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Trabalhamos
para as pessoas!



O envolvimento pessoal no quotidiano do concelho e 
o acompanhamento de proximidade de toda a estrutura 
funcional do Município têm-nos permitido afirmar uma 
liderança partilhada ao nível da análise e da reflexão de todos 
os contributos antes das tomadas de decisão no âmbito da 
competência própria que nos é atribuída por lei.

Faz parte da nossa natureza contribuir de forma positiva 
na vida das pessoas, estar atento aos seus anseios, aos seus 
constrangimentos, às suas necessidades e, mesmo quando 
nos faltam recursos não nos tem faltado a criatividade para 
transformar o concelho que é nosso, num lugar mais atrativo 
para viver, para investir e para visitar.

Conseguimos melhorar substancialmente a 
“performance” financeira da Câmara Municipal de Nisa 
que a partir do ano de 2014, como se pode constatar no 
gráfico supra, passou a ter Resultados Líquidos Positivos do 
Exercício com 986.305,08€ em Dezembro de 2015 (o que não 
acontecia desde 2005). Apesar de o Município apresentar 
ainda uma dívida total no valor de 5.780.376€, a diminuição 
do passivo apresenta igualmente evidentes melhorias.  

Pensamos que o exercício o poder local democrático 
conquistado com o 25 de Abril (através as primeiras eleições 
autárquicas livres em 12 de Dezembro de 1976) tem de 
balizar-se pelo bem-estar das populações, é neste sentido 
que os homens e mulheres que “governam” as Autarquias 
têm de orientar o seu esforço. Obras espetaculares por 
si só não resolvem os problemas das pessoas. Captar e 
fomentar investimentos e iniciativas empresariais no 
concelho representam maior riqueza para a Autarquia, mais 
oportunidades de emprego desenvolvimento económico e 
social.

É neste objectivo que estamos focados, porque há longos 
anos nada acontece em Nisa a este respeito. O nosso trabalho 

Editorial 

Evolução do Resultado Líquido do Exercício - 2005 a 2015

Evolução da Dívida da Câmara Valores em Euros

e empenho já estão a dar frutos. Publicado que está em D.R.  
o novo Regulamento da Zona de Atividades Económica de 
Nisa, que agiliza o procedimento de atribuição de lotes e 
em vias de total resolução a barafunda registral em que se 
encontravam os lotes pré-existentes, estamos em condições 
de concretizar uma gestão disciplinada, transparente e 
responsável do nosso “Parque Industrial” onde surgirão 
novas iniciativas de negócio.

Caro Munícipe,  
Ao folhear as páginas deste Boletim Informativo poderá 

constatar a dinâmica da atuação municipal nas mais 
variadas vertentes da nossa vivência coletiva quer ao nível 
da valorização do espaço público na sede do concelho e nas 
freguesias quer no que concerne à visibilidade do nosso 
território, das nossas gentes, do nosso património, dos nossos 
saberes e dos nossos sabores. Ainda que seja sempre possível 
ir mais longe, estamos convictos de tudo fazer, de acordo 
com os instrumentos financeiros de que dispomos para 
elevar o concelho, estimulando e orientando o investimento 
municipal numa lógica de aproveitamento exaustivo dos 
modelos de parceria institucional proporcionados às 
Autarquias pelo Portugal 2020, quer no Plano interno quer 
no Plano Transfronteiriço. Este, de particular relevância 
porque continuamos a pensar que não existem “impossíveis” 
e seremos capazes de conquistar uma ponte que nos una a 
“nuestros” irmãos castelhanos num Tejo internacional que 
queremos vivo e livre e poluição!

Continuaremos a cumprir o nosso compromisso com o 
concelho de Nisa!

A Presidente da Câmara Municipal 

Maria Idalina Trindade
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Educação
Câmara Municipal recebeu certificado
“Município Parceiro ECO- ESCOLAS”

A Câmara Municipal de Nisa recebeu o certificado “Município Parceiro Eco- 
Escolas” como forma de reconhecimento pelo apoio prestado à implementação do 
programa Eco-Escolas na Escola EB 2,3/S Prof. Mendes dos Remédios.

“O Eco-Escolas é um programa internacional, coordenado em Portugal pela 
Associação Bandeira Azul que se destina a todos os graus de ensino (do pré ao 
superior). A sua metodologia inspirada nos princípios da Agenda 21 local, visa 
garantir a participação das crianças e jovens na tomada de decisões, envolvendo-os 
assim na construção de uma escola e de uma comunidade mais sustentáveis.”

Decorreu dia 21 de janeiro, no Cine Teatro, a cerimónia 
da tomada de posse do Prof. António Trigueiros para o 
cargo de Diretor do Agrupamento de escolas de Nisa para o 
quadriénio de 2016/2020.

Perante a representação oficial do Município de Nisa, 
através do Vice-Presidente, Eng. Sena Cardoso, do Delegado 
Regional de Educação da Região Alentejo, Dr. Manuel 
Barroso, o Presidente da Associação de Pais e Encarregados 
de Educação, Dr. Jaime Bizarro, a Presidente da Associação  
de Estudantes, Margarida Ribeiro e uma plateia constituída 
pela comunidade escolar e pelas entidades locais o Diretor 
foi empossado pela Presidente do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas, Prof. Lurdes Bento.

