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Caros concidadãos

Mais um Natal se aproxima, tempo de elevar as vivências 
das fortes tradições das nossas gentes, assentes na solidarie-
dade e na fraternidade. 

Após um ano de intenso labor, chega a hora da partilha e 
da celebração das conquistas alcançadas junto das pessoas 
que mais queremos, fortalecendo os laços familiares e pla-
neando a construção de um novo tempo, que o Ano Novo nos 
irá trazer!

Após as eleições autárquicas de outubro de 2017, con-
tinuamos a construir o futuro da nossa terra, com a força e 
determinação que nos têm caraterizado, como comprova a 
primeira medida tomada pelo novo executivo (2017/2021), 
centrada nas pessoas, com a aprovação do Regulamento de 
Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, no concelho de 
Nisa, a que se juntam outras medidas, já existentes, de apoio 
social – oferta de livros escolares até ao 2º ciclo, transporte 
e alimentação conforme os rendimentos dos agregados fa-
miliares, academia de férias gratuitas, redução em 50% nas 
taxas de licenciamento de obras para jovens casais, em que 
nenhum dos proprietários tenha mais de 35 anos desde que 
façam prova de que o prédio se destina a habitação própria 
permanente, entre outras, que visam combater este flagelo 
do interior, porque só com mais gente e mais jovem, pode-
mos projetar um concelho com futuro.

Além do apoio dado às crianças do nosso concelho, não 
esquecemos os mais idosos e desfavorecidos da sociedade, 
com a implementação do programa “Nisa Social”, que ofere-
ce vários apoios, a fim de colmatar carências e necessidades 
apresentadas por uma parte significativa da população, que 
engloba o Cartão Municipal do Idoso, Teleassistência, Oficina 
Móvel Social e Fundo Municipal de Apoio Social.

Numa outra vertente, mais lúdica e formativa, mas tam-
bém dirigida aos Seniores do nosso concelho, destaca-se a 
criação, recentemente, da Universidade Sénior de Nisa, a 

funcionar desde 16 de outubro e já com 281 alunos inscritos.
Acresce ainda a nossa constante preocupação com a di-

namização e valorização do comércio local tradicional, insti-
tuindo “eventos âncora” que atraem ano após ano novos pú-
blicos ao centro da vila de Nisa, como são o “Nisa em Festa” 
ou o “Nisa Natal” - com a novidade este ano da Pista de Gelo 
Natural.

Na vertente Cultural, valorizamos o nosso património, 
estamos a reabilitar o Centro Histórico com  a requalificação 
da Casa do Forno e a substituição das calçadas e colocação 
de lajetas de granito em todas as ruas, a par da tão desejada 
intervenção no Edifício do Hospital Velho que vai definitiva-
mente arrancar .

No Turismo realce para o fortalecimento da implementa-
ção da Marca Identitária “é-nisa”, tão bem representada re-
centemente no Fórum Lisboa e na nossa Montra do Posto de 
Turismo. Continuamos a valorizar o destino Nisa, através da 
ampliação da rede de percursos pedestres com a inaugura-
ção, este mês, do novo Trilho PR-9 “Mina de Ouro do Conhal 
do Arneiro”.

Mas não esquecemos aqueles que, mesmo estando longe, 
continuam com Nisa no coração, como é o caso dos nossos 
emigrantes, dispersos em vários pontos do mundo, os quais 
foram reconhecidamente homenageados em agosto de 2017, 
com o erigir de uma estátua em sua honra.

São estas e outras iniciativas que consolidam o nosso 
projeto de governação local, fortalecendo os laços de união, 
proteção e esperança desta comunidade.

Aproveitamos esta quadra natalícia para endereçar a 
todos os cidadãos do concelho de Nisa e suas famílias, uma 
renovada mensagem de confiança e esperança, formulando 
votos sinceros de um Santo e Feliz Natal e um Próspero Ano 
de 2018.

Um Forte e Fraterno Abraço!

Mensagem de BOAS FESTAS
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Incentivo à Natalidade
A primeira medida do novo mandato 2017/2021

Município de Nisa com Serviço 
de Apoio Social à população

Ação Social

Apoio à Natalidade - Primeiro apoio concedido
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A Câmara Municipal de Nisa tem ao dispor dos habitantes 
do concelho um novo serviço: “NISA SOCIAL”, que oferece vá-
rios apoios, a fim de colmatar carências e necessidades apre-
sentadas pela população.

Este serviço engloba o Cartão Municipal do Idoso que, 
entre outros apoios, comparticipa 50% em medicamentos e 
prevê uma redução no valor da fatura da água. Também a Te-
leassistência faz parte do leque de apoios, direcionada para 
pessoas que vivam sozinhas, isoladas ou que sejam portado-
ras de algum grau de deficiência ou incapacidade temporária. 
A Oficina Móvel Social oferece apoios em mão-de-obra de 
carpintaria, serralharia, eletricidade, águas e saneamento e 

A primeira medida tomada pelo novo executivo 
(2017/2021) está centrada nas pessoas. Nunca se re-
gistaram tão poucos nascimentos em Portugal como hoje e 
o nosso país tem atualmente um dos mais baixos níveis de 
fecundidade da Europa e do Mundo – o índice sintético de 
fecundidade (ISF) registado em 2015 foi igual a 1,30 filhos 
por mulher e em 2016, a 1,36. 

A Presidente da Câmara Municipal propôs e a Câmara 
Municipal aprovou, na primeira reunião ordinária do novo 
mandato, o Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio 
à Família no Concelho de Nisa, o qual será remetido para 
aprovação da Assembleia Municipal, com vista à sua opera-
cionalização.

O nascimento de uma criança marca sempre um momento 
especial na vida dos seus pais e familiares e, por vezes, am-
pliando essa alegria ao resto da comunidade, tal como acon-
teceu no passado dia 6 de outubro de 2017, que veio quebrar 
um longo período de mais de 30 longos anos sem registo de 
nados-vivos no Pé da Serra, com o nascimento do Francisco 
José de Almeida, filho de David José Graça Martins de Almei-
da e de Ana Rita Polido Correia. 

O Regulamento prevê a atribuição de um subsídio, em 
prestação única, no valor de 500€ (quinhentos euros) no pri-
meiro nascimento e 750€ (setecentos e cinquenta euros) no 
segundo nascimento, sendo beneficiários munícipes isolados 
ou inseridos em agregados familiares, residentes e recensea-
dos no concelho de Nisa, no mínimo há dois anos, contados 
na data do nascimento da criança.

De modo a perpetuar essa mesma data, a Presidente da 
Câmara Municipal de Nisa propôs, a título excecional, a atri-
buição de um subsídio único aos pais do recém-nascido, no 
valor de 500€ (quinhentos euros). De forma a registar esse 
momento único e singular, procedeu-se no dia 14 de novem-
bro, à entrega do respetivo cheque e apresentação de felici-
tações oficiais, na presença dos pais, acompanhados do bebé 
Francisco.

construção civil a portadores de deficiência ou pessoas em 
situação de isolamento ou dependência. NISA SOCIAL tem 
ainda ao dispor o Fundo Municipal de Apoio Social, cujo 
principal foco  incide em apoiar beneficiários em despesas de 
saúde e reparação de habitação própria.

