
 
 
 
 
 

Designação do projeto | Valorização do Património Megalítico no Concelho 
de Nisa - MEGANISA 
 
Código do projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000132 
 
Objetivo principal | A intervenção pretende criar condições que visem a, 
preservação e catalogação dos locais com interesse megalítico, bem como a 
valorização patrimonial destes espaços e da envolvente, através de melhores 
acessibilidades e sinalética informativa. Descrição dos Trabalhos Os trabalhos 
a realizar incidem: Execução de trabalhos de estudo e valorização estrutural 
no Menir do Patalou; Execução de trabalhos de estudo, e valorização 
estrutural na Anta dos Sarangonheiros 1; Limpeza da Anta dos 
Sarangonheiros 2 Prospeções nas áreas envolventes; Anta de São Gens 1 e 2 
melhoria das acessibilidades e inclusão de sinalética informativa em todos os 
monumentos megalíticos. Conseguir a valorização, conservação, protecção, 
promoção e desenvolvimento do património cultural, como expressão de 
identidade, bem como, maior atractividade turística e económica, no 
contexto da diversidade cultural existente no concelho, mediante a 
sistematização, preservação, conservação e difusão do seu património 
megalítico 

  
Região de intervenção | Concelho de Nisa 
 
Entidade beneficiária | Município de Nisa 
 
 
Data da aprovação | 22/06/2017 
 
Data de início | 01/03/2018 
 
Data de conclusão | 31/05/2019 
 
Custo total elegível | 69.200 € 
 
Apoio financeiro da União Europeia | 58.820 € 
 



 
Apoio financeiro público nacional/regional | 10.380 € 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados  O Município de Nisa, tem vindo 
a alargar o seu leque de preocupações e intervenções no domínio da 
valorização do património Megalítico do concelho de Nisa. As principais 
preocupações do Município estão ligadas à conservação, protecção, 
promoção e desenvolvimento do património pré-histórico, histórico, natural 
e cultural visando o desenvolvimento do turismo tornando-se o concelho de 
Nisa num destacado pólo de atracão quer para os turistas nacionais quer 
estrangeiros. No âmbito da Linha Estratégica definida para o Concelho de 
Nisa, importa valorizar e animar os aspectos simbólicos de cada sítio, 
garantindo as condições de respeito e atenção, de modo a permitir a 
visitação a rotas temáticas (elementos culturais, arqueológicos/históricos), 
de leituras por sítio (concentração de diversos elementos temáticos em 
determinados sítios), para assim reforçar a identidade dos residentes com os 
lugares, contribuindo para a consolidação da sua auto estima. Deste modo, 
criam-se as condições ideais para a divulgação, fruição e desenvolvimento 
dos conceitos de turismo cultural, histórico, pré-histórico, religioso e turismo 
da natureza 