Durante a tomada de posse o Prof. António Trigueiros 
apresentou o projeto de intervenção no Agrupamento, 
nomeadamente no que concerne aos seus objetivos, visão e 
metas.

As férias da Páscoa foram o motivo para que, na 
Biblioteca Municipal, decorresse a Academia de Férias, na 
qual participaram, gratuitamente, cerca de 20 crianças.

A iniciativa que se vem repetindo, tornou-se referência 
para todos os que gostam de animação de forma segura, 
garantindo que diariamente serão propostos novas ações 

Academia de Férias da Páscoa

Posse do novo Diretor 
do Centro Escolar de Nisa
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que mantêm viva a alegria contagiante das crianças do nosso 
concelho.

Durante as duas semanas das férias escolares foi-lhes 
possível participar nas comemorações do Dia da Árvore, 
fazer jogos, dar asas à arte culinária e mostrar os dotes de 
artista plástico e participar em passeios lúdicos.



O Dia Internacional da Mulher foi assinalado no concelho de Nisa através da oferta simbólica de uma flor às funcionárias da 
Câmara Municipal e às mulheres institucionalizadas nos Centros de Dia e Lares do concelho de Nisa.

Este ato simbólico promovido pela Presidente da Câmara em todo o concelho teve como principal objetivo homenagear todas 
as mulheres lembrando o seu papel decisivo e etapas pelas quais passaram as mulheres até conseguirem a igualdade de direitos.

Com o apoio da Câmara Municipal decorreu, no concelho 
de Nisa, entre 26 de fevereiro e 18 de março um rastreio do 
cancro da mama, promovido pela Liga Portuguesa contra o 
Cancro – Núcleo Regional Sul, integrado no Plano Oncológico 
Nacional e no Programa Europeu Contra o Cancro cujos 
objectivos passam pela deteção do cancro da mama num 
estádio o mais precocemente possível, aumentando as 
possibilidades de cura. 

O Município de Nisa associou-se a esta iniciativa 
assegurando transporte a todas as mulheres convocadas 
para o rastreio, entre as localidades do concelho e os locais 
onde se instalou a unidade móvel bem como todo o apoio 
logístico necessário ao seu funcionamento.

Dia Internacional da Mulher

Câmara de Nisa apoia 
Rastreio do Cancro da Mama no concelho

Ação Social
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O Município de Nisa apoia a campanha “É tempo de 
ajudar” de iniciativa da Associação Coração Delta em 
parceria com a loja Intermarché.

Esta campanha de angariação de produtos de higiene 
para idosos que terá lugar até final do mês de abril iniciou-se 
no passado dia 1, com a presença da Presidente e do Vice-
Presidente da Câmara Municipal que deram o seu contributo 
pessoal oferecendo produtos para a campanha.

Para participar nesta campanha dirija-se à loja 
Intermarché de Nisa e ofereça alguns dos seguintes produtos:

- Creme hidratante/Óleo de amêndoas doces;
- Gel de banho;
- Shampoo;
- Sabonetes;
- Desodorizantes;
- Pastas de dentes;

Com apoio da Câmara Municipal decorreu no dia 7 de abril, no Mercado Municipal, o 2º Fórum da Saúde, promovido pela 
Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Nisa reunindo participantes de todo o concelho que aproveitaram o evento para efetuar 
rastreios, atividade física e aconselhamentos para viver melhor e com mais saúde.

A constituição do Fundo Municipal de Apoio Social 
destina-se a apoiar economicamente os agregados familiares 
do Município de Nisa que se encontrem em situação de 
carência económica, surgindo por iniciativa da Presidente 
da Câmara como um mecanismo que pretende minimizar os 
problemas sociais do concelho de Nisa.

II Forúm da Saúde

Projeto Delta
“É tempo de Ajudar”

Fundo Municipal de Apoio Social
Apoios concedidos

Ação Social

No primeiro trimestre de 2016 foram instaurados quatro 
processos, requeridos por munícipes, que resultaram em 
apoios concedidos para pequenas reparações na habitação 
(recuperação de paredes de quarto e sala; arranjo de 
telhado; aquisição de janela e alumínio lacado) e pagamento 
de transporte.

- Escovas de dentes;
- Soro Fisiológico;
- Fraldas;
- Pensos de incontinência;
- Toalhitas;
- Fixadores de Próteses Dentárias;
- Pastilhas efervescentes para as próteses dentárias;
- Espumas para a barba.



Cultura

Durante o primeiro trimestre de 2016 as exposições 
de artes plásticas e afins tiveram como protagonistas 
os artistas do concelho de Nisa que através da sua 
capacidade criativa apresentaram aos visitantes das 
mostras a forma como representam o concelho e a arte 
secular artesanal.