Os beneficiários devem cumprir o estabelecido no 
regulamento municipal NISA SOCIAL para que possam 
usufruir das medidas deste serviço. O processo de candi-
datura e as inscrições são feitos no atendimento da Câmara 
Municipal de Nisa, podendo os interessados obter informa-
ções também através de contacto telefónico (245 410 000 e 
964 514 308).

Teleassistência Fundo Municipal de Apoio Social

Oficina Móvel Social Oficina Móvel Social
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Município de Nisa faz apresentação institucional
do Gabinete de Apoio à Vitima 
de Violência Doméstica

De regresso à Academia de Férias Escolares

Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza

Romagem ao Talhão 
dos Combatentes
no Cemitério de Nisa

Nisa comemorou 
o Dia do Respeito pela Pessoa Idosa

A Presidente da Câmara Municipal de Nisa, Idalina Trinda-
de, apresentou oficialmente, no passado dia 14 de setembro, 
o Gabinete de Apoio à Vitima, na presença dos representan-
tes do Centro Distrital de Portalegre do Instituto de Seguran-
ça Social; Instituto de Emprego e Formação Profissional; As-
sociação de Apoio à Vitima; CPCJ de Nisa; IPSS do Concelho 
de Nisa e autoridades civis e militares.

 O Gabinete de Apoio à Vitima (extensão de Nisa) resulta 
de um protocolo de colaboração, assinado entre o Município 
de Nisa e a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualda-
de e encontra-se instalado no antigo edifício da escola EB 
2,3/S de Nisa (atual Núcleo de Formação da CMNisa), com 
atendimento semanal, todas as quintas-feiras, entre as 
14h e as 17h30, com a presença de técnicas credenciadas 

O Município de Nisa promove, de forma regular e gratuita 
a Academia de Férias Escolares, durante os períodos de férias 
escolares, um programa de atividades de ocupação dos tem-
pos livres dirigido a crianças e jovens entre os 5 e os 12 anos 
de idade. Depois do sucesso das edições de Verão e da Páscoa 
em 2017, está de regresso na versão Natal, entre os dias 18 de 
dezembro de 2017 a 2 de janeiro de 2018.

Esta iniciativa engloba-se num vasto plano de Apoio So-
cial dirigido às famílias do concelho de Nisa, com filhos em 
idade escolar.

A Câmara Municipal de Nisa, em conjunto com o Núcleo 
Distrital da EAPN Portugal (Rede Europeia Anti-Pobreza) e 
as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do 
concelho assinalaram o Dia Internacional para a Erradicação 
da Pobreza e da Exclusão Social (17 de outubro), na Praça da 
República, em Nisa.

Simbolicamente procedeu-se à construção de uma tenda/
abrigo, com 40 fitas de tecido alusivas à data comemorati-
va, elaboradas pelos utentes e os profissionais das referidas 
instituições e do Município. A mesma patente ao público no 
Mercado Municipal.

Esta iniciativa contou com a presença da Presidente da 
Câmara Municipal de Nisa, Idalina Trindade e de represen-
tantes da Santa Casa da Misericórdia de Alpalhão, de Amieira 
do Tejo, de Arez, de Montalvão, de Nisa, do Centro Social de 
Santana, de Tolosa e do Solar da Fonte da Pipa, de forma a 
alertar e sensibilizar a população para a importância do com-
bate à pobreza e à exclusão social.

O Vereador da Câmara Municipal de Nisa, Parreira Dinis, 
esteve presente na habitual homenagem a todos os comba-
tentes já falecidos, junto do Talhão dos Combatentes, no ce-
mitério de Nisa, promovida pelo Núcleo de Portalegre da Liga 
dos Combatentes, na qual também participaram represen-
tantes de várias entidades.

O Município de Nisa promoveu no dia 30 de agosto, no Pa-
vilhão Municipal, a celebração do Dia do Respeito pela Pessoa 
Idosa reunindo cerca de 600 pessoas com mais de 60 anos, 
oriundos de todo o concelho e das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS).

 A celebração do Dia do Respeito pela Pessoa Idosa é um 
evento que tem como objetivo permitir aos idosos um conví-
vio salutar e reconhecer o seu papel na sociedade.

Do programa da celebração destaque para a receção aos 
idosos por parte da Presidente da Câmara Municipal, anima-
ção musical e baile com o Maestro António Maria Charrinho e 
o almoço-convívio entre os participantes.

pela Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV).
 Os serviços prestados são totalmente gratuitos e confi-

denciais, consistindo no apoio psicológico, jurídico e social a 
vítimas de violência domestica e de género.

Ação Social Ação Social

Viagem e almoço a bordo do Navio-Patrulha Oceânico “Figueira Foz”

Entusiasmo e forte adesão 
na Universidade Sénior de Nisa

A Universidade Sénior de Nisa, a funcionar desde 16 de 
outubro, integra a Rede que Une as Universidades Seniores 
(RUTIS), com 281 alunos, nas disciplinas de Francês, Ginás-
tica, hidroginástica, historia, informática e musica. “Os resul-
tados da ação das Universidades Sénior são inquestionáveis 
quanto ao bem-estar que propiciam, quer no reforço das 
perspetivas de inserção e participação social, quer na me-
lhoria das condições e qualidade de vida das pessoas que as 
frequentam.”

A Presidente da Câmara Municipal Idalina Trindade e o 
Vereador António Parreira Dinis visitaram no dia 14 de no-
vembro, a Universidade Sénior de Nisa, na aula de música 
(instrumento: Cavaquinho) – dirigida pelo Maestro António 
Maria Charrinho.



Decorreu no dia 7 de novembro, no edifício da Câmara 
Municipal, a assinatura do acordo de colaboração entre o 
Município de Nisa, o Centro Escolar de Nisa e a Coudelaria 
Ribeirinho Paralta, com a presença da Presidente da Câmara 
Municipal, Idalina Trindade, da Vereadora Conceição Serra, o 
Diretor do Centro escolar, António Trigueiros e do Professor 
Paralta, representando a sua coudelaria, garantindo assim 
que os alunos com necessidades educativas especiais conti-
nuam a beneficiar de hipoterapia, equitação com fins tera-
pêuticos.

Decorreu no dia 14 de novembro, na Biblioteca Municipal 
Dr. Motta & Moura de Nisa, a reunião da Rede de Bibliotecas 
do Concelho de Nisa, com a presença da Vereadora da Câ-
mara Municipal de Nisa, Conceição Serra, da Coordenadora 
InterConcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Ana Pau-
la Ferreira, do Diretor do Agrupamento de Escolas de Nisa, 
António Mesquita Trigueiros, da Professora Bibliotecária 
do Agrupamento de Escolas de Nisa, Maria João Biscaia, do 
Coordenador Principal da Subunidade Sociocultural da CM 
Nisa, Bento Semedo e da Técnica Superior Responsável pela 
Biblioteca Municipal de Nisa, Maria do Carmo Ribeirinho.

