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EDITORIAL

NISA - Boletim Municipal

Queridos Munícipes,
Em mais uma época de festividades
natalícias e de renovação para um novo
ano, onde os valores da fraternidade
e solidariedade deveriam prevalecer
fortalecidos em comunhão, assim como na
alegria e partilha em família, a vivência
diária do flagelo da pandemia COVID-19,
pelo segundo ano, impõe-nos resiliência
quotidiana.
Infelizmente as trocas de afetos com os
nossos entes queridos e amigos ainda se
recomendam reservadas.
Mas porque a vida tem de continuar
e porque o COMPROMISSO assumido
com as GENTES DA NOSSA TERRA, fruto
da incontestável e Vossa fortalecida
CONFIANÇA em sufrágio recente, cá
estamos com o espírito de missão de serviço
público, robustecendo as metas para o
futuro do nosso território, intensificando as
atenções para grandes realizações!
Pretendemos proporcionar ao nosso
Concelho um FUTURO AINDA MELHOR
e bem-sucedido na VALORIZAÇÃO do que
éNosso!
Sim, porque como diz o ditado popular:
“O pior cego é aquele que não quer ver”, e só
esse não consegue perceber que NISA ESTÁ
NA MODA! … assim como não quer entender
a importância da elevação da “ALMA
NIZORRA” a inigualáveis patamares de
indiscutível IDENTIDADE TERRITORIAL.
Uma identidade e notoriedade alicerçadas
na promoção da singularidade daquilo que
nos caracteriza e tanto diferencia, enquanto
fator de competitividade, em contraponto à
globalização turística, económica e cultural
a que assistimos nas regiões do interior.
Importa realçar o considerável
investimento consolidado em projetos e
obra nos últimos oito anos, onde entre

Dra. Maria Idalina Alves Trindade
Drº. José Dinis Samarra Serra
Vereador - Drº. José Leandro Lopes Semedo

Presidente da Câmara Municipal -

Vice-Presidente -

múltiplos investimentos de requalificação
de edificados municipais devolutos, de
renovação das condições de mobilidade
urbana, de modernização da rede viária,
de infraestruturas de saneamento e
renovação da rede de águas domésticas, de
edificação estruturante de infraestruturas
de empreendedorismo (Incubadora
de Novas Empresas de Nisa), de saúde
(Centro de Saúde de Nisa) e de educação
(Centro Escolar), sem tão pouco esquecer
as atenções aos domínios de apoios em
área social, de promoção da natalidade
e do envelhecimento ativo. Todos eles
investimentos estrategicamente essenciais
para alavancar e aumentar a atratividade
da Sede do nosso Concelho e das nossas
Freguesias, sustentada sempre no exercício
autárquico de RIGOR e TRANSPARÊNCIA
assente na premissa “TRABALHAR PARA
AS PESSOAS”.
É neste espírito e sentimento carregado de
muita ESPERANÇA, acalentado um pouco
por todo o nosso território pelo brilho das
nossas maravilhosas e ímpares iluminações
alusivas à quadra, que desejamos a Todos
os Munícipes, nossos familiares e amigos da
diáspora, OS VOTOS DE UM SANTO NATAL
E PRÓSPERO NOVO ANO DE 2022!
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Renovar a esperança

éNatal... éNisa a brilhar ainda mais!

NISA
Montra de Natal do Posto de Turismo
O Concelho de Nisa engalanou-se e BRILHA
AINDA MAIS, transmitindo esperança num
Natal que ainda não é como todos desejávamos!
A Câmara Municipal volta a apostar numa Vila
cintilante, este ano alargada às Freguesias,
para presentear todos os munícipes, familiares,
amigos e visitantes que durante esta quadra
festiva se desloquem ao Concelho de Nisa.

Praças, largos, ruas e ruinhas estão agora
iluminados com bonitas e coloridas iluminações

NISA
Iluminação do Largo Heliodoro Salgado
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natalícias que, como não podia deixar de ser,
fazem jus àquilo que mais nos identifica. Por
isso, a Porta da Vila, xailes e bilhas voltam a
luzir e a encantar ao lado de motivos natalícios.
E ntret anto, a gigantesc a Bilh a q ue
homenageia a Olaria Pedrada de Nisa, continua
a expandir o seu clarão na Praça da República
como sinal de positividade e de esperança em
tempos que ainda são de pandemia.