Na Biblioteca Municipal foram apresentadas as 
exposições de pintura dos nisenses Dulce Vitorino 
e José Maria R. Serra enquanto no Centro Cultural 
de José Maria Moura estiveram patentes mostras 
de Bordados de Maria Rita Bugalho e Desenhos de 
Micaela Fontelas, ambas de Alpalhão. Em Amieira do 
Tejo foi possível ver uma mostra fotográfica “Recordar o 
passado” representando a história daquela localidade.

No início de março iniciou-se, em Nisa e Alpalhão, 
mais um curso de formação “Senior.net” contemplando 
novos formandos ou reforçando conhecimentos 
relacionados com a utilização da internet de utilidade 
quotidiana.

O curso “Histórias & Estórias” promovido, 
graciosamente, pelo Prof. José Joaquim Carmona 
Ribeiro iniciou-se no dia 9 de abril, em Amieira do Tejo, 
e terá continuidade na Biblioteca de Nisa abordando 
temas da cultura geral relacionados com civilizações, 
movimentos artísticos e personalidades da História 
universal, nacional, regional e local.

Exposições

Formação

Cultura

“Exposição de Pintura” de Dulce Vitorino

“Exposição de Pintura” de José Maria Reisinho Serra

“Exposição de Bordados” de Maria Rita Bugalho “Exposição de desenhos” de Micaela Fontelas
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Os projetos desenvolvidos pela Biblioteca Municipal 
visando a promoção e incremento da leitura pautaram-
-se pela sua consolidação através da concretização dos 
“Sábados com Histórias” que no primeiro sábado de 
cada mês presenteou crianças e pais com as histórias 
“Os Três Terríveis Porquinhos” e “João Porcalhão” em 
janeiro, “O Carnaval dos Fantoches” em fevereiro e o “O 
Cuquedo” em março.

A iniciativa “Leituras e Memórias” levou aos 
Centros de Dia e Lares do concelho as possibilidade 
de relembrar os temas da “Emigração” e “Ser Mulher”. 
Também a iniciativa “Chá com Letras” reuniu na 
Biblioteca muitas senhoras que em tertúlia abordaram 
o tema do “Amor”.

Para além da possibilidade de assistir, no Cine Teatro às recentes novidades cinematográficas, com regularidade 
quinzenal, este espaço foi palco de um excelente concerto realizado pela fadista, de raízes nisenses, Dora Maria que 
apresentou o seu mais recente álbum “Encontros” para satisfação de todos quantos puderam assistir ao evento.

Animação de Leitura

Fado de Dora Maria
encanta Nisa

Cultura

Sábados com Histórias

Chá com LetrasLeituras e Memórias



O Mercado Municipal recebeu o concerto solidário de 
José Cid + Acid Jazz Projet que a Câmara Municipal promoveu 
em favor dos Bombeiros Voluntários de Nisa e que resultou 
numa enchente que presenciou um espetáculo diferente mas 
de superior qualidade.

No domingo de Páscoa, Nisa foi o lugar de eleição para 
a emissão do programa líder de audiências das tardes de 
domingo da TVI “Somos Portugal”.

Entre as 14 e as 20 horas o programa foi emitido em 
direto a partir desta vila do Alto Alentejo. Com apresentação 
de Mónica Jardim, Nuno Eiró e João Montez, ao longo da 
tarde, a Praça da República – espaço central de Nisa – foi 
palco de um programa de animação com conceituados 
artistas populares. Para além da assistência ao espetáculo 
musical, um amplo número de nisenses e de visitantes teve 
igualmente possibilidade apreciar e adquirir o artesanato 
nisense, os enchidos, o mel, os licores e a doçaria tradicional, 
assim como visitar uma exposição de cavalo lusitano, porco 
alentejano e rafeiro alentejano.

A emissão do programa “Somos Portugal” a partir de 
Nisa foi um sucesso, face à empenhada participação dos 

José Cid cumpriu 
a promessa feita 
no Nisa em Festa 

artesãos e dos e produtores do concelho e face ao interesse 
que despertou na imensidão de assistentes e visitantes. O 
sucesso é ainda sublinhado por se ter atingido o objetivo 
de, ao longo de seis horas, Nisa ter estado em direto num 
programa televisivo de grande audiência no país e nas nossas 
comunidades de emigrantes nos quatro cantos do mundo.

As reportagens e entrevistas a artesãos, a empreendedores 
e aos responsáveis autárquicos permitiram dar a conhecer 
a beleza natural e paisagística, o património, a cultura, a 
gastronomia e as potencialidades das águas termais da 
Fadagosa de Nisa nos domínios da saúde do lazer e do bem-
-estar. 

Há a referir que a participação da autarquia em termos 
de encargos financeiros se limitou a assegurar os aspetos de 
alojamento e refeições às equipas da estação televisiva e à 
logística e montagem de equipamentos.

Um mar de gente
participou no Programa 
“SOMOS PORTUGAL” da TVI

Cultura



Cultura 9



Turismo/ Desenvolvimento
Terminal Rodoviário
recebe transportes Internacionais

Balanço Positivo
da promoção de Nisa na BTL 2016

Conscientes das condições que os passageiros dos transportes internacionais encontravam (na Avenida D. Dinis) sempre que 
necessitavam de se ausentar da sua terra natal para outras paragens no estrangeiro foram encetados contatos com a empresa 
Internorte/Intercentro para alterar o local de embarque/desembarque para o Terminal Rodoviário de Nisa, na Rua Sidónio Pais.