Núcleo de Formação da Câmara de Nisa
com novo curso de formação

Reunião da Rede de Bibliotecas do Concelho de Nisa

De forma a preservar e manter viva a forte identidade do 
concelho, a Câmara Municipal de Nisa, disponibiliza, através 
do seu Núcleo de Formação - a funcionar nas instalações da 
antiga escola EB 2,3 - uma nova oferta de aprendizagem: Cur-
sos de Formação Modular Certificada na área dos bordados, 
numa parceria com o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). 

A Presidente da Câmara Municipal de Nisa, Idalina Trin-
dade, compareceu no dia 14 de novembro, no Núcleo de 
Formação do Município de Nisa, para dar as boas vindas aos 
formandos.

Renovação do protocolo 
para aulas de hipoterapia aos alunos 
com necessidades educativas especiais

Município de Nisa alarga 
oferta de manuais escolares ao 2º ciclo

Prémios de Mérito 
para os melhores alunos

8 Educação

A Câmara Municipal de Nisa, pelo quarto ano consecutivo, 
ofereceu os manuais escolares e cadernos de atividades a to-
dos os alunos do concelho que frequentam o pré-escolar, 1º 
ciclo e este ano extensivo aos alunos do 2º ciclo.

 No dia 13 de setembro, no arranque do ano escolar 
2017/2018, a presidente da Câmara Municipal de Nisa, Idali-
na Trindade, deslocou-se ao Centro Escolar e procedeu à en-

No dia 27 de outubro foram atribuídos pela Câmara Mu-
nicipal de Nisa os Prémios de Mérito aos alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Nisa que obtiveram os melhores resul-
tados escolares no ano letivo de 2016/2017.

 A cerimónia decorreu no Cineteatro de Nisa, antecedida 
de várias atuações da Escola Silvina Candeias nas diferentes 
modalidades: ballet, sevilhanas e dança contemporânea. 

 Os prémios atribuídos foram os seguintes:
4º ANO 
 Madalena Santos Guerreiro Claro Louro - 1º Prémio - 100€ 
Bruno José Pereira Granchinho - 2º Prémio - 75€ 
Samuel Carvalho Remígio - 3º Prémio - 50€ 
6º ANO
 Joana Otto Marçal Fraústo Basso - 1º Prémio – 200€ 
Constança Rosário Semedo - 2º Premio – 150€ 
João Louro Pires - 3º Prémio – 100€ 

Educação
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9º ANO
Bernardo Miguel Belona Serra - 1º Prémio - 250€ 
12º ANO - Secundário / Línguas e Humanidades
Gonçalo José Sequeira Roldão - 1º Prémio – 300€
12º ANO - Ciências e Tecnologia 
João Miguel Pequito Zacarias - 1º Prémio – 300€
Joana Curado Polido - 2º Prémio – 200€
Carolina Batista Ribeiro - 3º Prémio –150€

trega dos manuais escolares e cadernos de atividades dos 1º 
e 2º ciclos do ensino básico.

 Foram também entregues aos meninos do Pré-Escolar de 
Alpalhão, Tolosa e Nisa os cadernos de atividades. Esta ini-
ciativa de caráter social insere-se num conjunto de medidas 
que o Município de Nisa tem vindo a implementar, de apoio 
às famílias, e de promoção da igualdade de oportunidades e 
generalização do sistema educativo gratuito e de qualidade.
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“A Terra Treme”
Exercício público de sensibilização para o risco sísmico

Município de Nisa recebe crianças da Santa Casa
que vieram “pedir os santinhos”

Nisa Natal um programa recheado de eventos

No dia 13 de outubro, Dia internacional para a Redução de 
Catástrofes, pelas 10h13, decorreu em todo o território na-
cional o Exercício Público de Sensibilização para o Risco Sís-
mico. No concelho de Nisa a iniciativa realizou-se no Jardim 
de Infância de Alpalhão, com a colaboração dos Bombeiros 
Voluntários de Nisa, Protecção Civil e a participação dos alu-
nos, auxiliar, educadora de infância e a Presidente da Câmara 
de Nisa, Idalina Trindade. A iniciativa teve a duração de ape-
nas 1 minuto, durante o qual os participantes foram convida-
dos a executar os 3 gestos que salvam: BAIXAR, PROTEGER 
E AGUARDAR. A organização deste exercício procura sensibi-
lizar toda a população para o risco sísmico e para a impor-
tância de comportamentos simples que os cidadãos devem 
adotar em caso de sismo.

As crianças da Santa Casa da Misericórdia de Nisa, man-
tendo a tradição, vieram “pedir os santinhos” à Presidente da 
Câmara Municipal de Nisa. 

 Os pequenos foram recebidos carinhosamente pela Pre-
sidente, Idalina Trindade, e pelos vereadores Parreira Dinis e 
Conceição Serra.

Nisa em Festa 2017

Cultura
Presidente da Câmara Idalina Trindade
homenageia Emigrantes do concelho de Nisa

No dia 6 de Agosto, o Município de Nisa em colaboração 
com a Paróquia, celebrou o dia de Homenagem ao Emigrante, 
integrando pelas 18 horas Missa na Igreja Matriz, às 19 horas 
cerimónia de Inauguração e bênção da Estatua do Emigrante 
na Praça da República e às 20 horas Jantar com “Feijão das 
Festas” no Mercado Municipal.

 Ao evento acorreram centenas de pessoas, que quiseram 
presenciar tão emocionante momento na vida local, como 
foi o reconhecimento, através deste ato, do valor da imensa 
comunidade da diáspora nisense que esteve presente.

 A Presidente da Câmara Drª Idalina Trindade, junto à 
estátua, dirigiu-se a todos lendo uma missiva enviada pelo 
Srº Cônsul Honorário de Tours Luís Balonas Palheta, natural 
de Nisa, a propósito da justa e devida homenagem que a 
Câmara Municipal decidiu fazer aos milhares de emigrantes 
desta terra, mencionando António Conicha como um dos 
impulsionadores deste sonho.

 Durante o emotivo discurso, a Srª Presidente da Câmara 
Municipal, referiu a importância do local escolhido para 
instalar a estátua, a sua centralidade - o coração da vila de 
Nisa e o icónico Jardim de Nisa, como referência na memória 
da comunidade local. Sob o mote “valorizar a nossa gente”, 
enalteceu os fortes valores do povo deste concelho, que 
souberam elevar ao longo dos anos e através do seu árduo 
trabalho diário, bem alto o nome deste concelho, noutras 
regiões do globo.

 Mais do que uma obra que se impunha, este foi o devido 
e merecido reconhecimento aos milhares de emigrantes que 
trazem Nisa no coração.