éNisa … é Natal!

NISA
"Árvore de Natal" no Bairro da Cevadeira

NISA - Boletim Municipal
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NISA - Poinsétias
ou "Flor do Natal" na Rua Júlio Basso

NISA
Iluminação na Praça da República

NISA
"Xailes" na Av. D. Dinis

NISA
Iluminação na Rua Dr. Francisco Miguéns

NISA
Iluminações na Praça da República
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AMIEIRA DO TEJO
Iluminação junto ao Edifício da Junta

AREZ
Iluminação junto à Igreja Matriz

MONTALVÃO
Iluminação junto à Igreja Matriz

SALAVESSA
Iluminação junto à Antiga Escola Primária

SANTANA
Iluminação junto à Rotunda

TOLOSA
Iluminação junto à Extensão de Saúde

VELADA
Iluminação no Largo da Arreceada

NISA - Boletim Municipal
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ALPALHÃO
"Presépio" junto ao Calvário

FALAGUEIRA
Iluminação na Rua da Estrela

MONTE CLARO
Iluminação junto ao Centro de Dia

CACHEIRO
Iluminação junto à Igreja Paroquial

CHÃO DA VELHA
Iluminação junto à Antiga Escola Primária

DESTAQUE
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Programação Cultural "Nisa Natal"

Sessão de Cinema "Som que desce na terra"
com o Ator José Condessa

Espetáculo no Cine-Teatro
"Insónia" com Fernando Mendes

Sessão de Cinema "Som que desce na terra"
com o Ator José Condessa

Espetáculo no Cine-Teatro
"Insónia" com Fernando Mendes

“Caminhos de Nisa ao Encontro do Património” Caminhada de Natal
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Chegada do Pai Natal

Casa do Pai Natal
no Mercado Municipal de Nisa

Pai Natal no Centro Escolar de Nisa

Pai Natal no Jardim de Infância de Tolosa

Pai Natal no Jardim de Infância de Alpalhão

Entrega de cabazes de Natal
a todos os funcionários do Município

Entrega de Cabazes de Natal
no Centro Escolar de Nisa

Entrega de Cabazes de Natal
no Edifício do Hospital Velho
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Continuamos a Trabalhar
para as Pessoas

Instalação dos Órgãos Autárquicos do Município de Nisa

Continuar! Esta foi a palavra de ordem que os munícipes do Concelho de Nisa usaram
no final do passado mês de setembro quando foram chamados a decidir sobre o futuro
dos órgãos municipais. Escolheram continuar a trilhar o caminho de crescimento que a
Câmara Municipal desenvolve em prol do nosso território e, essencialmente, das nossas
pessoas.
Na senda do trabalho realizado nos
últimos anos, é agora tempo de intensificar
o crescimento de Nisa enquanto Concelho
atrativo nas mais diversas áreas e é nesse
sentido que se desenvolve a gestão municipal
da nossa autarquia.
Multiplicam-se as ações e iniciativas que
querem fazer de Nisa um grande território
verdadeiramente apetecível, tanto para se
viver como para investir.
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A tão almejada Ponte sobre o Rio Sever,
na freguesia de Montalvão, está cada vez mais
próxima de ser uma realidade para poder
finalmente encurtar substancialmente a fronteira com Espanha e trazer de lá mais investimento
e mais desenvolvimento socioeconómico.

A assinatura dos contratos referentes a
esta grande empreitada prevista no Plano de
Recuperação e Resiliência 
— PRR, decorreu
no Cine-Teatro de Nisa e contou com a ilustre

GESTÃO MUNICIPAL
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Assinatura de Contratos da Ponte Internacional sobre o Rio Sever
presença de vários membros do Governo que,
perante todos, confirmaram que nada mais
demoveria este “sonho” e que já nada pode
impedir a Ponte Internacional sobre o Rio Sever
de ser uma realidade até 2025.

