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"Ruinha" de Santa Maria

Ode à "Ruinha" de Santa Maria

Se esta rua, se esta rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava empedrar
Com pedrinhas, com pedrinhas de olaria
Para o meu, para o meu povo passar.

Não há rua, não há rua mais bordada
Não há rua, não há rua assim tão bela
Mal a vi fiquei logo apaixonada
Que prazer, que alegria andar nela!

Quem diria que as cantarinhas de Nisa
Poderiam enfeitar o nosso chão
Sem perderem o encanto e a beleza
Que os oleiros e pedradeiras lhe dão!

Homenagem justa e nobre lhes foi feita
Bem merece esta arte sem igual
Rua de Santa Maria é eleita
Rua mais bonita de Portugal

Versos:
Presidente da Câmara Municipal de Nisa

Drª Idalina Trindade
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Caros Municípes,
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resultando a concretização de inúmeras obras no 
território. Entre requalificação de ruas e rede de águas, 
um pouco por todas as Freguesias; uma parceria 
estratégica com a USLNA de que resultou a construção 
de um Novo Centro de Saúde na sede de Concelho e 
assim como, para breve, o início dos trabalhos da nova 
extensão de saúde de Alpalhão; para breve também, 
está a inauguração das novas instalações dos serviços 
municipais no Edifício do Hospital Velho, bem como a 
inauguração da Incubadora de Novas Empresas na Zona 
de Atividades Económicas, sem esquecer a construção 
da piscina ao ar livre na Freguesia de Tolosa, nem tão 
pouco a conquistada dotação de 9 milhões de euros 
ao abrigo do PRR que irão permitir a construção da 
tão almejada Ponte Internacional sobre o Rio Sever. 
Em suma, é necessário criar condições às populações 
residentes, favorecendo-as e levando-as a permanecer 
na sua Terra. É necessário investir racionalmente, 
prosseguindo uma gestão do orçamento municipal 
com RIGOR. É este o nosso traçado para o presente e 
para o futuro! 

Contudo, é também importante criar valor por forma a 
alavancar, ainda mais, a notoriedade e o posicionamento 
territorial, não apenas enquanto ativos percecionados 
pelos residentes e que se identificam com os mesmos, 
mas também no sentido de atrair turistas e mais 
investimento. É necessário oferecer, a quem nos procura, 
experiências diferenciadoras e o Concelho de Nisa 
passou a ser uma referência identitária ímpar. Vejam- 
-se os exemplos do Novo Trilho “de Encantar” da Barca 
D’Amieira, deslumbrante pelas paisagens e experiências 
pictóricas, assim como, entre outros exemplos, a elevação 
continuada da Nossa Olaria Pedrada de Nisa, que passou 
de forma inigualável a ornamentar o piso da peculiar 
“Ruinha” de Santa Maria. NISA ESTÁ NA MODA!... e 
queremos que assim se afigure por muitos e longos anos!

É tudo isto que nos move e que nos motiva para 
a continuidade de construção de um futuro com 
ESPERANÇA. 

TRABALHAMOS PARA AS PESSOAS! 

DIGNIFICAMOS O QUE É NOSSO!

É com orgulho, sedimentado nas nossas raízes, 
que afirmarmos as estratégias de desenvolvimento 
territorial executadas ao longo de 7 árduos anos. Num 
contexto de desafios múltiplos, diários e difíceis, surgem, 
dia após dia, mudanças determinantes para a elevação do 
nosso território enquanto destino de visitação turística 
de excelência. NISA ESTÁ NA MODA!

A pandemia provocada pela COVID-19, há um ano e 
meio à data, tem restringido a liberdade de todos nós, 
pelo que valores de união e solidariedade têm sido 
amplamente relevados neste momento tão difícil, para 
combater este inimigo invisível que tem assolado e 
fragilizado, globalmente, a preservação da vida humana. 
Os efeitos nefastos têm sido observados mundialmente, 
sendo que de forma fustigante e só no nosso Concelho 
20 queridas almas foram subtraídas. Tal não pode ser 
esquecido, como deve ser objeto de atenção acrescida 
e de motivação para o exercício da gestão direcionado 
para as pessoas e orgulhosamente inspirado no legado 
das nossas gentes. Aos mestres e às mestras das 
nossas artes ancestrais devemos a identidade que 
nos caracteriza e distingue! A eles se deve o exercício 
de imaginação e atenção continuada para a afirmação da 
Nossa Identidade, capacitada para atrair outras gentes ao 
nosso território. NISA ESTÁ NA MODA!

Contudo, o futuro afigura-se preenchido de incertezas 
na ordem económica, social e política, mas não pode, 
de forma alguma, ser hipotecado. A pandemia que 
vivenciamos respeita a circunstâncias dos ciclos 
da humanidade que requerem formas de luta em 
reposta de conformidade ao desafio humanista de tal 
grandeza. É nesta atenção que devem continuar a 
prevalecer respostas sociais, educativas e sanitárias 
consolidadas. 

O caminho é percorrido com o combate diário no 
terreno, mediante iniciativas de consciencialização, bem 
como práticas dissuasoras e de prevenção quotidianas. 
Sem modéstia, podemos afirmar que o Exercício 
Autárquico foi exímio desde a primeira hora, não 
somente pela consciencialização de que uma estratégia 
de testagem (primeiramente focada em realidades 
mais vulneráveis e sequencialmente de uma forma 
massificada) era essencial para conter o efeito dizimador. 
Nem só de testes resultou a estratégia, variadas medidas 
de apoio à realidade económica do Concelho foram 
encetadas por forma a mitigar os prejuízos decorrentes 
dos encerramentos instituídos, e eis mais uma vez que o 
Exercício Executivo se pautou pela diferença e pela 
proatividade.

Mas, não só do combate à COVID-19 tem caracterizado  
o exercício executivo, saliente-se a construção e 
reconquista da notoriedade do Nosso Concelho que se 
encontra na ordem do dia. O investimento e estratégia 
territorial têm sido o principal focus de atenção, daí 

Presidente da Câmara Municipal - Dra. Maria Idalina Alves Trindade



NISA - Boletim MunicipalDESTAQUE

Os territórios são constituídos por recursos, riquezas e pormenores que os 
distinguem entre si. Contudo, a valorização dos territórios exige que se destaque 
aquilo que são os seus melhores atributos.