Esta mudança concretizada no dia 8 de fevereiro permite assegurar aos utentes daquele serviço maior conforto e comodidade 
enquanto aguardam os autocarros, simbolizando, igualmente, a preocupação que a Câmara Municipal tem em garantir o bem-
-estar de todos os seus munícipes.

A presença do Município de Nisa na BTL 2106 integrou a 
representação da Entidade Regional de Turismo do Alentejo 
e Ribatejo com uma mostra de produtos tradicionais e 
apresentação de materiais promocionais das potencialidades 
do concelho.

A participação de Nisa na BTL culminou no dia 6 de março, 
com a actuação ao vivo de grupos de música tradicional do 
concelho (Fora d´Horas e Coro Sénior de Nisa), a exibição 
de imagens do Rio Tejo e do Conhal do Arneiro e com a 
degustação de pratos da gastronomia tradicional, vinho, 
queijo, mel, enchidos e licores. 

O Município de Nisa esteve representado pela Presidente 
pelo Vice-presidente da Câmara, contando com a presença do 
presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, Dr. Ceia da Silva e a atriz Paula Neves, recentemente 
designada Embaixadora do Alentejo. 

A participação de Nisa na BTL insere-se na estratégia de 
promoção turística do concelho como um destino a visitar 
pela sua riqueza em termos de património histórico, desporto 
de natureza, preservação dos saberes e sabores tradicionais, 
de bem-estar e qualidade de vida.
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XIX Feira dos Enchidos
de Alpalhão

Mercado Municipal de Nisa
Um bom exemplo 
de requalificação

Após ser sujeito a obras de remodelação interior o 
Mercado Municipal reabriu ao público no dia 4 de fevereiro, 
sendo introduzidos novos equipamentos e materiais nos 
pontos de venda e melhoradas as condições de conforto 
interior do edifício, particularmente através da cobertura 
do pátio interior, a substituição do pavimento existente, e da 
cobertura.

Estas alterações, muito elogiadas por comerciantes 
e munícipes, e consideradas pela comitiva da Câmara 
Municipal de Montemor-o-Novo, aquando da visita ao 
equipamento como um bom exemplo em termos de 
requalificação, visam dotar aquelas instalações de condições 
adequadas ao comércio de produtos e um espaço de eleição 
para realização atividades de animação e eventos de cariz 
social, educativo e cultural.

“Os melhores enchidos do mundo estão 
em Alpalhão”

Foi com esta alocução que a Presidente da Câmara 
Municipal se referiu à 19ª edição da Feira dos Enchidos que 
teve lugar a 12 de março, em Alpalhão, e que foi visitada por 
cerca de um milhar de pessoas.

Este evento conta com a parceria da Câmara de Nisa, 
que contribui com para a montagem do certame através da 
cedência de materiais e mão-de-obra, é uma montra para a 
divulgação dos produtos locais e regionais, constituindo-se 
como um foco dinamizador da economia local e “um grande 
palco do que de melhor se faz, em termos de gastronomia, 
no concelho alentejano”, sendo possível encontrar, nos 
expositores da feira, bolos regionais, os tradicionais 
enchidos, bordados, entre outros artigos culturais.

Turismo/Desenvolvimento



Ambiente/Proteção Civil
Poluição no Rio Tejo
é uma catástrofe para o concelho

Comemoração 
do Dia Internacional
das Florestas

Ambiente/Proteção Civil

O estado de poluição em que o Rio Tejo se encontra no seu percurso de 43 km, no concelho de Nisa, tem vindo a ser alvo de 
preocupação da Presidente da Câmara Municipal no sentido de identificar, denunciar e encontrar as soluções necessárias para 
resolução deste grave problema que, a persistir, influenciará decisivamente o modo de vida e sustento de pescadores e das suas 
famílias, que fazem do peixe o elemento principal da gastronomia local, em especial na freguesia de Santana e afetará a crescente 
prática de atividades de turismo e lazer em Amieira do Tejo.

A Câmara Municipal de Nisa assinalou o Dia Internacional 
da Floresta envolvendo crianças do ensino pré-escolar 
primário e das escolas do 1º ciclo do ensino básico do 
concelho de Nisa que participaram em diversas iniciativas 
de sensibilização para a preservação da natureza e para a 
promoção e valorização da árvore e da floresta. 