Mas nem só de ligações transfronteiriças se
faz a gestão da Câmara Municipal de Nisa.
Faz-se de rigor e contas certas! Faz-se de atos
singelos, mas de extrema importância para o
nosso Concelho.
- Oferecemos um novo veículo aos
Bombeiros Voluntários de Nisa que irá
melhorar a capacidade de intervenção
operacional no que concerne ao combate
a incêndios urbanos, particularmente em
arruamentos mais estreitos;

Entrega de viatura aos Bombeiros de Nisa
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- Oferecemos equipamentos para
trabalhos de silvicultura às Juntas de
Freguesia, reforçando o leque de apoios
financeiros e logísticos que regularmente são
facultados às Freguesias;

- Continuamos a desenvolver ações de
formação para os nossos funcionários para
os quais requalificámos o Hospital Velho
onde se instalarão brevemente os serviços
municipais;

Entrega de equipamentos em Montalvão

- Dinamizámos as Termas de Nisa,
adaptando-as às contingências da COVID-19
que condicionaram o número de banhistas que
o Complexo Termal da Fadagosa pode receber;
É desta forma, mas também em ações
variadas nos setores do empreendedorismo, da
ação social e da saúde, da educação, da cultura,
do turismo, do desporto, do ambiente e da
proteção civil, que se eleva Nisa e se faz deste
território um grande Concelho!

Formação sobre Modernização Administrativa

Fixamos os impostos
nas taxas mais baixas
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Atrair para Desenvolver

Garantimos condições para as empresas
Estamos empenhados em garantir condições
que contribuam para a fixação de empresas
no território concelhio, ambicionando o seu
crescimento a consequente geração de postos
de trabalho.
Os investidores que tenham uma nova ideia
de negócio e queiram criar e instalar uma nova
empresa podem agora fazê-lo em Nisa de
forma gratuita (ausência de renda) custeando
apenas a sua atividade corrente.

A Incubadora de Novas Empresas de Nisa
garante um lugar acolhedor, moderno e bem
equipado na Zona de Atividades Económicas,
que promete atrair novos investidores e,
consequentemente, impulsionar a economia
local.

Consulte o regulamento
e saiba mais em:
www.cm-nisa.pt

Visitas ao espaço

Espaço de Atendimento

Espaço - Fab Lab

Espaço Empresas

Ver regulamento
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Novo espaço de Teletrabalho
e Coworking em Nisa
O Concelho de Nisa vai passar a dispor
de um local pensado para o teletrabalho
e o coworking, devidamente equipado
com computadores, impressoras e acesso
à internet, dividido em áreas de diferentes
tipologias, bancadas livres para diferentes
períodos de ocupação, zonas privadas para
video-chamadas, áreas para reuniões,

apresentações ou ações de formação.

Este espaço integrará a REDE NACIONAL DE
ESPAÇOS DE TELETRABALHO E COWORKING
e permitirá a fixação e atração de pessoas
e empresas, diminuindo a necessidade de
deslocações para as grandes cidades.

Assinatura para a integração de Nisa na Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho e Coworking

Acolhemos os Investidores e
incentivamos a sua instalação no Concelho

Reunião com os representantes da FILSTONE
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Acolher todos quantos queiram investir
no Concelho de Nisa é uma prioridade da
Câmara Municipal, demonstrando, desde logo,
o quão são bem-vindos aqueles que querem
dinamizar a atividade económica no nosso
território.
Neste sentido, acolhemos a FILSTONE
NATURAL, empresa com sede em Fátima
(Concelho de Ourém) e sucursal em Jiangsu
(China), que está a fazer “renascer” a indústria
extrativa e de transformação de granitos em
Alpalhão, prometendo impulsionar o mercado
com a criação de 200 postos de trabalho até 2026
e revitalizar a exportação do “Granito Cinza SPI
de Alpalhão” para o mercado internacional.

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
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"Nisa Social"

Em NISA é NATAL todos os dias
O trabalho autárquico da Câmara Municipal de Nisa distingue-se pelas políticas sociais
que exigem a proximidade e que fazem deste Concelho um território onde os gestos de
solidariedade acontecem 365 dias por ano.
O programa “Nisa Social” mantém-se, dia
após dia, a melhorar a vida dos idosos com
baixos rendimentos, dos munícipes portadores
de deficiência, das famílias em risco de pobreza,
situação de isolamento ou dependentes, quer
seja através do Fundo Municipal de Apoio
Social, do Serviço de Teleassistência e do
Cartão Municipal do Idoso que, além de
descontos nas contas da farmácia e da água,
garante também o serviço da Oficina Móvel
Municipal.
E porque, à semelhança dos municípios
do interior do país, somos um território
envelhecido, não nos cansamos de promover o
envelhecimento ativo através da Universidade
Sénior e incentivar a natalidade com o
programa “Nascer em Nisa”.