Este ano o certame “Nisa em Festa”, decorreu entre 11 
e 14 de Agosto, com a presença de mais de 60 stands de 
expositores de gastronomia, artesanato e muitos artistas de 

alta qualidade. A cerimónia de abertura foi abrilhantada pelo 
Coro Sénior de Nisa e a Banda da Sociedade Musical Nisense.

Pista de Gelo NaturalChegada do Pai Natal
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Nisa em Música 2017
com Festival Internacional de Acordeão
e Concerto de Ricardo Gordo

Município de Nisa promove Magusto

Recuperação, valorização 
e salvaguarda 
do Património Megalítico

Cinema ao ar livre
nas freguesias

Espetáculo Comemorativo dos 36 anos de carreira 
do Maestro António Maria Charrinho

A Câmara municipal de Nisa realizou durante o mês de 
Outubro, mais uma edição do “Nisa em Musica”. O primeiro 
espectáculo de “NISA em MÚSICA” ocorreu no Cine Teatro de 
Nisa, com sala cheia, na passada sexta-feira, dia 6 de Outubro, 
com o Festival Internacional de Acordeão, contando com 
a presença dos acordeonistas: Jorge Alves, Bruno Gomes, 
Rodrigo Maurício, Jeremy Lafon, Carlos Poeiras, Nuno Silva e 
António Maria Charrinho.

No segundo espetáculo o Cineteatro de Nisa voltou a 
encher no dia 14 de Outubro, para presenciar um admirável 
concerto do músico e compositor Ricardo Gordo.

Decorreu no passado dia 18 de Novembro, no Cineteatro 
de Nisa, um espetáculo musical comemorativo dos 36 anos de 
carreira do Maestro António Maria Charrinho, uma parceria 
da Câmara Municipal de Nisa, INATEL e da Sociedade Musical 
Nisense, contando com um vasto conjunto de convidados e 
amigos, entre os quais, a Banda da Sociedade Musical Nisense; 

Num verdadeiro ambiente intimista, o som das cordas 
da guitarra portuguesa fizeram-se ecoar na grande sala de 
espetáculos do alto Alentejo, através da mestria de Ricardo 
Gordo, como só ele sabe fazer, estabelecendo um diálogo 
improvável entre o fado e o rock, numa mistura de sonoridades, 
por vezes urbana e outras erudita, numa execução de elevado 
nível, a que acresceu a presença em palco do magnífico grupo 
de músicos que o acompanhou: José Sales (baixo), Samuel 
Lupi (guitarra clássica), Pedro Tavares (percussão) e Valéria 
Carvalho (voz).

Cultura

A Câmara Municipal de Nisa ofereceu, no passado dia 
4 de novembro, um magusto a toda a população, que pôde 
disfrutar de uma tarde animada e de confraternização. Para 

O Município de Nisa, continuando os trabalhos de 
recuperação do marcante legado histórico-cultural dos 
seus antepassados executou, no dia 12 de outubro, com 
recurso a um imponente camião-grua, cedido gratuitamente, 
a recolocação da cobertura da Anta dos Saragonheiros,  
importante monumento megalítico do concelho de Nisa, a 
situado a quatro quilómetros a norte de Alpalhão. 

Esta ação está inserida no âmbito do projeto de 
investigação intitulado MegaNisa, resultado de uma parceria 
com o Professor Jorge Oliveira (Universidade de Évora) e 
aprovado pela Direção Geral do Património Cultural, visando 
a recuperação, valorização e salvaguarda do relevante 
património megalítico existente no concelho de Nisa. A Anta 
dos Saragonheiros é descrita como uma “anta de cripta 
poligonal com sete esteios imbricados in situ e corredor de 
planta ovalada, muito longo, centrado e diferenciado em 
planta e alçado”. 

Com o desenvolvimento destes trabalhos e outros que 
se irão seguir, inseridos no MegaNisa, a Câmara Municipal 
de Nisa pretende culminar num produto de qualidade e 
diferenciador em termos de Roteiro Megalítico.

Pelo segundo ano consecutivo o Município de Nisa 
apresentou a iniciativa Cinema ao ar Livre nas Freguesias. As 
projeções realizaram-se durante o mês de agosto e setembro 
nas freguesias do concelho de Nisa, tendo o público assistido 
à pelicula portuguesa “A mãe é que sabe” (2016) do realizador 
Nuno Rocha. Pretende-se com este evento descentralizar 
as iniciativas culturais, permitindo o acesso gratuito de 
todos os munícipes à arte cinematográfica, proporcionando 
momentos de lazer e boa disposição.

13

Grupo Fora D´Horas; Cante do Corrupio; Célia Soares; Fisena; 
José Roberto; Maria João e Dulce Vitorino. A par deste concerto, 
esteve patente ao público, no átrio edifício, a exposição de 
pintura Naif do homenageado, fazendo-se representar nestas 
iniciativas, pelo Município de Nisa a Presidente Drª Idalina 
Trindade e pelo INATEL o Presidente Drº Francisco Madelino.

além de castanhas assadas, todos puderam saborear petiscos 
tradicionais, ficando a animação musical a cargo de Marco 
Paulino.
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Cultura / Exposições
Atividades regulares na Biblioteca Municipal
e no Centro Cultural de Alpalhão

Inauguração da sede do Rancho Típico
das Cantarinhas de Nisa

Exposição e Palestra: 
“150 anos da Abolição da Pena de Morte 
em Portugal (1867-2017)”

Exposição do III Concurso 
de Bordados Antigos de Nisa

Decorreu no dia 5 de agosto, com a presença da 
Presidente da Câmara Municipal, Idalina Trindade, na antiga 
escola do convento (sala Polivalente), espaço cedido a título 
de comodato pela Câmara Municipal ao Rancho Típico das 
Cantarinhas de Nisa, a cerimónia de inauguração da sede 
desta importante coletividade nisense, com o descerrar de 
uma placa alusiva ao ato. O espaço inaugurado pretende 
dotar esta associação cultural com uma área digna, para 
que possa aí prosseguir o seu objeto social, promovendo o 
desenvolvimento de diversas atividades de interesse das 
populações, particularmente a realização de ensaios e 
aprendizagem do folclore. 

O Município de Nisa promoveu durante o mês de agosto, 
o III Concurso de Bordados Antigos de Nisa. Integrada no 
certame Nisa em Festa, esteve patente ao público no Posto 
de Turismo de Nisa a exposição dos diversos trabalhos a 
concurso, elaborados ao longo dos anos, provenientes dos 
enxovais das noivas e que passaram de geração em geração. 
Com esta iniciativa pretende-se distinguir os melhores 
trabalhos, privilegiando a capacidade criadora, as matérias-
primas utilizadas e o estado de conservação das mesmas. 
Mais que estes objetivos, deseja-se testemunhar o apreço pela 
atividade artesanal no seu todo, contribuindo desta forma 
para uma melhor divulgação e preservação do património 
imaterial associado aos bordados típicos de Nisa.