No dia 18 de março, simbolicamente foi removido o que 
restava da antiga “Árvore da Mentira” sendo substituída por 
uma árvore de grande porte. Neste mesmo dia, no Mercado 

Cronologia

Setembro 2015 - Técnicos da Câmara Municipal deslocaram-se 
ao “Cais do Arneiro” freguesia de Santana para verificar e recolher 
amostras do estado das águas do Rio Tejo;

28 setembro 2015 – Enviada comunicação ao Senhor Secretário 
de Estado do Ambiente, à Agência Portuguesa do Ambiente – ARH Tejo 
e Oeste e à Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial 
de Nisa denunciando a situação de poluição encontrada no Rio Tejo;

28 setembro 2015 – Enviada comunicação às empresas AMS 
– Star Paper; Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo e Centroliva – 
Indústria e Energia da denúncia realizada junto das entidades;

Outubro 2015 - Solicitada uma Audição à Comissão Parlamentar 
de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder 
Local e Habitação;

31 janeiro 2016 – Entrevista da Presidente da Câmara Municipal 
à RTP denunciando o problema através daquele meio de comunicação 
social;

2 fevereiro 2016 – A Presidente da Câmara Municipal intervém, 
na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar de Ambiente, 
Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 
Habitação após ter requerido audição nesse sentido;

4 abril 2016 – Visita da Comissão Parlamentar de Ambiente, 
Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação 
ao concelho de Nisa na sequência da audição, que em fevereiro levou 
ao Parlamento a Presidente da Câmara Municipal de Nisa.
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Rota do Contrabando
Uma parceria com sucesso

Piso sintético do Campo de Futebol
é inaugurado em Abril

Desporto

Desporto

A Câmara Municipal em parceria com a Inijovem e outras 
associações e entidades recriaram a “Rota do Contrabando”, 
num percurso pedestre com extensão de 16km, entre as 
localidades de Montalvão, em Nisa, em Cedillo, na província 
espanhola de Cáceres.

Participaram cerca de 800 pessoas devidamente 
orientadas por aproximadamente 60 voluntários que 
apoiaram os caminheiros durante todo o percurso.

Terminada a colocação do piso sintético no Campo de 
Jogos D. Maria Gabriela Vieira, em Nisa, a Presidente da 
Câmara reuniu, com as Associações Desportivas do concelho 
tendo como objetivo assegurar a gestão e funcionamento 
daquele equipamento desportivo.

Na reunião foi sugerido, pela Presidente da Câmara, às 
associações desportivas uma iniciativa de voluntariado, que 
aconteceu no dia 13 de março, para pintura do Campo de 
Futebol, para o qual o Município ofereceu as tintas e demais 
material.

Esta ação enquadra-se no espírito de participação 
ativa e cidadania da população do concelho de Nisa, dando 
consistência ao esforço financeiro que a Câmara Municipal 
desenvolveu para dotar o concelho de um Campo de 
Futebol de relva sintética como resposta às necessidades 
manifestadas pela população, permitindo que os desportistas 
e principalmente as crianças tenham, finalmente, as condições 
adequadas para a prática do futebol.

Municipal, a Falcoaria de Alter Real presenteou os alunos 
com atividades lúdicas e formativas, com destaque para a 
apresentação de aves de presa e exibição de voos, culminado 
com a apresentação, no Cine-Teatro de Nisa, de uma peça 
de teatro alusiva à árvores e à floresta, dinamizada por 
animadoras da Biblioteca Municipal.

No dia 21 de março, incluída na programação da Academia 
de Férias de Páscoa, as crianças participaram na plantação 
de árvores no jardim público e junto à Biblioteca Municipal 
complementada com uma prova de orientação visando a 
identificação das espécies existentes.

A inauguração oficial irá decorrer no dia 23 de abril, 
constando do programa o descerrar de uma placa alusiva ao 
acontecimento, seguindo-se um jogo de futebol a contar para 
o campeonato distrital de infantis e diversos encontros de 
futebol veterano.

A Câmara de Nisa contribuiu para o sucesso deste evento 
através da cedência de mão-de-obra, transporte e material 
promocional e de divulgação do concelho.



Associativismo

Associativismo
Apoios concedidos entre janeiro e março 2016

Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

APTOS – Associação 
de Pais de Tolosa

Associação Amigos 
do Mártir Santo

Associação Amigos 
S. António de Nisa

Associação de 
Veteranos do SNB

Associação Humanitária 
dos Bombeiros 

Voluntários de Nisa

Associação Sociocultural 
“Os Amigos de Arez”

Associação Tolosa 
Aventura TT

Associação Vamos à Vila

Centro de Apoio Social 
de Salavessa

Clube de Caçadores e 
Pescadores “Os Amigos 

de Salavessa”

Comissão Organizadora do 
19º Rally Paper Vila de Nisa

Comissão Organizadora 
Convívio Josés

G.D.R. Alpalhoense

Grupo Ciclo Alpalhoense

Grupo de Bombos de Nisa

Cedência de 1 stand duplo, 6 mesas e banco

Cedência e montagem de equipamentos, infra-estruturas, apoio técnico e 
isenção do pagamento de taxas.

Cedência de equipamentos, som infra-estruturas, apoio técnico, transporte e 
isenção pagamento de taxas

Apoio em transporte (autocarro de 54 lugares) para Lisboa (aeroporto) 
e oferta de lembranças, no âmbito de uma deslocação à Madeira.

Apoio à realização de um Passeio TT em Nisa, através da cedência 
dos balneários do pavilhão desportivo e de sala na antiga Escola EB 2,3

Apoio em transporte (viatura Mercedes de caixa aberta) 
para transporte de mobiliário de escritório, de Lisboa para Nisa

Cedência de salas para instalação da BAL entre Junho e Setembro de 2016

Apoio em mão-de-obra de pedreiro e de servente

Atribuição de subsídio no valor de 500 euros.