Serviço de Teleassistência em Alpalhão

"As pessoas são e continuarão a ser
a razão do nosso Trabalho!"

Oficina Móvel Social em Nisa

Intervenção de âmbito
social em Amieira do Tejo
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Início do ano letivo 2021/2022 da Universidade Sénior

Entrega de cheques no âmbito do programa "Nascer em Nisa"
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Covid-19

Continuamos atentos
O Município de Nisa mantém-se atento
à evolução da pandemia de COVID-19
disponibilizando, ao mínimo sinal de surto, os
meios e recursos necessários para garantir a
segurança da população e evitar uma excessiva
propagação do vírus, através de testagem
massiva como aconteceu, recentemente, em
Tolosa, Montalvão, Salavessa e a todos os
funcionários da Câmara Municipal.
Neste
âmbito
foram
oferecidos
Equipamentos de Proteção Individual à
Santa Casa da Misericórdia de Montalvão
para ajudar no combate ao surto de COVID
identificado naquela instituição.

Testes antigénio em Montalvão e Salavessa

Promovemos os direitos e deveres
de uma sociedade justa e solidária

Há efemérides e iniciativas que merecem por parte da Câmara Municipal todo o
interesse e apoio como contributo para a construção de um mundo mais justo e solidário.
Associámo-nos uma vez mais à comemoração
do Dia Internacional para a Erradicação da
Pobreza e Exclusão Social e Dia Municipal
para a Igualdade, em colaboração com as
IPSS’s do Concelho de Nisa, que elaboraram
bonecos cuja decoração desperta para os
valores celebrados numa tarde diferente, no
Mercado Municipal de Nisa.

João Paulo Félix
ativista pelos direitos da criança

Também nesse sentido apoiámos o atleta
João Paulo Félix ao passar por Nisa na sua
iniciativa “Correr Portugal pelos Direitos da
Criança” e recebemos a francesa Isaure Delom,
ativista pela sustentabilidade e pelos direitos
das mulheres, que partiu de França numa
viagem de bicicleta com destino a Évora e não
quis deixar de passar pelo nosso Concelho.

Isaure Delom - ativista pela sustentabilidade
e pelos direitos das mulheres
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Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e Exclusão Social e Dia Municipal para a Igualdade

Representantes da SCM de Amieira do Tejo

Representantes da SCM de Nisa

Representantes do Centro Social de Santana

Representantes da SCM de Alpalhão
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EDUCAÇÃO

Apoiamos as famílias
no âmbito da Educação
O Município de Nisa garantiu, novamente, a
oferta dos Cadernos de Atividades a todos os
alunos do Agrupamento de Escolas de Nisa,
sem carência de retorno, numa ação de apoio
direto às finanças das famílias e à educação das
crianças e jovens do nosso Concelho.
Considerando a modernização administrativa um dos fatores fundamentais na simplificação
do dia a dia dos munícipes, implementámos
uma plataforma de gestão de conteúdos
educativos que permite aos Encarregados de
Educação fazer a gestão do carregamento
do Cartão Escolar utilizado pelos alunos na
aquisição de refeições, na papelaria ou no bar,
deixando de ser necessário levar dinheiro para
a escola, bem como extrair faturas, consultar
notificações e ementas das refeições escolares.

Cadernos escolares oferecidos aos alunos
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Município de Nisa
participa no exercício "A Terra Treme"
Tal como é hábito a cada 5 de novembro,
o Município de Nisa associou-se ao exercício
público “A TERRA TREME”, promovido pela
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil, e que visa sensibilizar a população a
nível nacional para o risco sísmico.

A iniciativa desenvolveu-se junto da
comunidade escolar, nomeadamente dos alunos
do Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas de
Nisa que puderam assistir a um pequeno vídeo
didático e realizar um simulacro de sismo,
adotando os três gestos de autoproteção: baixar,
proteger e aguardar.