Requalificar, valorizar, promover!
Uma Identidade que nos distingue

Antes

Esta é a razão pela qual a Câmara Municipal 
aposta na divulgação e promoção das genuínas 
artes e tradições concelhias, especialmente 
a Olaria Pedrada de Nisa, fazendo delas uma 
imagem de marca e o “rosto” de um concelho 
que se quer renovado, atrativo e dinâmico.

A criação em 2015 de uma marca registada 
para os produtos endógenos do concelho 
rapidamente se tornou num slogan promocional 
do próprio concelho, vincando uma identidade 
que desperta, até nos próprios munícipes, um 
interesse por aquilo que melhor se tem e faz 
neste território. 
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Depois

"Ruinha" de Santa Maria

"Ruinha" de Santa Maria Valorizamos o que éNosso!



NISA - Boletim Municipal DESTAQUE

“éNisa, éNosso” é hoje mais do que uma 
marca comercial! “éNisa éNosso” é um gritante 
slogan de orgulho que as gentes do Concelho 
de Nisa fazem valer dentro e fora desta sua 
terra. Este é o primeiro e mais importante 
postal de boas-vindas de um concelho dinâmico 
e inovador, que trata bem os seus e quem nos 
visita.

Mas promover o território vai mais além! É 
necessário requalificá-lo, renová-lo, valorizar 
cada um dos seus recantos, ver em cada espaço 
vazio ou degradado, uma oportunidade de 
valorização, fazendo uso daquilo que nos 
distingue, promovendo a nossa identidade mais 
genuína e deixando perpetuado em cada canto 
um mote que nos impela a dizer “é nosso!”.

Cada obra e empreitada que a Câmara 
Municipal realiza é, por si só, uma aposta 
na dignificação do território concelhio e, 
consequentemente, um contributo para a sua 
atratividade e promoção. Porém, ao imprimir 
nas suas intervenções aquilo que é distinto e 
autêntico no concelho, nomeadamente as artes 
locais, a autarquia está também a perpetuar uma 
bonita homenagem e uma atrativa divulgação 
da identidade concelhia.

São disso exemplo algumas intervenções 
recentes, como o esplendoroso elemento 
decorativo, patente na empena de um prédio, 
na Av. D. Dinis, em Nisa; o bonito tríptico com 
três painéis de cerâmica pintados à mão, no 
Largo Joaquim Lopes Subtil, em Alpalhão; e “a 
mais bela rua do mundo” – a Rua de Santa 
Maria – cheia de arte e com uma exuberante 
e peculiar calçada que faz daquela artéria um 
novo ponto de interesse no coração do Centro 
Histórico da Vila de Nisa.

Marca éNisa alegra Avenida D. Dinis

Tríptico decorativo em Alpalhão
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Trilho da Barca d’Amieira
O mais recente e encantador 
Triho do Concelho de Nisa

NISA - Boletim MunicipalDESTAQUE

Um percurso que liga a Barragem do Fratel à 
Barca d’Amieira por paisagens ribeirinhas que 
proporcionam um excelente passeio para toda 
a família, oferecendo experiência únicas como o 
Miradouro Transparente do Tejo – Sky Walk 
ou a passagem numa extensa ponte pedonal 
suspensa.

Quem percorrer o novo trilho, por recentes 
passadiços e um antigo muro de sirga, pode 
ainda encontrar diversos elementos pictóricos, 
módulos de contemplação e birdwatching,  
baloiços instagramáveis e lugares bucólicos 
que fazem destes 3,6km um percurso único e 
de visita obrigatória!

Abertura ao público - 10 de abril de 2021 Abertura ao público - 10 de abril de 2021

Sky Walk - Miradouro transparente do Tejo Sky Walk - Miradouro transparente do Tejo

Visita ao Trilho

vídeo

Sinalética



Javalis - A sua visão é pouco eficaz, porém, a audição e o olfato são bastante apurados

Sol - O quente e luminoso astro dá as boas vindas aos caminheiros

Jardim do Éden - O paraíso está onde estão as coisas mais belas
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Índio - O gigante indígena contempla o Tejo há milhares de anos

Baloiços instagramáveis da árvore lilás - Uma
pausa colorida e um registo para a posterioridade

Joaninha - Símbolo de boa sorte e proteção, 
adornada com as mais belas aplicações em feltro

Birdwatching - Ponto de observação de aves



Formiga - Pequena, forte, social e trabalhadora. O pequeno inseto em grande escala

Cascata Cromática - A rigidez da pedra 
e a  sensibilidade das cores

Garça Real - Eficiente, majestosa e sempre perto 
das águas do Tejo 

Covil do Ginete - Um gigante gato de pedra parece 
espreitar do seu covil



O fluxo turístico do Concelho de Nisa teve um exponencial aumento nos últimos meses. 
A estratégia de valorização e promoção do território executada pela Câmara Municipal, 
aliada à fase de desconfinamento dos últimos tempos, fez de Nisa um destino de referência 
no panorama nacional.

A beneficiação da Rua da Santa Maria, em Nisa, 
e o Trilho da Barca d’Amieira são atualmente 
dois ex-libris da região que mediatizam o 
Concelho de Nisa, atraindo variados órgãos de 
comunicação social e visitantes de distintos 
pontos geográficos que acabam por descobrir 
muitos outros pontos de interesses que temos 
feito por cuidar e inovar, como é o caso do 
artesanato, dos museus, do Centro Histórico 

TURISMO NISA - Boletim Municipal

NISA ESTÁ NA MODA!
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de Nisa, do património edificado, da rede de 
percursos pedestres, dos espaços públicos, 
entre outros.

O desenvolvimento do concelho, o estímulo 
da economia e a fixação de pessoas depende 
muito deste trabalho que tanto empenho e 
dedicação requer à Câmara Municipal e do qual 
estamos muito orgulhosos.

Reportagem SIC - Primeiro Jornal Reportagem RTP1 - Portugal em direto

ver ver

Reportagem "Boa Cama, Boa Mesa" Trilho da Mina de Ouro do Conhal na capa da revista



Montra do Posto do Turismo divulgou o melhor de Nisa

Continuamos aqui.

Continuamos a trabalhar 

e a reafirmar o concelho como destino.

O melhor Artesanato,

o melhor Queijo,

a melhor rede de percursos,

a melhor e mais atrativa

oferta do Alto Alentejo.

Continuamos a preparar tudo

para vos receber.

Continuamos aqui

a MARCAR pela diferença!