Cedência da antiga Escola de Salavessa, no âmbito da realização do Festival 
“3M’S Mosaico Musical em Montalvão”

Cedência da antiga Escola de Salavessa para realização de evento

Cedência da antiga Escola de Salavessa, no âmbito da realização de montarias

Cedência de 8 mesas e 16 bancos

Cedência e transporte de 6 mesas e bancos

Atribuição de subsídio no valor de 1.200 euros

Cedência de 2 stands, 3 mesas de ferro e tampos

Atribuição de subsídio no valor de 500 euros

Atribuição de subsídio no valor de 1.200 euros

Cedência/montagem: 2 stands, 3 contentores de lixo

Romaria 
de S. Amaro

Festas do Mártir
Santo

Festas de St. António

Jogo de Futebol

Transporte

Subsídio

Apoio

Subsídio

Subsídio

Subsídio

Festas do Mártir Santo
de Alpalhão

Romaria de Nª Srª 
da Graça

Instalações

Festival

Chocalhada

Montarias

Rally Paper

Convívio

Passeio TT



Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Grupo Toc’A Marchar/Tolosa

Inijovem

Nisa Futsal Clube

Salavecaça

Sociedade Columbófila Nisense

Sociedade Filarmónica 
Alpalhoense

Sociedade Recreativa 
Alpalhoense

Sport Nisa e Benfica

Sporting Clube de Nisa

Sociedade Musical Nisense

Rancho Típico das 
Cantarinhas de Nisa

Atribuição de subsídio no valor de 500 euros

Atribuição de subsídio no valor de 3.400 euros

Cedência do pavilhão desportivo

Transporte (autocarro de 27 lugares e viatura de 9 lugares)
a Salvaterra de Magos, Crato e Entroncamento.

Atribuição de subsídio no valor de 3000 euros

Atribuição de subsídio no valor de 1.200 euros

Cedência de utensílios de cozinha e da antiga Escola de Salavessa, 
no âmbito da realização de um almoço convívio 

entre caçadores e proprietários.

Apoio em transporte (autocarro de 54 lugares)
a Reguengos de Monsaraz

Atribuição de subsídio no valor de 5000 euros

Isenção do pagamento de taxas no âmbito da realização 
de bailes de Carnaval em Alpalhão

Atribuição de subsídio no valor de 6.500 euros

Transporte (autocarro, 27 lugares), no âmbito da sua participação 
no campeonato distrital de infantis, para Gavião, Castelo de Vide, 

Ponte de Sor, Elvas, Crato e Campo Maior

Transporte (autocarro, 54 lugares), no âmbito da sua participação 
num torneio de traquinas em Fronteira

Transporte (autocarro, 27 lugares), Taça de Infantis em Portalegre

Atribuição de subsídio no valor de 500 euros

Atribuição de subsídio no valor de 7.800 euros

Cedência de salas da Antiga Escola do Convento 
para sede da Associação durante 4 anos

Cedência do pavilhão desportivo

Transporte (autocarro 27 lugares e de 54 lugares) 
a Arronches e Ponte de Sor

Cedência de transportes, colaboração dos Serviços Municipais de Protecção 
Civil, divulgação do evento, utensílios de cozinha, oferta de lembranças 

e apoio técnico/mão-de-obra.

Subsídio

Subsídio

Subsídio

Bailes de Carnaval

Jogos de Futebol

Jogos de Futebol

Jogos de Futebol

Subsídio

Subsídio

Subsídio

Sede

Subsídio

Jogos de Futsal

Jogos de Futsal

Almoço convívio

43ª Exposição Nacional 
e Pré-Ibérica 

de Columbofilia

Jogos de Andebol

Jogos de Andebol
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Alpalhão - Recuperação do R/C do edifício 
da Junta de Freguesia

Alpalhão - Limpeza de bermas Estrada Nª Srª Redonda

Montalvão - Reposição de calçada

Administração Direta
Obras Municipais

Amieira do Tejo - Reposição de Lajetas

Alpalhão - Montagem/desmontagem 
da Feira dos Enchidos

Alpalhão - Pinturas no Jardim e Largo da Devesa 
de baixo



Nisa - Montagem de material desportivo 
no Centro Escolar

Nisa - Requalificação dos Lavadouros da Fonte Frade
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Tolosa - Reposição de calçadaSão Matias - Pavimentação do Pátio do Centro Social

Nisa - Recuperação de sala no Cine-Teatro

Nisa - Colocação de vidro na paragem dos autocarros

Nisa - Colocação de bancos e mesa na Devesa

Nisa - Instalação da Valquíria Enxoval - Visitas gratuitas

Obras Municipais



Centro Interpretativo do Conhal - Monte do Duque
Valor: 131,093,47€

Execução de pavimentos nos parques infantis da Praça da 
República em Nisa – Ajuste Direto
Valor: 40.560,10€