Exercício "A Terra Treme" em Nisa

Verão animado na Academia de Férias

Caminhada no Trilho da Barca d' Amieira

Gincana de Bicicletas
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A Biblioteca Municipal de Nisa voltou a
animar o verão dos mais pequenos com a
Academia de Férias que, com a colaboração
da equipa do projeto CLDS – ÉNISA ÉCOESÃO,
proporcionou diversas atividades lúdicas para
as crianças com idades compreendidas entre os
6 e os 12 anos.

Visita às Olarias de Nisa

CULTURA
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40º Feira do Livro de Nisa

Lançamento do livro "Poetas do Concelho de Nisa"

Depois de um ano de interregno, a Feira do
Livro de Nisa regressou para a sua 40ª edição,
proporcionando uma série de iniciativas
culturais no Mercado Municipal de Nisa, entre
elas o lançamento do livro “POETAS DO
CONCELHO DE NISA”, uma coletânea de poesia
popular, editada pela Câmara Municipal.

Workshop de culinária com Fábio Belo

O certame cultural ficou ainda marcado pelas
dramatizações destinadas aos mais pequenos,
pelo workshop de comida saudável conduzido
pelo jovem alpalhoense Fábio Belo e ainda pela
maravilhosa atuação musical da jovem nisense
Matilde Marquês.

Espetáculo musical com Matilde Marquês
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Biblioteca Municipal continua a
promover leitura junto dos mais novos

Celebração do Halloween

Sábados com História

Comemorações do Dia Nacional
das Bandas Filarmónicas
Nisa foi a anfitriã das comemorações do
Dia Nacional das Bandas Filarmónicas no
distrito de Portalegre.
Para assinalar a efeméride, a Praça da
República foi palco de um espetáculo no qual
foi apresentado o concerto online gravado
pela Federação das Bandas Filarmónicas do
Distrito de Portalegre, seguido de um momento
de música ao vivo com Filarmónica Sénior do
Norte Alentejano (FISENA).

Filarmónica Sénior do Norte Alentejano
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Espetáculo na Praça de República

Visualização do concerto online

CULTURA
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éNisa éCultura

Programação Cultural
anima verão em todo o concelho
Depois do êxito do programa "éNisa
éCultura" em 2019 e 2020, o Município de
Nisa voltou a efetuar a programação cultural
destinada a todas as freguesias do Concelho
com espetáculos variados, maioritariamente
ao ar livre, que trouxeram ao nosso território,
artistas como Ricardo Gordo, José Cid, Toy e
Miguel Gameiro, bem como fanfarras, noites
de fados com Célia Soares, e um dia destinado
à juventude com atuações dos jovens nisenses
Matilde Marquês, Rita Ribeiro e Diogo Borrego.

Espetáculo de Miguel Gameiro

Espetáculo de Toy em Alpalhão

Espetáculo de José Cid em Tolosa

Espetáculo de Ricardo Gordo em Montalvão

Espetáculo de Matilde Marquês e Rita Ribeiro
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Espetáculo da Charanga "Os Batatas"

Noite de Fados com Célia Soares em Santana

Noite de Fados com
Célia Soares em Monte Claro

Noite de Fados com Célia Soares em Arez

Animação de Rua com a Fanfarra Bizarra

Espetáculo de tributo a Amália Rodrigues
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Inauguração da Ruinha de Santa Maria

Passeatas culturais dinamizam
Centro Histórico de Nisa
Foi em apoteose que se inaugurou a Ruinha de Santa Maria, a pequena artéria do
Centro Histórico de Nisa que é já um dos ex-libris do Concelho e mereceu a honra de ser
inaugurada pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, Professora Doutora
Isabel Ferreira, na presença de várias individualidades locais e regionais.
A par da inauguração da Ruinha de Santa
Maria, foram abertas as portas do recém
requalificado Hospital Velho, dando a
conhecer as novas instalações dos serviços
municipais, e foi promovida a programação
“Passeatas Culturais” que a cada sexta-feira de
julho trouxe animação ao Centro Histórico
de Nisa.
O Museu do Bordado e do Barro, o Núcleo
Museológico e a Casa do Forno abriram portas
até mais tarde, na Rua Direita foram criadas a
exposição sombreadora “Bordados de Nisa” e
a exposição “Rostos da Rua Direita”, e as ruas
do Centro Histórico engalanaram-se para ver
passar as Marchas de Nisa, a Banda da Sociedade
Musical Nisense, os Bombos de Nisa e ainda o
Rancho Típico das Cantarinhas de Nisa.