Na Biblioteca Municipal de Nisa e no Centro Cultural de Alpalhão desenvolvem-se atividades de forma regular e dinâmica, 
com um conjunto iniciativas que vão desde exposições à promoção do livro e da leitura, tais como: Sábado com Histórias, Hora 
do Conto, Chá com Letras e Leituras e Memórias.

Chá com Letras “A importância do riso”

Exposição “Capsulas com Arte”, de Maria Tremoço Barreto

Hora do Conto “Histórias de Arrepiar”

Leituras e Memórias “Histórias e Anedotas”

Exposição “Entre linhas e pontos”, de Manuela Marquês

Sábados com Histórias “O Grande Aaa-Uuuh”

Cultura14
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TOLOSA
Requalificação de Ruas 
(Rua de São Pedro, Professor Mourato da Trindade)
Valor: 81.430,89€

Obras Municipais Obras Municipais 17

SANTANA
PR 9 – Trilho da Mina de Ouro do Conhal do Arneiro
Valor: 90.686,76€

Rua de São Pedro Rua Professor Mourato da Trindade

CONCLUÍDAS
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Obras Municipais

NISA
Requalificação 
da Entrada Norte de Nisa
Valor: 135.024,70€

NISA
Requalificação 
da Rua dos Postigos
Valor: 116.365,86€

INICIADAS COM MONTAGEM DE ESTALEIRO

NISA
Reconstrução/Conservação
da Casa do Forno Comunitário 
Valor: 38.704,21€

A DECORRER Antes

DepoisDepois



TOLOSA
Requalificação 
da Rua Drº Gonçalves Proença
Valor: 93.731,15€

Obras Municipais Obras Municipais 19

NISA
Construção de Vias Pedonais no Centro Histórico de Nisa
Valor: 193.451,84€

AMIEIRA DO TEJO
Valorização da envolvente 
à Barca da Amieira 
Valor: 134.767,45€

ALPALHÃO
Requalificação da Entrada 
Norte de Alpalhão
Valor: 159.568,94€

VINAGRA
Fornecimento e Instalação 
de Equipamento de Desinfeção, 
Circulação e Pressurização de Água
Valor: 10.414,22€

A DECORRER
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Obras Municipais
ALPALHÃO
Valorização Patrimonial 
e paisagística do Largo do Calvário
(aguarda parecer do IGESPAR)

NISA
Construção do Centro de Saúde 
de Nisa (aguarda visto do Tribunal de Contas)

Valor: 1.073.999,95€

MONTALVÃO
Musealização da Antiga Escola
(aguarda projetos de especialidades)

Valor: 194.560,00€

NISA
Arranjo de Infraestrutura Verde 
no Bairro da Fonte Nova
(em fase de celebração do contrato)

Valor: 125.000,00€

NISA
Requalificação do Largo dos Postigos
(Repetição de Concurso)

Valor: 339.999,34€

NISA
Requalificação do edifício 
do Hospital Velho
(aguarda parecer do IGESPAR)

Valor: 450.000,00€
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Obras Municipais
REQUALIFICAÇÃO DE RUAS NO CONCELHO DE NISA
Regularização de pavimentos e substituição da rede de abastecimento de água que 

data dos anos 70, o fibrocimento será substituído por tubagens de PVC.

REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS 
EM NISA E ALPALHÃO
Valor: 137.856,50€

Rua Professor Mendes dos Remédios - Nisa

Rua do Velado - Monte Claro

Rua Dr. Alves da Costa - Monte Claro

Rua do Balcão - Amieira do Tejo Rua do Balcão - Amieira do Tejo

Rua Luís de Camões - Arez

Rua de São João - Monte Claro

Travessa da Rua dos Combatentes - Nisa Rua Visconde Vale da Sobreira - Nisa

Rua da Fonte Nova - Alpalhão Rua das Safras - Alpalhão

REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS 
NO MONTE CLARO
Valor: 101.345,30€

REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS 
DE AMIEIRA DO TEJO E AREZ
Valor: 49.965,63€

20
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REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS EM TOLOSA/ FALAGUEIRA/MONTALVÃO
Valor: 99.276,10€

Rua da Estrela - Falagueira

Rua das Traseiras - Montalvão

Rua das Escolas - Tolosa

Rua da Fonte - Falagueira

Rua da Cabine Elétrica - Montalvão

Rua Nª Srª da Conceição - Tolosa

Rua de São Pedro - Alpalhão

E.M. 529 - Nisa/ Tolosa

C.M. 1156 - Amieira do Tejo /Vila Flor Rua Visconde Vale da Sobreira (outra fase)

Rua do Arrabalde - Alpalhão

Rua da Cooperativa - TolosaRua do Chabouco - Tolosa

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE AMIEIRA DO TEJO/VILA FLOR, 
ESTRADA FALAGUEIRA/MONTES MATOS E RUAS EM NISA 

(Rua Visconde Vale da Sobreira e Urbanização da Casa Inglesa)
Valor: 120.608,33€

REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DE SÃO PEDRO E ARRABALDE
EM ALPALHÃO
Valor: 158.270,00€

Beneficiação da E.M. 529
Nisa/Tolosa
Valor: 699.942,50€



Obras Municipais
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Limpeza do Caminho de acesso
à Anta dos Saragonheiros

Pintura da Sede do Grupo
Ciclo Alpalhoense

Pintura da Sede do Clube 
de Caçadores de Nisa
(mão-de-obra - eletricista e canalizador)

Pintura da Igreja Matriz
de Tolosa

Pintura da Ponte da Estrada
Municipal 529 - Nisa/Tolosa

Limpeza do Cruzeiro 
da Independência de Tolosa

Turismo / Dsenvolvimento 25

Marca “éNisa” faz sucesso em Lisboa 

Turismo/ Desenvolvimento

O Município de Nisa esteve presente no dia 23 de 
novembro, no encontro de quadros que a Câmara Municipal 
de Lisboa organiza anualmente, no Fórum Lisboa, sob o 
mote “Sabemos, Fazemos, Partilhamos”, com o objetivo de 
promover projetos de todo o país, considerados de referência 
no âmbito municipal. 

 O Concelho de Nisa fez-se representar neste evento 
por uma equipa de técnicos do Municipio afetos às áreas 
da Cultura e do Turismo, acompanhados pela Vereadora 
Conceição Serra.

A apresentação sobre o desenvolvimento da marca 
“é-Nisa” incluiu a divulgação de um poster alusivo à montra 
do Posto de Turismo, a par da apresentação de um vídeo 
promocional com a intervenção da técnica do Município 
Andreia Costa, que se apresentou em palco com um look 

cedido pelo conceituado estúdio Jans Concept da designer 
de moda Isilda Pelicano, com peças inspiradas em técnicas 
artesanais do artesanato nisense, no painel alusivo ao 
tema Marcas e Produtos. A ação promocional, muito bem-
sucedida, consistiu ainda na distribuição de merchandising 
do Município de Nisa, entre o público e os intervenientes na 
sessão. 