éNisa éNosso!
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Montra da Páscoa



éNisa Global
Município de Nisa já tem uma loja on-line

Os produtos e merchandising da marca “éNisa éNosso”, habitualmente disponíveis no 
Posto de Turismo, estão agora à distância de um simples clique, na plataforma de vendas 
online “éNisa Global” que o Município de Nisa criou no âmbito do seu contínuo trabalho 
de promoção territorial.

TURISMO NISA - Boletim Municipal

Bordados e Queijo de Nisa (re)conquistam 
Prémio CINCO ESTRELAS

Apresentação da loja on-line 
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visitar loja



A valorização da Olaria Pedrada de Nisa continua a requerer da parte da Câmara 
Municipal toda a atenção e empenho necessários, uma vez que se trata de uma arte única 
que particulariza o Concelho de Nisa e atrai visitantes ao território.

Foi com interesse na preservação e 
divulgação que o Município de Nisa candidatou 
recentemente a Olaria Pedrada de Nisa ao 
Inventário Nacional do Património Cultural 
Imaterial, passo indispensável para posterior 
candidatura à Lista Representativa do 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
e estamos já a conceber junto com o IEFP um 
curso de formação de oleiros e pedradeiras 
para dar continuidade a esta arte única.

O relevo que a Olaria Pedrada de Nisa tem 
no artesanato nacional, é também visível nos 
conteúdos televisivos que, por inicia própria, 
continuam a surgir, divulgando esta arte 
exclusiva de pedrar o barro, bem como nas 
ilustres visitas que se deslocam a Nisa para 
testemunhar o trabalho autárquico que está a 
ser desenvolvido em prol da salvaguarda desta 
arte.

Olaria Pedrada de Nisa
Valorizar uma arte que nos orgulha

ver

CULTURANISA - Boletim Municipal

Reportagem da RTP1 Reportagem do Porto Canal

13

ver

Visita da Deputada Drª Martina de Jesus
Visita da Diretora Regional de Cultura 
do Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira



Concurso de vídeo
"Um trilho de Encantar"

CULTURA NISA - Boletim Municipal

A Câmara Municipal desafiou os jovens do 
concelho a serem promotores do novo Trilho 
da Barca d’Amieira através de um concurso de 
vídeos que atribuiu às vencedoras prémios nos 
valores de 500, 300 e 200 euros.

Além de promover o novo trilho, esta 
iniciativa quis ainda incentivar a criatividade 
e originalidade, promover a participação e 
envolvimento dos jovens na promoção do 
território, e reconhecer e premiar a criatividade.
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3º Prémio - Filipa Pereira

2º Prémio - Cecília Rosa Entrega de Prémios no Sky Walk

1º Prémio - Lara Cebola

Vencedoras do concurso

ver

ver

ver



Câmara Municipal
dinamiza Museus do Concelho

A atração de visitantes e promoção do território concelhio exige um aprimorado 
trabalho de preservação e divulgação dos espaços culturais do concelho. Foi com 
esse sentido que elaborámos dois elementos promocionais dos espaços museológicos 
existentes no Concelho, nomeadamente um pequeno livro e um vídeo, ambos com o mote 
“éNisa, éNosso, éCultura nos Museus”.
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Publicação “éNisa éNosso… 
éCultura nos Museus” 

Filme promocional “éNisa éNosso… 
éCultura nos Museus” 

Exposições no Museu do Bordado e do Barro
e no Centro Interpretativo do Conhal

Exposição "Rostos da nossa Terra"Exposição "Há roupa no estendal"

ver vídeo

CULTURANISA - Boletim Municipal



A Câmara Municipal retomou as iniciativas 
“Hora do Conto” e “Sábados com Histórias” que 
visam incentivar a leitura e permitir que as 
crianças possam estimular a sua imaginação, 
viajando para outros lugares ao mergulhar no 
mundo da ficção.

Câmara Municipal retoma 
promoção da Leitura

Hora do Conto on-line

ver

CULTURA NISA - Boletim Municipal

A pandemia de COVID-19 ainda não permitiu 
que uma efeméride tão importante como o 25 de 
Abril fosse comemorada na normalidade a que 
todos estamos habituados. Todavia, a Câmara 
Municipal não quis deixar de celebrar o 47º 
aniversário da Revolução do Cravos e assinalou 
a data com fogo de artifício e o Hastear da 
Bandeira nos Paços do Concelho, em Nisa, que 
foram adornados a rigor para as comemorações.

Comemorações 
do 47º aniversário 
do 25 de Abril

Hastear da Bandeira
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"Montalvão Vintage"
em destaque na "Praça da Alegria" (RTP1)

ver

Reportagem "Montalvão Vintage" na RTP1



17

Comemorações
do Dia Mundial da Criança

Jogos desportivos, animação de leitura, carrosséis, insufláveis, brincadeiras ao ar 
livre e ainda o maravilhoso espetáculo “A Fada Juju e a Escola Mágica”, fizeram a delícia 
das crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Nisa 
num dia tão especial – o Dia Mundial da Criança – que a Câmara Municipal faz questão 
de dinamizar todos os anos, este com um sabor especial, pelo regresso da alegria e da 
esperança num futuro melhor depois de um ano sem atividades do género.

Oferta de mochila personalizada

Animação de Leitura

Oferta de pipocas

Espetáculo "A Fada Juju e a Escola Mágica"

Carrosséis

Insufláveis

EDUCAÇÃONISA - Boletim Municipal



Programa Eco-Escolas 
Iniciativas promovem Educação
Ambiental para a Sustentabilidade

A Câmara Municipal recebeu da Associação Bandeira Azul da Europa, secção 
Portuguesa da Fondation For Environmental Education (ABAE/FEE P), o certificado de 
Município parceiro na implementação do Programa Eco-Escolas, projeto que desenvolve 
em parceira com o Agrupamento de Escolas e no âmbito do qual apoia diversas iniciativas 
que promovem a Educação Ambiental para a Sustentabilidade, sendo as mais recentes o 
o projeto “O Mar começa aqui” e a Comemoração do Dia Mundial da Terra, que incluiu o 
hastear da bandeira "Eco-Escolas", a inauguração do "Pomar da Família" e uma gincana 
de bicicletas.