Arranjo Paisagístico e Valorização do Alto de Santa Luzia em Nisa 
- Ajuste Direto
Valor: 28.900,00 €  Trabalhos Complementares: 6.825,00 €

Obras Municipais
Empreitadas

Obras Municipais

Requalificação e Ampliação das Entradas e Acessos Complementares 
ao Loteamento Industrial de Nisa – Pavimento Sintético
Valor: 176.970,00€

Requalificação do Mercado Municipal e Áreas Envolventes
Valor: 468.999,99€

Execução dos Arranjos Exteriores do Centro Escolar 
Valor: 858.899,76€ 



Projetos
Obras Municipais

O projeto de beneficiação da Azinhaga do Santo Menino, 
que faz a ligação entre a estrada da Circunvalação e a fonte 
Aluada, prevê a pavimentação através de colocação de uma 
camada betuminosa, drenagem e sinalização daquela via 
considerando-se a intervenção necessária, pois o pavimento 
atual encontra-se em terra batida dificultando o acesso às 
garagens de diversas moradias, especialmente no Inverno.

O projeto incide sobre a criação de passeios e execução 
de rede de esgotos pluviais, permitindo o acesso ao edifício 
da escola primária, à praça de touros, recinto das festas e 
habitações, dotando a via de condições se segurança para 
os peões que utilizam as bermas da EN364 e paralelamente 
criar acessos pedonais cómodos.

Este projeto tem por objetivo construir um pontão em 
estrutura de betão para ligar as margens da Ribeira do Sôr no 
caminho vicinal que vai até ao “Porto de Abrantes”, em Tolosa.

O Caminho Municipal 1004 faz a ligação entre Alpalhão 
e a capela da Senhora da Redonda encontrava-se, bastante 
danificado em grande parte da sua extensão.

A intervenção assentou, essencialmente, na melhoria 
do pavimento, com a colocação de camada betuminosa nas 
zonas mais degradadas e de micro aglomerado nas restantes.

“REQUALIFICAÇÃO 
DA ENTRADA OESTE”
Arez

“Construção do Pontão sobre 
a Ribeira do Sôr”
Tolosa

“AZINHAGA DO STº MENINO”
Nisa

BENEFICIAÇÃO DO CM 1004 - 
SRª DA REDONDA   

Alpalhão
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A - Rua de Palhais ; B - Rua do Engenho; 
C - Largo do Terreiro 

A realização deste projeto, pretende requalificar a Rua 
do Engenho, Rua de Palhais e Largo do Terreiro, em Amieira 
do Tejo com o objetivo de regularizar e homogeneizar 
pavimentos, uma vez que estes se encontram em muito mau 
estado de conservação e com diferentes tipos de acabamento.

Os trabalhos a realizar incidem na remodelação da rede de 
abastecimento de água; execução de rede de esgotos pluviais; 
execução de pavimentos em calçada e lajetas de granito.

A execução deste projeto pretende requalificar os pavimentos na Rua da Fonte, Rua da Póvoa e Rua de Stº António no Monte 
do Duque, e na Travessa da Liberdade e Rua da Independência no Arneiro e tem como objetivo regularizar e homogeneizar 
pavimentos em mau estado e promover melhor acessibilidade.

Os trabalhos a realizar incidem no desmonte do atual pavimento em pedra irregular, e pavimentação de toda a área de 
intervenção dos trabalhos com calçada de cubos de granito azul.

Projetos
Obras Municipais

MONTE DO DUQUE

ARNEIRO

1

1

1 - Área de intervenção

1 - Área de intervenção

Travessa da Liberdade

Rua da Fonte

Rua de Stº António

Rua da Póvoa

Rua da Independência

Rua da Independência

“REQUALIFICAÇÃO DE RUAS”
Monte do Duque e Arneiro

“REQUALIFICAÇÃO DE RUAS”
Amieira do Tejo

A

B
C

1

1



Trata-se de um bairro onde é necessário intervir de forma 
a melhorar os espaços exteriores públicos. Os objetivos 
para o tratamento deste espaço, são a sua valorização e da 
envolvente, bem como a resolução de algumas situações 
problemáticas em termos de infraestruturas (águas e 
esgotos).

Os trabalhos a realizar incidem sobre a pavimentação 
de passeios e alguns arruamentos; introdução de zonas 
verdes; execução de muros divisórios dos espaços a ceder; 
substituição da rede de abastecimento de água; execução de 
troços de rede de esgotos domésticos.

Este projeto foi aprovado pela Câmara Municipal 
encontrando-se a decorrer o concurso e terá um custo 
estimado na ordem dos 227.000 euros.

Pretende-se o tratamento estético, bem como a 
valorização patrimonial deste espaço e da envolvente. 
Privilegia-se as ocupações ligadas ao lazer/desporto e estadia 
por se considerar que dão continuidades às funções das 
áreas circundantes e portanto as que melhor enquadramento 
apresenta.

Assim os objetivos específicos para o espaço são a 
construção de um parque infantil, de um espaço para 
manutenção física de adultos, zonas de estadia com 
sombreamento e definição de um arruamento e parque de 
estacionamento.