Inauguração da Ruinha de Santa Maria

Ver vídeo

Inauguração da Ruinha de Santa Maria - I Passeata Cultural
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Prof. António Galopim de Carvalho

"Das Cantarinhas à Calçada"
"Poderia encher-se um ou mais livros
sobre o artesanato
nacional do chamado
“barro vermelho”,
tal a quantidade
e variedade de
produtos que têm
esta matéria-prima
por excelência. De
entre ele, destaco
hoje, por ser oportuno, o referente à “olaria
pedrada” que deu nascimento às elegantes
cantarinhas e outras peças do chamado “barro
pedrado”, um tipo muito original de barro
vermelho, não vidrado, produzido em Nisa. Fruto
da arte do oleiro das chamadas “pedreiras”, as
peças saídas destas mãos caracterizam-se, na
maioria, por apresentarem estilizações de flores
e folhas segundo desenhos riscados na peça com o
barro ainda mole. Acrescente-se que “pedreiras”
é o nome dado às mulheres que lhe adicionam
original beleza, com incrustações de pequeninas
(milimétricas) pedrinhas de quartzo leitoso.
A oportunidade deste meu post de hoje decorre
da notícia que diz estar prevista, para Maio, a
inauguração, em Nisa, de uma rua calcetada a
pequenas pedras de mármore branco e cubos
de “barro vermelho” (de tamanho a condizer),

Calceteiros na Rua de Santa Maria
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Calceteiros na Rua de Santa Maria
em homenagem à dita “olaria pedrada”, uma
arte candidata a património imaterial da
humanidade.
Nota: Para quem não sabe e tem interesse
em saber, acrescento que a expressão “barro
vermelho” é, entre nós, o nome de uma cerâmica
cozida em forno oxigenado, a temperaturas
na ordem de 900ºC, cuja cor avermelhada,
(variando entre tons mais acastanhados e mais
alaranjados) resulta do aquecimento a que a
pasta cerâmica é submetida. Neste aquecimento
tem lugar a oxidação do ferro existente em
determinadas “impurezas” (impregnações de
minerais contendo ferro), dando ao produto final
os citados tons. Parte importante desta cerâmica,
em termos de economia, é a da indústria de
telhas e tijolos. Outra parte é a da actividade
artesanal e, dentro dela, a volumosa e variada
loiça de barro vermelho ou, simplesmente, loiça
de barro. Alguns autores preferem o termo
“terracota”, retirado do italiano “terra cotta”
que, literalmente, quer dizer argila cozida.
Vidrado ou não, consoante os usos pretendidos,
esta loiça que teve capital importância no tempo
dos nossos avós, tem baixa resistência mecânica
ou, como se costuma dizer, é quebradiça."
https://www.facebook.com/Prof.Galopim

Antes

Depois
NISA - Boletim Municipal

CULTURA

Rua de Santa Maria "Ruinha"

Rua de Santa Maria "Ruinha"

Rua de Santa Maria com iluminação

Rua de Santa Maria com iluminação

Rua de Santa Maria vista aérea
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CULTURA

NISA - Boletim Municipal

Ver vídeo

I Passeata Cultural - Marchas de Nisa

II Passeata Cultural - Banda
da Sociedade Musical Nisense

Ver vídeo

Ver vídeo

III Passeata Cultural - Bombos de Nisa

IV Passeata Cultural - Rancho
Típico das Cantarinhas de Nisa

Ver vídeo

"Avé Maria" por Dulce Vitorino

28

Exposição sombreadora na Rua Direita

CULTURA

NISA - Boletim Municipal

Assinatura do Acordo de Colaboração para a Salvaguarda da Olaria Pedrada de Nisa

Salvaguardamos o que éNOSSO

Promovemos a nossa Olaria Pedrada
As artes que nos distinguem enquanto “terra bordada de encantos”, merecem toda a
nossa dedicação e empenho porque são parte de nós, fazem parte da nossa identidade e
daquilo em que somos verdadeiramente únicos.
Quem passa hoje por Nisa, não deixa de
conhecer a sua Olaria Pedrada! Aqui e ali,
elementos variados dão a conhecer a arte de
pedrar o barro, e, graças a atrativos como a
Ruinha de Santa Maria, quem hoje fala de Nisa
não deixa de falar desta olaria única que ganha
cada vez mais expressão a nível nacional e
internacional.
Para preservar esta arte estamos já a
desenvolver as diligências necessárias para a