EDUCAÇÃO NISA - Boletim Municipal

Gincana de bicicletas

Iniciativa "O Mar começa aqui"

Inauguração do "Pomar da Família"

Bandeira "Eco-Escolas"
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Neste sentido, e tendo em conta que são 
exigidas autorizações e métodos específicos 
para a remoção destas matérias, uma vez que 
tal intervenção representa uma exposição 
agressiva deste material, o Município de Nisa 
conseguiu as anuências necessárias para dar 
início à remoção do fibrocimento existente, 
que constitui o telhado dos blocos da antiga EB 
2,3/S Prof. Mendes dos Remédios.

Esta primeira ação, proveniente de um 
investimento camarário de mais de 35 mil 
euros, incidiu no Bloco A que mantém ligação 
com o atual Centro Escolar de Nisa, e decorreu 
durante o período confinamento por forma a 
proteger a comunidade escolar.

O agravamento da pandemia de COVID-19 
trouxe consigo o novo encerramento dos 
recintos escolares e o ensino voltou a 
experienciar a distância, privando os alunos das 
refeições escolares que para muitas famílias são 
uma ajuda preciosa na gestão dos seus recursos.

Atenta a tal situação, a Câmara Municipal de 
Nisa, através do seu serviço “Nisa Social… leva a 
Si!”, fez chegar ao domicílio dos alunos, com 
escalão A e B da Ação Social Escolar, a refeição 
gratuita a que têm direito, confecionando 
diariamente dezenas de refeições que foram 
distribuídas diariamente por todo o concelho.

Município de Nisa 
remove amianto do Centro Escolar

Ensino à distância
Alunos do Agrupamento de Escolas
recebem refeições em casa

Há muito que são conhecidos os perigos do amianto para a saúde pública, pelo que 
a Câmara Municipal desenvolve um atento trabalho de diagnóstico e monitorização de 
edifícios e equipamentos municipais, com vista à identificação, substituição e remoção 
final em todos os locais onde esteja identificada a presença desta fibra.

19

NISA - Boletim Municipal EDUCAÇÃO

Entrega de refeições ao domicílio

Remoção de amianto no Centro Escolar



NISA - Boletim MunicipalAÇÃO SOCIAL

Câmara Municipal 
continua a apoiar a Natalidade

Trabalhamos para as Pessoas!
Nisa Social... Leva a Si! 
Apoia Munícipes em confinamento

A pandemia de COVID-19 pode limitar 
a Câmara Municipal em diversas ações e 
iniciativas, mas não é motivo para descurar o seu 
incentivo à natalidade e às famílias que, mais do 
que nunca, merecem um apoio económico.

O serviço “Nisa Social… Leva a Si!”, criado 
pela Câmara Municipal aquando da primeira 
vaga de COVID-19, foi retomado no novo 
confinamento e, mais uma vez, muito contribuiu 
para apoiar os munícipes no cumprimento 
do seu confinamento, especialmente os mais 
idosos e isolados que, desta forma, evitaram 
descolações e possíveis contágios.

Com o objetivo de fazer e transportar as 
compras de supermercado e farmácia até ao 
domicílio, este serviço foi uma ajuda preciosa 
na vida de muitos munícipes, como o provou 
a Senhora Adelaide Pedro, de Amieira do Tejo, 
através do simpático elogio proferido aos 
microfones da Antena 1, no programa “José 
Candeias”.

Cheques- 1º �ilho - 500€ 6.500,00€

Cheques- 2º �ilho - 750€ 11.250,00€15

Total 17.750,00€ 28

13

NasceremNisa
Números referentes a 2020

Se em 2019 foram entregues 19 cheques 
no valor de 13.000€ aos recém-nascidos do 
concelho, em 2020 esse número aumentou, 
tendo a Câmara Municipal brindado 28 
crianças, num total de 17.750€, através do 
programa “Nascer em Nisa”.

20

Serviço "Nisa Social...Leva a Si!"



NISA - Boletim Municipal AÇÃO SOCIAL 

Câmara Municipal 
associa-se à campanha "Laço Azul"

A Câmara Municipal associou-se à campanha 
de alerta para a prevenção dos maus-tratos 
na infância, fixando laços azuis, símbolo desta 
causa, em vários pontos da sede de Concelho, 
nomeadamente na Praça do Município, 
Biblioteca Municipal, sede do CLDS “éNisa 
éCoesão” e no Centro Escolar de Nisa.

A campanha “Laço Azul” iniciou-se em 1989 
nos E.U.A. quando uma avó amarrou à antena 
do seu carro uma fita de cor azul que, além de 
ser uma cor bonita, recordava as nódoas negras 
dos corpos dos seus dois netos, vítimas de 
maus-tratos, um deles morto de forma brutal.

"Laço Azul" nos Paços do Concelho



COVID-19
1 ANO de luta e resiliência

Adotámos Medidas de Prevenção e Redução dos Riscos de Exposição à COVID-19

Higienizámos e desinfetámos as ruas e espaços públicos no concelho

Criámos o serviço "Nisa Social... Leva a Si!"

Criámos uma Unidade de Isolamento de Emergência Municipal no Complexo Termal da Fadagosa 

Criámos Medidas de Apoio Económico-Social

Oferecemos EPI's às IPSS's do concelho e aos funcionários municipais

Efetuámos uma campanha de testagem nas IPSS's do concelho a trabalhar em espelho (46 dias = 400 testes)

Assegurámos tablet's para ensino à distância aos alunos do concelho

Adquirimos máscaras reutilizáveis para distribuição gratuita à população

Efetuámos uma campanha de testagem ao pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas

Criámos condições para garantir o selo "Clean & Safe" no Posto de Turismo e nas Termas de Nisa

Promovemos o programa "éNisa, éCultura" para colmatar o cancelamento de eventos culturais

Apoiámos o Agrupamento de Escolas na preparação do regresso às aulas em segurança

Desinfetámos espaços públicos como os recintos escolares e o edifício da Segurança Social
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Efetuámos uma campanha de testagem para estudantes a residir fora do concelho

Acompanhámos o início da vacinação no Concelho de Nisa

Acolhemos a Brigada de Intervenção Rápida da Segurança Social

Distribuímos refeições ao domicílio, aos alunos do Agrupamento de Escolas com escalões A e B da Ação Social

Efetuámos alargadas campanhas de testagem gratuita para toda a população do concelho

Instalámos a Estrutura Concelhia de Vacinação no Cine-Teatro

Criámos o Apoio Financeiro de Emergência Municipal para as empresas

Acolhimento na Estrutura de Vacinação Identificação de contraindicações
e precauções à vacinação

Presidente da Câmara acompanha primeiras inoculações na sala de recobro da Estrutura Concelhia
de Vacinação

NISA - Boletim Municipal SAÚDE
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Testar! Testar! Testar!

