Comerciantes da Esplanada Silva Guimarães e a Associação do Bairro
Novo, no sentido de articularem um conjunto de iniciativas com vista à dinamização daquela zona da
Cidade.
Foram apresentadas diversas intenções de eventos a serem promovidos pelos próprios comerciantes ao
que o Executivo congratulou os mesmos pelo seu espírito empreendedor e cooperativo para a
dinamização dos seus negócios.
Com base nos pressupostos enunciados, o Executivo deliberou a cedência de apoio logístico para a
viabilidade das iniciativas, assim como colaboração da divulgação e publicidade;
- O Executivo reuniu ainda com a Vivarte – Companhia de Teatro de Recriação Histórica, no sentido
de elaborar o programa para a Feira Medieval.
O Executivo deliberou que a realização do Certame, será na envolvente do Forte Santa Catarina
alargando assim a dinamização a outros pontos da freguesia.
Como resultado da reuniu o Executivo deliberou a seguinte programação:
18/04 – 6ª feira
11h | Abertura do Mercado | a vivência do mercado | os pregões e a azáfama dos mesteirais
15h | Arruada pelas ruas e praças do burgo | Leitura do edital / exposição de artefactos bélicos,
panejamento e acampamento castrense
16h | Pé de dança - Bailias e folguedos pelas ruas do burgo;
18h | Personagens da época - deambulação pela feira
20h | Comeres e beberes nas tabernas do mercado
21h | Águia Judia – Espetáculo de Cetraria
23h | O Tesouro do Barco Assombrado | Espetáculo de Malabares de Fogo
01h | Encerramento do Mercado
19/04 – Sábado
11h | Abertura do Mercado | abertura e vivência do mercado
15h | Cortejo do Infante | Exposição de artefactos bélicos, panejamento e acampamento castrense
16h | Arruada pelas ruas e praças do burgo | Início dos festejos e vivência do mercado
18h | Workshop de Tiro ao Arco | Acampamento Castrense
22h | Concerto de Música e Danças Mouriscas
23h | Recriação da Paixão de Cristo
24h | Mare Tenebrum | Espectáculo de Malabares de Fogo
01h | Encerramento do Mercado
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20/04 – Domingo
11h | Abertura do Mercado | abertura e vivência do mercado
12h | Abertura do Mercado | Exposição de artefactos bélicos, panejamento e acampamento castrense
15h | O Cortejo do Infante | Início dos festejos e vivência do mercado
18h | Torneio d’Armas |Teatralização
20h | Manjares e bons beberes nas tabernas do Mercado
21h | Venda de Escravos |Teatralização
22h | Encerramento do Mercado
Em permanência | No espaço do evento: Animação Itinerante | Recriação Histórica e Artes
Performativas | Personagens | Rábulas e Estórias | Música e Dança
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na presente
sessão, o pagamento de despesas no montante de 16.912,55 € (dezasseis mil novecentos e doze euros e
cinquenta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos justificativos e que
serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de Pagamento.
Foram ainda presentes vários requerimentos, solicitando a passagem de atestados para diversos fins,
que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de abril, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Sr. Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser assinada por
todos os membros presentes.
Presidente:
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