A participação da Câmara Municipal de Nisa nestas 
iniciativas vem ao encontro da valorização que se pretende 
introduzir com a dinâmica do projeto da marca “é-Nisa, é 
nosso”, no intuito de agregar valor e promover o tecido social, 
económico e turístico do concelho de Nisa. 

 Estiveram presentes neste evento a Secretária de Estado 
da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, e o 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

O Município de Nisa inaugurou no dia 16 de dezembro de 
2017, um novo percurso pedestre PR9 NIS Trilho da Mina 
de Ouro do Conhal, na freguesia de Santana. 

O Trilho da Mina de Ouro do Conhal constitui uma das 
cinco intervenções integradas no projeto de Valorização do 
Tejo e Zonas Ribeirinhas, no valor de 700 mil euros, apoiado 
financeiramente pelo programa Valorizar.

Esta obra visa valorizar a vasta riqueza patrimonial, 
cultural e paisagística da freguesia de Santana, inserindo-
-se no Projeto Integrado de Valorização do Tejo e Zonas 
Ribeirinhas.

 Os trabalhos contemplaram a regularização dos caminhos 
existentes e desmatação da área envolvida e potenciam o 
Centro Interpretativo do Conhal enquanto espaço de visitação 
e promoção das margens do rio Tejo, num percurso de 8.5km 
entre a Serrinha, o sítio classificado do Conhal e a envolvente 
do perímetro urbano da freguesia de Santana.

Novo percurso pedestre PR9 NIS
Trilho da Mina de Ouro do Conhal

 Neste âmbito foram colocados painéis e placas 
informativas, instaladas mesas de interpretação, executados 
passadiços (pontes pedonais) e colocado um binóculo fixo 
para observação de grifos e outras aves.

Obras Municipais24
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Continuam a decorrer a bom ritmo as obras do projeto 
(investimento superior a 10 milhões de euros) do Grupo 
Valouro, no concelho de Nisa, efetuadas nos terrenos 
previamente adquiridos (103,6 ha) na freguesia de São 
Matias - Tapada do Barro da Cevela, Tapada do Lavage e 
Tapada Eira das Lebres, Tapada das Pedras Moles e Tapada 
de Palhais junto à estrada que liga Nisa à Velada, estando 
previsto a sua conclusão em março de 2018.

A vila de Nisa acolheu, no passado dia 5 de novembro, a 
4ª edição do Trail Running Vila de Nisa, uma organização da 
Associação Inijovem, em parceria com a Câmara Municipal de 
Nisa e integrada no Circuito Distrital de Trail Longo e Trail 
Curto da Associação de Atletismo Distrital de Portalegre.

 Com a presença de cerca de 600 participantes, o Trail 
Vila de Nisa tem-se impondo no panorama nacional do 
atletismo, como uma prova de elevada qualidade técnica dos 
seus circuitos, com grandes declives, subidas de pequenos 
riachos, com fundos rochosos entre outros tipos de piso com 
terrenos acidentados, numa paisagem de beleza ímpar, ao 
longo de 30km (percurso longo), 15 km (percurso curto) e 
12 km (caminhada).

 Estiveram presentes no ato da entrega dos prémios 
os vereadores do Município de Nisa António Parreira e 
Conceição Serra.

A Câmara Municipal de Nisa associou-se à Baja 500 
Portalegre através da organização de uma Zona Espetáculo 
em Tolosa, à qual afluiu número elevado de amantes do todo-
o-terreno.

A Pista MX da Associação Tolosa Aventura TT foi o 
palco escolhido pelo Município que com a sua intervenção 
no terreno, dotando das condições necessárias para a 
organização da Zona Espetáculo, permitiu que este circuito 
se constituísse como uma mais-valia para a Baja Portalegre 
500.

A Câmara Municipal organizou, no dia 21 de outubro, a sexta etapa do evento Todos os caminhos vão dar a Nisa, que ligou 
Tolosa à sede de concelho.

A Montra do Posto do Turismo de Nisa volta a encher- 
-se com a cor, o brilho e a paixão do nosso artesanato para 
celebrar a Festa da Família, o Natal dos nossos sentimentos.

Sob um fundo prata, com esplendor, solidez e prosperidade 
sobressaem três imponentes “senhoras” vestidas a rigor com 
blusas de branco imaculado, casacos vermelho paixão e saias 

Renda de Frioleiras 
na Montra de Natal do Posto de Turismo

Grupo Valouro /Aviário de São Matias 
investe em Nisa

Zona Espetáculo da Baja 500 Portalegre 
instalada em Tolosa

Todos os caminhos vão dar a Nisa

4º Trail Vila de Nisa

Desporto / Tempos Livres

Município de Nisa presente no Encontro Anual 
da Associação Rota Europeia do Queijo

Realizou-se no Fundão, nos dias 19 e 20 de outubro, o 
segundo encontro anual dos municípios europeus associados 
a este projeto de promoção e valorização do queijo, enquanto 
produto turístico de elevado interesse económico, social e 
cultural. 

 O encontro teve como objetivo ajustar pormenores 
relativos ao plano estratégico, a definição de métodos de 
ação, projetos coletivos e individuais a desenvolver e a 
integração de novos sócios e agentes colaboradores.

 Estas ações da Rota Europeia do Queijo são de manifesta 
importância, não só para a definição dos objetivos comuns, 
mas sobretudo para o enquadramento dos interesses do 
Município de Nisa em prol deste produto de excelência que é 
o queijo de Nisa.

de verde esperança, entre o cintilante das luzes destacam-
se as pequenas bolas vermelhas decoradas pelo nosso rico 
artesanato das rendas de frioleiras, simbolizando a chegada 
de um novo tempo, de transformação, de renovação e de 
felicidade, através da representação das efémeras borboletas 
que povoam o mágico retângulo da Praça da República.



Ambiente/Proteção Civil

Município de Nisa recolhe peixes mortos 
e exige medidas de combate à poluição do rio Tejo

O Município de Nisa informa que, face aos mais recentes 
casos de elevada carga de poluição no rio Tejo, a jusante de 
Vila Velha de Rodão, foi remetido um ofício ao Ministro do 
Ambiente, Eng.º João Pedro Matos Fernandes, alertando para 
a necessidade de se proceder à construção de uma solução 
válida, duradoura e sustentável para elevar o rio Tejo, a RIO 
VIVO e VIVIDO! E exigindo medidas efetivas de combate à 
poluição do rio Tejo.

Estas reivindicações foram reforçadas pessoalmente em 
sede de reunião da Presidente da Câmara com o Ministro do 
respetivo Ministério, no dia 20 de novembro. 

 Houve no entanto, por parte do Município, uma ação de 
recolha de peixes mortos, junto à Central Hidroelétrica da 
Velada (São Matias).

A Câmara Municipal de Nisa em parceria com o 
Agrupamento de Escolas procedeu, no dia 23 de novembro, 
no âmbito do Projeto Eco Escolas, ao hastear da bandeira 
referente ao ano 2016/2017, com a presença do Vereador 
António Parreira Dinis. 