Apoiamos a Vacinação!
- Criámos a Estrutura Concelhia de Vacinação no 
Cine-Teatro de Nisa;

- Disponibilizamos funcionários para assegurar e 
facilitar a logística da operação;

- Disponibilizamos transportes para a deslocação 
até à Estrutura Concelhia de Vacinação.

NISA - Boletim MunicipalSAÚDE

Colaboradores Municipais no apoio à vacinaçãoEntregas de testes antigénio às IPPS's

Já investimos 183.200,00 euros em testes!
Testes PCR aplicados às ERPI's a funcionar em espelho

Testes PCR aplicados ao pessoal docente e não docente

do Agrupamento de Escolas de Nisa

Testes PCR aplicados aos funcionários municipais

Testes PCR aplicados aos estudantes a estudar fora do concelho

Testes Antigénio aplicados à população em geral

e funcionários municipais

Testes Antigénio entregues às IPSS's do concelho

550

100

300

50

TOTAL: 110.000,00€

4000

1000

TOTAL: 66.000,00€

TOTAL: 7.200,00€

Transporte da população para o Centro de Vacinação
Já transportámos 570 pessoas!



Colaboradores Municipais no apoio à vacinação
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Quando toca a proteger as pessoas, a Câmara 
Municipal está na linha da frente, contribuindo 
com respostas que correspondam às exigências 
das dificuldades e, por isso, há um ano que 
não baixa os braços numa luta que ninguém 
desejava, nem ninguém esperava, mas que 
todos fomos obrigados a viver.

O combate trava-se diariamente, a par do 
rigoroso e habitual trabalho autárquico através  

Combate ao COVID-19
Uma luta contínua 
e exigente em prol das pessoas

de medidas económico-sociais, ações 
de desinfeção e higienização, oferta de 
máscaras sociais, apoios às IPSS’s do 
concelho, ações de testagem semanais 
gratuitas na sede de concelho e nas 
freguesias, e, mais recentemente, de apoio à 
vacinação através da criação de uma Estrutura 
Municipal de Vacinação, no Cine-Teatro de 
Nisa, bem-como da cedência de transporte e 
funcionários para auxiliar toda a logística.

Primeira vacina administrada no concelhoEstrutura Municipal de Vacinação

Testes COVID à comunidade Oferta de EPI's às Stªs Casas da Misericórdia

NISA - Boletim Municipal SAÚDE
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Stª Casa da Misericórdia de Alpalhão 

Stª Casa da Misericórdia de Amieira do Tejo Solar Fonte da Pipa 

Stª Casa da Misericórdia de Nisa

Edifício da Segurança SocialEspaços municipais

NISA - Boletim MunicipalSAÚDE

Ações de Desinfeção e Higienização



Nisa tem um novo Centro de Saúde

Investimos quase meio milhão de euros!

Havia que intervir junto da ULSNA e das autoridades competentes para fazer sair 
da gaveta um projeto há muito anunciado e desejado pela população. Mas era também 
necessário assegurar a aquisição do terreno, avançar com candidaturas para conquistar 
o cofinanciamento, assumir parte do restante financiamento e, por fim, investir na 
requalificação dos acessos.

Tudo isto havia que ser feito, e tudo isto foi 
feito! Porque o concelho precisava! Porque as 
pessoas precisavam! Porque o Centro de Saúde 
ruía de dia para dia! Porque a saúde é uma 
área de extrema importância e exige condições 
dignas e seguras!

Abertura oficial  do novo Centro de Saúde de Nisa

NISA - Boletim Municipal SAÚDE
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E é também por isso que a Câmara Municipal 
e a ULSNA conseguiram já financiamento 
para construir em Alpalhão uma nova e 
condigna Extensão de Saúde, a ter lugar no 
Largo de Monte Filipe, em terrenos municipais, 
junto ao Centro Cultural Prof. José Maria Moura.

Financiámos 7,5% da obra

Requali
icámos os acessos e colocámos mobiliário urbano

Elaborámos a candidatura ao P.O. Alentejo

Adquirimos o terreno 186.930,00€

106.021,49€

127.604,02€

Instalámos elementos decorativos identitários 9.228,00€



Defendemos os interresses das Pessoas!
Presidente da Câmara garante 
9 milhões de euros para a 
Ponte Internacional sobre o Rio Sever 

Esta longa batalha começou a fazer-se com 
mais rigor e afinco em 2013, quando o novo 
executivo municipal tomou posse, e desde então 
teve os seus altos e baixos, não deixando nunca 
de ser uma luta séria e determinada, quer 
pela vontade das pessoas, quer pela relevância 
que o projeto acarreta para o desenvolvimento 
socioeconómico do Concelho de Nisa.

Recentemente a construção da Ponte 
Internacional sobre o Rio Sever foi colocada na 
agenda das Cimeiras Ibéricas, pelo que, após 
contínuas e incessantes reivindicações por parte 
da Senhora Presidente da Câmara, o projeto foi 
incluído no Plano de Recuperação e Resiliência, 
entretanto já aprovado pela União Europeia, 
e proporcionou a visita de dois Secretários de 
Estado ao território concelhio, nomeadamente 

A Ponte Internacional Sobre o Rio Sever, há décadas ambicionada pela população 
de Montalvão para alcançar o território espanhol, nomeadamente a localidade de 
Cedillo a poucos quilómetros de distância, está mais perto de ser uma realidade 
graças ao inequívoco empenho da Câmara Municipal que conseguiu uma dotação 
de 9 milhões de euros para a sua construção.

o Senhor Secretário de Estado do Planeamento, 
Eng. Ricardo Pinheiro, o Senhor Secretário de 
Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, 
Dr. Carlos Miguel, e o Presidente da CCDR 
Alentejo, Dr. Ceia da Silva, que visitaram o local 
de implantação da nova Ponte Internacional.

Todavia, para ser possível atravessar o 
Sever livremente, continuamos a defender 
e a fazer valer a importância deste projeto! 
Após encontro recente com o Presidente da 
Diputación de Cáceres, Dom Carlos Carlos 
Rodriguez, e com o Alcaide de Cedillo, Dom 
Antonio González Riscado, construimos uma 
plataforma institucional agilizadora da boa 
execução do projeto que nos aproxima da 
Europa e nos confere centralidade sócio-
económica.