Os trabalhos a realizar incidem na pavimentação do 
largo, dos passeios e arruamento; execução de pérgulas em 
madeira; execução parque infantil - muretes, pavimentação e 
pavimento sintético; instalação de peças para exercício físico; 
instalação de toldos de sombreamento; remodelação da rede 
de abastecimento de água; remodelação da rede eléctrica; 
instalação de bebedouro e papeleiras; limpeza e recuperação 
do cruzeiro.

Este projeto foi aprovado pela Câmara Municipal 
encontrando-se em fase de lançamento de concurso e terá 
um custo estimado na ordem dos 189.000 euros.
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“ARRANJO PAISAGÍSTICO 
E VALORIZAÇÃO DO BAIRRO 
DA CEVADEIRA” - Nisa

“ARRANJO PAISAGÍSTICO 
DO LARGO DO CRUZEIRO”
Alpalhão

B

B

B

B

D

B

B

B B

B

B

B

B

DE

Estacionamentos

Passeio

Zona de Estadia

Escultura

Árvores Propostas

Áreas verdes a privatizar

Betuminoso

Pavê de cor cinzenta

Pavê de cor amarela

Cubos de granito azul de Alpalhão

Cubos vidraço e fiadas de granito de Alpalhão

Arbustos Propostos

Árvores Existentes

Bebedouro

Logradouros
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Gestão Municipal
Assembleia Municipal 
visita equipamentos

Por iniciativa da Câmara Municipal os membros 
da Assembleia Municipal realizaram uma visita aos 
equipamentos municipais que, recentemente, foram objeto 
de requalificação.

Acompanhados pelo Vice-Presidente da Câmara, com 
explicação técnica por parte dos funcionários municipais, 
foi apresentado o Centro Escolar e o desenvolvimento das 
obras de colocação do Piso Sintético do Campo de Jogos e o 
Mercado Municipal.

Os Regulamentos, enquanto atos normativos produzidos 
pela Câmara Municipal no uso de poderes administrativos, 
são uma fonte de direito, e uma forma de atividade 
administrativa.

Consciente da importância dos regulamentos na atividade 
autárquica, e principalmente na vida dos Munícipes que são 
os visados diretos na aplicação dos dispositivos constantes 
dos mesmos, a Câmara Municipal tem desenvolvido 
esforços no sentido de normalizar os serviços que presta 
quotidianamente.

Regulamento do Mercado Municipal, 
publicado em Diário da República no dia 8 de fevereiro, 
pretende disciplinar o funcionamento daquele equipamento 
e o regime de atribuição dos locais de venda.

Este documento permitirá aos ocupantes do Mercado 
Municipal um melhor desempenho da sua atividade, com a 
consequente melhoria da sua prestação, onde a defesa do 
consumidor e a proteção do ambiente, nomeadamente a que 
se prende com aspetos higio -sanitários estejam presentes.

Regulamento da Zona de Atividades 
Económicas de Nisa, publicado em Diário da 
República, no dia 30 de março, disciplina a transação dos 
terrenos, define a construção e a gestão daquele espaço.

O documento visa dinamizar economicamente o parque 
industrial, de modo atrair investimento de uma forma 
controlada, criando -se uma lista de obrigações, deveres e 
garantias entre os vários intervenientes, dando continuidade, 
no espaço e no tempo à filosofia, aos objetivos gerais e à 
estratégia de desenvolvimento que se pretende para o parque 
empresarial do concelho.

Câmara normaliza áreas de atuação
A Câmara Municipal manteve, igualmente, em consulta 

pública, diversos projetos de regulamentos que irão, 
posteriormente, normalizar diversas áreas de atuação 
municipal:

Serviço de Abastecimento Público de 
Água - estabelece as regras a que deve obedecer o serviço 
de fornecimento e a distribuição de água para consumo 
público no Município de Nisa aplicando-se às atividades de 
conceção, projeto, construção e exploração dos sistemas 
públicos e prediais de abastecimento de água.

Serviço de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas - estabelece as regras a que 
deve obedecer a prestação do serviço de saneamento de 
águas residuais urbanas no Município de Nisa, aplicando-se 
às atividades de conceção, projeto, construção e exploração 
dos sistemas públicos e prediais de saneamento de águas 
residuais urbanas.

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 
- define as regras a que obedece a prestação do serviço de 
gestão de resíduos urbanos no Município de Nisa, aplicando-
se às atividades de recolha e transporte do sistema de gestão 
de resíduos urbanos.

Prémio de Mérito a Alunos do Ensino 
Básico e Secundário - visa estabelecer o regime e 
os princípios gerais de atribuição de prémios de mérito aos 
alunos do Ensino Básico, Secundário, por parte do Município 
de Nisa, a partir do ano letivo de 2015-2016, abrangendo os 
alunos residentes no Concelho de Nisa, e matriculados no 1º, 
2º e 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário; 

Gestão Municipal



Para agilizar as intervenções da Divisão de Obras por 
administração direta e ajudar as Juntas de Freguesia em 
transporte de materiais, a Câmara Municipal adquiriu 
recentemente uma viatura pesada de 19 toneladas, com grua.

Aquisição de Camioneta 
com Grua