Assinalou-se ainda, com a colaboração do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas e a equipa de 
Sapadores Florestais do Município de Nisa, o Dia da Floresta 
Autóctone - inserido na semana da reflorestação nacional 
do Movimento Plantar Portugal, com a plantação de várias 
espécies autóctones que assumem uma grande importância 
na conservação da biodiversidade.

Dia da Floresta Autóctone

Associação
Iniciativa/

Evento
Tipo de Apoio

Associação de Caçadores 
de Alpalhão

Torneio de Tiro aos 
Pratos Oferta de prato em estanho no valor de 15,00€

III Festas do Campo Cedência e montagem de tenda, isenção do pagamento de taxas

Sessão de fados Isenção do pagamento de taxas e oferta de lembranças aos fadistas
Passeio Anual - Tor-

tosendo Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Associação de Caçadores 
de Ribeiro de Filipe

Convívivo em Monte 
Claro Isenção do pagamento de taxas e oferta de lembranças aos fadistas

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 

Nisa

Atribuição de sub-
sídio 41.000,00 € - apoio no âmbito do combate aos incêndios

Cedência de instala-
ções Cineteatro - Espetáculo de fados

Associação Tolosa em Festa Festas de Verão Materiais e equipamentos diversos, isenção do pagamento 
de taxas

Centro Social de Santana
Festa de Natal Cedência de projetor

Passeio - Bombarral 
e Peniche Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Centro Social de Tolosa

Arraial de S. Pedro Cedência de equipamentos e materiais diversos e isenção 
 do pagamento de taxas

Participação nas 
gravações de "O 

Preço Certo" - Lisboa
Cedência de transporte (autocarro Toyota 91-82-TB, de 27 lugares)

Centro Social e Cultural do 
Pessoal do Município de Nisa

Realização de ativi-
dades desportivas 
diversas e natação 

livre

Cedência gratuita do pavilhão desportivo e da piscina coberta

Passeio de associa-
dos e familiares a 

Bombarral, Óbidos e 
Peniche

Cedência de transporte (autocarros Volvo 49-FD-59, de 53 lugares 
e Toyota 91-82-TB, de 27 lugares)

Centro Social e Paroquial 
de Alpalhão

Passeio Anual: 
Proença-a-Nova Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Clube de Caçadores de Nisa
Realização de obras 

na sede Apoio em mão-de-obra de pedreiro, de canalizador e de eletricista

Comissão de Festas de Arez Festas de Verão 

Cedência de equipamentos e materiais diversos, apoios nas monta-
gens e desmontagens e isenção do pagamento de taxas

Cedência de transporte (autocarro Volvo QO-45-22, de 55 lugares), 
p/ transporte da Banda de Alegrete

Comissão de Festas 
de Montalvão

Festas em Honra de 
Nª Srª dos Remédios

Cedência e montagem de tenda, materiais e equipamentos diversos 
e isenção do pagamento de taxas

Comissão de Festas de S. 
Simão

Festas em Honra de 
S. Simão

Cedência de equipamentos e materiais diversos, apoio na elabora-
ção do plano de evacuação e isenção do pagamento de taxas

Associativismo
Apoios concedidos entre julho e dezembro 2017
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Medidas de apoio após incêndios
Na sequência dos fatídicos incêndios que assolaram a 

nossa região, o Município de Nisa tem desenvolvido um 
conjunto de ações, balanço e coordenação dos procedimentos 
de levantamento dos prejuízos causados pelos incêndios com 
vista a uma atuação articulada para obtenção dos necessários 
apoios às pessoas afetadas, no sentido de repor a normalidade 
no território, reforçando as parcerias com várias entidades 
civis e militares: 

- Reuniões com o Subdiretor Regional de Agricultura 
do Alentejo e Associação de Agricultores do Distrito de 
Portalegre;

- Reuniões com o ICNF;
- Reuniões com os Comandantes do Exército no sector da 

Proteção Civil no sentido da formação de parcerias para a 
recuperação e alargamento de caminhos;

- Reposição do potencial produtivo;
- Restabelecimento da floresta afetada e combate à erosão 

do solo; Oferta de Fardos de palha - diversas entidades

- Distribuição de rações e fardos de palha entre os 
agricultores afetados, provenientes de várias entidades e 
particulares.
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Comissão de Festas 
de Salavessa

Festas em Honra de S. 
Jacinto

Cedência de equipamentos e materiais diversos, apoio de ponto de 
água público, isenção do pagamento de taxas e transporte do Ran-

cho das Cantarinhas (autocarro Volvo QO-45-22, de 55 lugares)
Manutenção e conser-

vação do edifício da 
Escola de Salavessa

Arranjo de fechaduras

Comissão de Festas 
de Santa Ana

Festas em Honra de 
Santa Ana

Cedência de equipamentos e materiais diversos, oferta de lem-
branças para torneio de jogos tradicionais e isenção do pagamento 

de taxas
Congregação das 

Testemunhas de Jeová
Assembleia 

em Carnaxide Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Fábrica da Igreja Paroquial 
de Nª Srª da Graça

Arraial em Honra do 
Beato Diogo Mimoso Cedência de equipamentos e materiais diversos

Grupo Ciclo Alpalhoense

Apoio 
em mão-de-obra Pintura exterior da sede

Passeio à Quinta da 
Regaleira - Sintra Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Grupo Coral EmCanto - 
Montalvão

Atuação em 
Barrô - Águeda

Cedência de transporte (autocarro Toyota 91-82-TB, de 27 
lugares)

Grupo de Bombos de Nisa
Aquisição de  30 

t-shirts com publici-
dade institucional

Aquisição e oferta das t-shirts

Grupo de Contradanças 
de Alpalhão

Atuação em Mora Cedência de transporte (autocarro Toyota 91-82-TB, de 27 
lugares)

Grupo de Jovens de Nisa Torneio de Futsal Cedência do polidesportivo da Cevadeira, apoio de iluminação 
e balneários.

Grupo Desportivo e Cultural 
de Amieira do Tejo

Tourada à Vara Larga Cedência de WC’S e isenção do pagamento de taxas

Grupo Desportivo e Recreativo 
Alpalhoense

Torneio de Futsal Cedência do polidesportivo da Alpalhão, apoio de iluminação 
e balneários.