NISA - Boletim MunicipalGESTÃO MUNICIPAL

Projeto (ilustração meramente representativa) da Ponte Internacional sobre o Rio Sever



NISA - Boletim Municipal GESTÃO MUNICIPAL

ver

Visita Oficial do Secretário de Estado do Planeamento, Engº Ricardo Pinheiro

Presidente da Câmara participa em reunião 
com Governo de Portugal

Reunião com o Presidente da Diputación de Cáceres
e com o Alcaide de Cedillo

Reunião com o Secretário de Estado Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional e do Presidente da CCDRA

Declarações da Presidente da Câmara Municipal
junto à Barragem de Cedillo

ver
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Termas de Nisa
reabrem em segurança

Funcionários Municipais participam 
em ação sobre simplificação administrativa

Depois de um ano de interregno, as Termas de 
Nisa voltaram a abrir as suas portas para mais 
uma época balnear que, atendendo a situação 
pandémica ainda vigente, foi devidamente 
planeada segundo as normativas da DGS para 
atividade termal.

NISA - Boletim MunicipalGESTÃO MUNICIPAL

Além disso, os funcionários do complexo 
termal participaram também numa ação de 
formação promovida pelo Turismo de Portugal 
com o objetivo de sensibilizar para a devida 
adoção de medidas que visam proteger a saúde 
de todos, e dota o espaço com o selo Clean & 
Safe.

Ação de esclarecimentos no âmbito do regime transitório de simplificação administrativa

Ação de formação promovida pelo Turismo de Portugal
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Recuperamos e Valorizamos!
Continuamos a melhorar 
o Centro Histórico de Nisa

Parque de Viaturas 
reforçado com dois veículos novos

O Parque de Viatura da Câmara Municipal 
de Nisa foi reforçado com dois novos veículos, 
designadamente um veículo ligeiro de 
passageiros e um veículo ligeiro de mercadorias, 

A Câmara Municipal continua empenhada na 
recuperação e valorização do Centro Histórico 
de Nisa, desenvolvendo diversas ações de que 
são exemplo a requalificação de edifícios 
como o Hospital Velho ou a Cadeia Velha, 
a fantástica intervenção na Rua de Santa 
Maria, e a recente beneficiação da Praça do 
Município, através da instalação de iluminação 
decorativa, da limpeza do Pelourinho e de 
melhorias nas zonas jardinadas ali existentes.

Iluminação decorativa da Praça do Município

este último com a específica função de auxiliar 
a recolha de monos, serviço realizado 
gratuitamente pela autarquia e que deve ser 
solicitado através do 808 201 723.

Veículo ligeiro de mercadorias Veículo ligeiro de passageiros

éNisa…
Dignificamos o que é nosso!

NISA - Boletim Municipal GESTÃO MUNICIPAL
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Dia Internacional da Mulher
Câmara Municipal brinda mulheres
e estimula economia local com cerca
de 15 mil euros

O brio da gestão municipal faz-se de atenção 
às pessoas e pelas circunstâncias de cada 
momento. Por isso, o Município de Nisa quis 
celebrar este o Dia Internacional da Mulher 
de maneira diferente, aproveitando a data 
evocativa para dar um estímulo à economia 
local, fragilizada com o confinamento geral.

Foram cerca de 15 mil euros entregues 
em vales de oferta para utilizar nos serviços 
de estética e beleza do Concelho de Nisa, 
contribuindo desta forma para estimular a 
autoestima das mulheres bem como dos 
cabeleireiros(as) e esteticistas que ganharam 
assim um novo fôlego financeiro.

Amieira do Tejo

Nisa

Tolosa

Funcionárias municipais

NISA - Boletim MunicipalGESTÃO MUNICIPAL
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Arneiro e Duque

Alpalhão

Falagueira

Arez

Pardo

Cacheiro

NISA - Boletim Municipal GESTÃO MUNICIPAL
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Velada

Monte Claro

Salavessa

Chão da Velha

Montalvão

Pé da Serra

NISA - Boletim MunicipalGESTÃO MUNICIPAL

Entrega de vales de oferta
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Incubadora de Novas Empresas
Ajudamos empresas a crescer

A Zona de Atividades Económicas de Nisa 
já tem ao dispor um espaço onde as empresas 
podem dar os primeiros passos, onde poderão 
iniciar os seus negócios sem necessidade de 
investir imediatamente numa sede.

Com a Incubadora de Novas Empresas, a 
Câmara Municipal de Nisa estende aquele que é o 
seu trabalho de estímulo ao empreendedorismo 
e ao desenvolvimento económico, já concertado 
noutros apoios e incentivos.

Espaço Interior - Sala de Coworking Espaço Interior - Hangar

NISA - Boletim Municipal DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Incubadora de Novas Empresas de Nisa

Regulamento em consulta pública: www.cm-nisa.pt



As empresas que desejam instalar-se na 
Zona de Atividades Económicas, em Nisa, têm as 
portas abertas e um vasto leque de apoios por 
parte da Câmara Municipal, seja na redução 
de taxas, no ínfimo valor dos lotes (0,20€/
m2), na elaboração gratuita de projetos de 
arquitetura, ou noutras questões logísticas, 
como os trabalhos de terraplanagem que a 
autarquia cedeu a mais uma empresa que se 
pretende instalar na ZAE.

Trabalhos de terraplanagem na ZAE

Apoio a nova empresa 
na  Zona de Atividades Económicas

Porque o desenvolvimento 
do Concelho é prioridade!

NISA - Boletim MunicipalDESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

MUNICÍPIO DE NISA

SAIBA MAIS EM: www.cm-nisa.pt

Apoio Financeiro de

Emergência Municipal

prevê financiamento  até

por empresa!
3000 euros

CANDIDATURAS ABERTAS!

APOIA
EMPRESAS
E EMPRESÁRIOS
LOCAIS!