Touradas à Vara Larga Isenção do pagamento de taxas

Festas de Verão Cedência de equipamentos e materiais diversos e apoio técnico 
na elaboração do plano de evacuação

Grupo Toc’A Marchar
Passeio ao Luso e 

Buçaco Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Igreja Paroquial de Tolosa Passeio a Óbidos Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Inijovem - Nisa

Futsal e Gira-vólei Cedência gratuita do pavilhão desportivo

Atribuição 
de subsídio

1.250,00 € - Aquisição do prémio finisher para o IV Trail Running 
Vila de Nisa

Peregrinação 
Nisa-Fátima

Cedência de mesas, bancos, oferta de lembranças institucionais 
e autocarro Volvo 49-FD-59 (de 53 lugares) para transporte de 

regresso dos peregrinos

Parceria 
na realização do IV 
Trail Running Vila 

de Nisa

Cedência e montagem de tenda, equipamentos e materiais diver-
sos, cedência de instalações, impressão de documentos, apoio téc-
nico na marcação e sinalização do percurso, apoio dos Sapadores 
Florestais na limpeza de trilhos e caminhos e cedência de viaturas 

TT 4X4

Associação
Iniciativa/

Evento
Tipo de Apoio Associação

Iniciativa/
Evento

Tipo de Apoio

Rancho Típico 
das Cantarinhas de Nisa

Festival de Folclore
Cedência de equipamentos e materiais diversos, apoio técnico 
na elaboração do plano de evacuação e isenção do pagamento 

de taxas

Participação em 
Festivais de Folclore - 
Assafarge/Condeixa, 

Montijo

Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Santa Casa da Misericórdia 
de Amieira do Tejo

Arraial de Santa 
Isabel

Cedência de equipamentos e materiais diversos, apoio técnico 
na elaboração do plano de evacuação e isenção do pagamento de 

taxas

Santa Casa da Misericórdia 
de Arez

Jantar Solidário Cedência de palco e equipamento de som

Santa Casa da Misericórdia 
de Montalvão

Realização 
de garraiadas Isenção do pagamento de taxas

Projecto "Envelhecer 
com saúde, respeito 

e alegria"
Empréstimo de equipamento de som

Santa Casa da Misericórdia 
de Nisa

Festa de Natal Cedência de cadeiras e estrados

Sociedade Filarmónica 
Alpalhoense

Passeio Anual - 
Piódão Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares)

Sociedade Musical Nisense

Ensino da Música Apoio de funcionária da Autarquia, 2ªs e 4ªs feiras das 16h30 às 
17h30

Homenagem ao Mae-
stro António Maria 

Charrinho

Cedência do Cineteatro com apoio técnico e atribuição de subsídio 
no valor de 300,00 €

Deslocações no 
âmbito de atuações 

da banda filarmónica 
em: Monforte, Por-
talegre, Vila Velha 

de Ródão, Vimieiro e 
Lisboa

Cedência de transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 lugares e 
autocarro Volvo QO-45-22 de 55 lugares)

Sport Nisa e Benfica

Atribuição 
de subsídio 7.000,00 € - Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas

Sonorização de jogo 
de futebol Cedência de equipamento de som

Treinos de futebol 
(6-8 anos) Cedência gratuita do pavilhão desportivo

Realização de jogos 
de futebol do Campe-
onato Distrital da A.F. 
de Portalegre 2017-

2018 (Benjamins, 
Infantis e Juvenis)

Cedência de transporte para Castelo de Vide (autocarro Toyota 91-
82-TB, de 27 lugares), Portalegre (autocarro Volvo 49-FD-59, de 53 

lugares e autocarro Toyota) e Ponte de Sor (autocarro Toyota)

Zona Pastoral de Nisa
Evento com jovens 

paroquianos em 
Querubim - Aveiro

Cedência de transporte (viatura de 9 lugares)
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Gestão Municipal
Funcionários municipais participam 
com sugestões na elaboração do projeto 
de requalificação do Hospital Velho

Câmara Municipal entrega 
Cabaz de Natal a todos os funcionários

Novo Regulamento Municipal da Urbanização
e Edificação simplifica procedimentos

Decorreu no dia 12 de setembro, na Biblioteca Municipal de 
Nisa a apresentação do projeto de requalificação do Hospital 
Velho, aos funcionários do Município, que contribuiram com 
as suas sugestões para o enriquecimento do projeto inicial.

 Uma obra necessária, que visa dotar o edifício das 
reais e dignas condições de higiene e segurança laboral dos 
funcionários, assim como melhorar a qualidade dos serviços 
prestados aos munícipes. 

 O financiamento da obra encontra-se garantido através 
do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) 
que o Município de Nisa contratualizou no âmbito do Portugal 
2020, no valor de 450 mil euros.

O Natal é tempo de esperança, reflexão e renovação. 
Uma quadra suave, doce e recheada de bons sentimentos. 
Para assinalar esta data, a Presidente Idalina Trindade e 
os Vereadores Parreira Dinis e Conceição Serra da Câmara 
Municipal de Nisa, saudaram todos os funcionários da 
autarquia com desejos de boas festas, e procederam à entrega 
de cabazes de Natal, com produtos tradicionais, adquiridos 
no comércio local, designadamente queijo de Nisa, vinho, 
mel, azeite e bacalhau, que irão compor a mesa de consoada. 

Na sequência da Revisão do Plano Diretor Municipal 
(PDM), a Câmara Municipal procedeu à revisão do 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação que vem 
agilizar a possibilidade de construção de obras de escassa 
relevância urbanística, das quais se mencionam: tanques 
até 1,20m de altura; vedações; substituição de material de 
vigamento em coberturas, desde, que não ultrapassem os 
4,50m de vão livre; construções ligeiras e autónomas de 
área máxima 40m2 fora dos perímetros urbanos para 
apoio às explorações agrícolas ou abrigo de animais 
domésticos. 

Recomenda-se a leitura do artº 23º do referido Novo 
Regulamento.
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Tomada de Posse 
dos Órgãos Autárquicos

Nisa no XXIII Congresso 
da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses

Decorreu no passado dia 22 de Outubro, no Cineteatro de 
Nisa, a Cerimónia de Instalação dos Órgãos Autárquicos do 
Município de Nisa, para o quadriénio de 2017-2021.

 O ato, que contou com a presença de representantes das 

O Município de Nisa esteve presente, dia 9 de dezembro, 
no XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) que decorreu em Portimão, sob o lema 
“Descentralizar Portugal/Poder Local”.

Nesta Reunião Magna o Municipio de Nisa fez-se 
representar pela Presidente da Câmara Municipal Drª Idalina 
Trindade; o Presidente da Assembleia Municipal Prof. Drº 
João Santana e o Presidente da Junta de Freguesia de São 
Matias, Srº José Miguéns.

diferentes entidades civis, religiosas, autarcas, movimento 
associativo, cultural, desportivo, recreativo e da população do 
concelho, foi liderado pelo Presidente Cessante da Assembleia 
Municipal João José Esteves Santana. Para o órgão executivo 
Câmara Municipal, foram empossados os seguintes eleitos: 

Presidente da Câmara Municipal - Maria Idalina Alves 
Trindade (PS)

Vereadores: Vítor Manuel Tavares Martins (CDU)
António José Parreira Dinis (PS)
Maria de Fátima Semedo Dias (CDU)
Maria da Conceição Pestana Serra (PS) 
Após votação por escrutínio secreto, entre os eleitos para 

a Assembleia Municipal, ficou assim constituída a Mesa do 
Órgão Deliberativo Assembleia Municipal:

Presidente - João José Esteves Santana, 
1º Secretário – Jorge Manuel Barreiros da Graça; 
2º Secretário Maria do Rosário Carita Rodrigues.
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