Condições e Formulário
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Obras 
Concluídas

NISA - Boletim Municipal OBRAS MUNICIPAIS

NISA - Iluminação decorativa da Fonte Frade 
e Pelourinho da Praça do Município

ALPALHÃO
Tríptico decorativo no Largo Joaquim Lopes Subtil

ALPALHÃO
Requalificação de ruas - Rua Direita

ALPALHÃO
Requalificação de ruas - Rua Direita

DepoisAntes

AMIEIRA DO TEJO
Execução de guardas de segurança rodoviária na estrada de acesso ao PR11

MUNICÍPIO DE NISA

SAIBA MAIS EM: www.cm-nisa.pt

Apoio Financeiro de

Emergência Municipal

prevê financiamento  até

por empresa!
3000 euros

CANDIDATURAS ABERTAS!

APOIA
EMPRESAS
E EMPRESÁRIOS
LOCAIS!

Condições e Formulário
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AREZ
Requalificação de ruas - Largo Eça de Queirós 

AREZ
Requalificação de ruas - Largo Eça de Queirós 

AMIEIRA DO TEJO
Requalificação de ruas - Rua da Cruz

AMIEIRA DO TEJO
Requalificação de ruas - Rua da Cruz

NISA - Boletim MunicipalOBRAS MUNICIPAIS

DepoisAntes

DepoisAntes

ALPALHÃO
Requalificação de ruas - Largo do Terreiro

ALPALHÃO
Requalificação de ruas - Largo do Terreiro

DepoisAntes



NISA - Boletim Municipal OBRAS MUNICIPAIS
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ALPALHÃO
Reposição de Calçada

NISA
Colocação de semáforo na entrada Norte

AREZ E AMIEIRA DO TEJO
Limpeza de bermas e sumidouros

NISA- Reposição de flores no talude junto 
à praça de touros

ARNEIRO
Instalação de proteções de segurança

NISA
Beneficiação do Pavilhão Municipal
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NISA
Acessos ao Centro de Saúde

NISA
Colocação de relva artificial no Centro de Saúde

NISA
Colocação de mobiliário urbano junto 
ao Centro de Sáude

NISA - Boletim MunicipalOBRAS MUNICIPAIS

NISA
Lona decorativa em prédio na Av. D. Dinis

NISA
Pinturas na Torre das Portas de Montalvão

NISA
Posto de abastecimento de veículos elétricos
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NISA - Boletim Municipal OBRAS MUNICIPAIS

ALBARROL
Reparação do Forno Comunitário

ALBARROL
Reparação do Forno Comunitário

DepoisAntes

NISA - Arranjos exteriores 
na Incubadora de Novas Empresas

NISA - Arranjos exteriores 
na Incubadora de Novas Empresas

NISA - Reparação de pavimento na Estrada
 do Tarabau

NISA - Remodelação de Energia Elétrica 
e Iluminação Noturna do Heliporto
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NISA
Calçada identitária na Ruinha de Santa Maria

NISA
Requalificação da Fonte da Tijela

NISA
Colocação de mobiliário urbano na Cevadeira

MONTALVÃO
Reposição de calçada



OBRAS MUNICIPAISNISA - Boletim Municipal

43

Obras 
A decorrer

NISA - Requalificação 
do edifício do Hospital Velho 

NISA - Requalificação 
do edifício do Hospital Velho 

DepoisAntes

NISA - Requalificação do edifício
do Hospital Velho - Interior

NISA - Requalificação do edifício 
do Hospital Velho - Interior

NISA - Requalificação 
do edifício do Hospital Velho - Interior

NISA - Requalificação 
do edifício do Hospital Velho  - Interior
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NISA - Boletim MunicipalOBRAS MUNICIPAIS

NISA - Aquisição de terreno para construção 
de novo projeto "éNisa Tech" 

NISA - Terreno adquirido para construção 
de novo projeto "éNisa Tech" 

SANTANA - Requalificação do Lg. da Igreja
(Assinatura do Auto de Consignação)

SANTANA
Requalificação do Largo da Igreja

NISA - Centro de Artes & Ofícios
(Assinatura do Auto de Consignação)

NISA - Centro de Artes & Ofícios
na antiga Escola do Convento (Projeto 3D)
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OBRAS MUNICIPAISNISA - Boletim Municipal

TOLOSA 
Construção de Piscina ao Ar Livre

NISA - Centro Histórico
Reabilitação do Edifício da Cadeia Velha

NISA - Centro Histórico
Reabilitação do Edifício da Cadeia Velha

NISA - Centro de Artes & Ofícios
na antiga Escola do Convento (Projeto 3D)
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NISA - Boletim MunicipalOBRAS MUNICIPAIS

NISA - Substituição do equipamento 
de climatização no Cine-Teatro

NISA
Pinturas das Piscinas Municipais

TOLOSA - Requalificação de ruas 
Rua da Praça de Toiros

NISA
Pintura do Polidesportivo da Cevadeira

NISA - Vedação de segurança no lote 
da Incubadora de Novas Empresas

NISA
Substituição da Mecânica de Cena no Cine-Teatro
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AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL NISA - Boletim Municipal

Limpeza e Vigilância 
Novos equipamentos reforçam 
serviços municipais de proteção civil

Equipamento de sistema de ar comprimido
para destruição de ninhos de vespa velutina 

Atendendo ao importante trabalho 
de prevenção e combate a incêndios que 
desenvolvem, os Serviços de Proteção Civil do 
Município de Nisa foram reforçados com um 
depósito de água amovível (10000 litros) 
e uma cisterna florestal para transporte 
de água (6000 litros) para apoiar no 
reabastecimento das viaturas de combate nos 
teatros de operações, e ainda com um conjunto 

de 5 roçadoras para reforçar a eficácia dos 
trabalhos da silvicultura preventiva.

Estes serviços foram também dotados de um 
equipamento de sistema de ar comprimido 
para a destruição de ninhos de vespa velutina, 
bem como, um gerador que permitirá a 
continuidade destes serviços no Heliporto em 
caso de falha prolongada de energia.

Gerador 

Depósito de água amovível Cisterna florestal
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Limpeza de árvores na EM Nisa-Montalvão

Limpeza e reposição de árvores

Limpeza da estrada de acesso à Sra. da Redonda

Início da limpeza da zona da Galeana

Limpeza da estrada de acesso ao St. Amaro

Limpeza da estrada de acesso à Sra. da Graça

Município de Nisa 
cuida dos Espaços Verdes

NISA - Boletim MunicipalAMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL 



Limpeza da Serra de S. Miguel

Limpeza da EM Arez-Amieira do Tejo

Limpeza de árvores no Bairro da Fonte Nova

Limpeza da estrada de acesso 
à Barca D'Amieira

Limpeza da EM Nisa-Montalvão

Limpeza de árvores no Bairro da Cevadeira
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AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL NISA - Boletim Municipal
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Município de Nisa adquire 
equipamentos para trabalhos de 
silvicultura/prevenção de incêndios

Roçadora hidráulica (limpa bermas) Destorcedor de matos (de martelos) 

Formação para a utilização da nova estilhaçadoraEstilhaçadora rebocável 
(trituradora de ramos)

Capinadeiras (corta-matos de correntes) Formação para a utilização dos novos 
equipamentos
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Concelho mais limpo e cuidado 

Câmara Municipal assinala
Dia Internacional das Florestas 

Resguardos para contentores do lixo em Alpalhão

A Câmara Municipal assinalou o Dia Internacional das Florestas com a plantação 
de um sobreiro, oferecido pelo ICNF, no Centro Escolar de Nisa e uma ação de 
sensibilização online sobre a importância e preservação da floresta, dirigida aos 
alunos do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Nisa no 
âmbito do projeto Eco-Escolas.

Plantação de um sobreiro no Centro Escolar de Nisa

AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL NISA - Boletim Municipal

Contentores de metal para depósito de cinzas



Considerando a atividade física como 
um processo fundamental no crescimento 
e na educação das crianças e dos jovens, a 
Câmara Municipal procedeu à inspeção dos 

Caminhos de Santiago
Município de Nisa
associa-se ao 
Ano Santo Jacobeu

Inspeção dos equipamentos 
desportivos
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NISA - Boletim MunicipalDESPORTO/ASSOCIATIVISMO

equipamentos desportivos em conformidade 
com a obrigatoriedade legal no que diz respeito 
à regulamentação das condições técnicas e de 
segurança das instalações desportivas.

Campo de Jogos Centro Escolar

Faixa comemorativa na Porta de Montalvão Faixa comemorativa na Porta da Vila



53

Na senda daquilo que é o seu contínuo 
incentivo e apoio à atividade desportiva, e 
inserido no leque de apoios que fornece às 
associações do concelho, a Câmara Municipal 
presenteou o Nisa Futsal Clube com 40 toalhas 

Câmara Municipal oferece material 
desportivo ao Nisa Futsal Clube

Pilotos da WRC 2021
fazem testes no concelho

de rosto e 20 recipientes individuais para água, 
personalizados com a marca “éNisa éNosso”, 
para utilização pelos jogadores e técnicos da 
respetiva associação que representa o Concelho 
de Nisa no Campeonato Distrital de Futsal.

NISA - Boletim Municipal DESPORTO/ASSOCIATIVISMO

Ott Tänak, Thierry Neuville, Dani Sordo em testes no Concelho de Nisa

Entrega de material desportivo Material desportivo personalizado

vídeo



A Câmara Municipal, através da empresa 
com quem detém contrato anual, procedeu à 
manutenção do relvado sintético do Campo 
de Jogos do Sport Nisa e Benfica, realizando 
trabalhos de limpeza da superfície, escovagem 
das fibras e descompactação dos enchimento e 
limpeza de ervas daninhas e musgos.

Câmara Municipal 
apoia Sport Nisa e Benfica

Entrega de Subsídios às Associações 
do Concelho no valor de 70 mil euros

No que concerne à retoma da atividade 
desportiva desta associação, e no âmbito daquele 
que é o seu contínuo apoio ao associativismo 
local e à prática desportiva, a Câmara Municipal 
patrocinou também a testagem preventiva à 
COVID-19 de quase uma centena de crianças e 
jovens do Sport Nisa e Benfica.
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Testagem aos jogadores do S.N.Benfica

Entrega de subsídios na Incubadora de Novas Empresas

Manutenção do relvado sintético



Apoios concedidos entre janeiro e junho de 2021
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Associação Tipo de Apoio

AJAL 300 euros - Apoio à atividade anual

AJITA 300 euros - Apoio à atividade anual

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nisa

30.000 euros - Apoio à aquisição de equipamentos e materiais 
para combate a incêndios e socorro à população

Associação Pela Salavessa 300 euros - Apoio à Chocalhada

Associação Tolosa Aventura TT 500 euros - Apoio ao XVIII Passeio Moto TT

Associação de Veteranos 
do Sport Nisa e Benfica 300 euros - Apoio ao torneio Vila de Nisa

Clube Desportivo e Recreativo de 
Santana

500 euros - Apoio ao Torneio de Jogos Tradicionais 
e Prova de BTT

Fábrica da Igreja Paroquial de 
Nossa Senhora da Graça 9.310 euros - Apoio ao funcionamento da igreja matriz

Grupo Ciclo Alpalhoense 1.000 euros - Apoio à conclusão das obras na Sede Social

Grupo de Bombos de Nisa 1.000 euros - Apoio ao Festival de Bombos

Grupo Desportivo e Recreativo 
Alpalhoense

1.000 euros - Apoio aos Torneios de Futebol de Salão 
e Concurso de Pesca Desportiva

Grupo Toc'A Marchar - Tolosa 500 euros - Apoio a atuações

Inijovem 1.500 euros - Apoio à Rota do Contrabando

Moto Clube de Nisa 500 euros - Apoio à atividade anual

Nisa Fustal Clube 1.500 euros - Apoio às inscrições, exames médicos 
e seguros desportivos dos atletas

Rancho Típico das  
Cantarinhas de Nisa 1.000 euros - Apoio à realização do Festival de Folclore

Sociedade Columbófila  
Nisense 500 euros - Apoio à atividade anual e ao Leilão de Pombos

Sociedade Filarmónica  
Alpalhoense 5.000 euros - Acordo de Colaboração para o Ensino da Música

Sociedade Musical Nisense 7.800 euros - Acordo de Colaboração para o Ensino da Música. 
1.350 euros - Universidade Sénior

Sport Nisa e Benfica
6.500 euros - Acordo de Colaboração para a Gestão  

e Manutenção do Campo de Jogos e Sintético 
4.500 euros - Apoio ao Futebol Infantil

Sporting Clube de Nisa 1.000 euros - Apoio à Corrida de São Silvestre



O SEU SONHO
NASCE AQUI!

Contacte-nos: empreendedorismo@cm-nisa.pt

CÂMARA
MUNICIPAL

NISA

www.cm-nisa.pt Município Nisa

Mais informações em www.cm-nisa.pt

Zona de Atividades Económicas de Nisa (ZAE)