Olaria Pedrada na cerimónia de
financiamento da Barragem do Pisão

criação de um curso de formação de oleiros e
pedradeiras que terá à disposição o Centro de
Artes e Ofícios que estamos a construir na Antiga
Escola do Convento, e também já assinámos
com a Direção Regional da Cultura, o ACORDO
DE COLABORAÇÃO PARA A SALVAGUARDA
DA OLARIA PEDRADA DE NISA para que esta
possa conquistar o selo de Património da
UNESCO.

Habitação ornamentada com Olaria Pedrada
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CULTURA

NISA - Boletim Municipal

Promovemos o Queijo de Nisa além-fonteiras

Participação na Feira Internacional do Queijo de Casar de Cáceres
O Município de Nisa marcou presença em
mais uma edição da FEIRA INTERNACIONAL
DO QUEIJO de Casar de Cáceres com um stand
promocional do Queijo de Nisa e, paralelamente,
participou na reunião anual da Associação
AREQ – Associação da Rota Europeia do

Queijo (European Cheese Route Association)
da qual é associado e que tem como objetivo
principal a promoção, valorização e projeção
dos Queijos dos Municípios associados,
principalmente a nível internacional, através da
criação da ROTA EUROPEIA DO QUEIJO.

Direção Regional de Cultura promove visita a Nisa

Receção no Posto de Turismo
Nisa foi uma das três localidades do
Alentejo escolhida pela Direção Regional de
Cultura para desenvolver o seu programa de
visitas guiadas “ALENTEJO PATRIMÓNIOS”.
A visita passou por diversos pontos de
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Visita ao Museu do Bordado e do Barro
interesse do Concelho, nomeadamente pelo
Centro Histórico de Nisa, pelos seus espaços
museológicos, pela Rua da Santa Maria, por uma
olaria local e ainda pelo Centro Interpretativo
do Conhal, na Freguesia de Santana.

TURISMO

NISA - Boletim Municipal

Nisa está na Moda!
É com orgulho e fraca modéstia que
continuamos a afirmar que NISA ESTÁ NA
MODA! Somos cada vez mais um destino
de referência no panorama nacional e
internacional, graças à melhoria e substantivo
enriquecimento da oferta turística local, cuja

principal publicidade já nasce para lá dos
meios utilizados pela Câmara Municipal, mais
precisamente na internet, nos jornais, nas
revistas, nas rádios e nas televisões que falam
de Nisa e dão a conhecer o que de melhor temos
para oferecer.

Jornal do Fundão

Ver reportagem

Revista Visão

Jornal de Notícias

Revista Fugas - Jornal Público
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Ver reportagem

Trilho da Barca D'Amieira em
destaque no Sapo Viagens e Antena 1

Ver reportagem

Trilho da Barca d'Amieira em
destaque nos novos separadores da RTP

Ver vídeo

Programa "Olhá Festa" (SIC) em Nisa

Ver vídeo

éNisa éNosso no "Preço Certo" (RTP1)
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Ver reportagem

Reportagem do Programa "2 às 10" (TVI) em Nisa

TURISMO

NISA - Boletim Municipal

Tradição do Quintal das Festas na montra
do Posto de Turismo

Montra do Posto de Turismo - Quintal das Festas

Município de Nisa lança vídeo promocional
do Trilho da Mina de Ouro do Conhal
O Município de Nisa lançou um vídeo
promocional daquele que é um dos percursos
pedestres mais bonitos do nosso Concelho - Trilho
da Mina de Ouro do Conhal – potenciando

assim a atratividade deste trilho repleto de
paisagens deslumbrantes, por entre o Conhal
do Arneiro e o voo dos grifos junto às Portas de
Ródão, na Freguesia de Santana.

Ver reportagem

Paisagem do Conhal do Arneiro no vídeo promocional

DESPORTO/ASSOCIATIVISMO

NISA - Boletim Municipal

Caminhos de Santiago

Município promove Caminhada
Em Ano Jacobeu (Ano Santo), o Município de
Nisa assinalou o Dia de Santiago e, além das
faixas alusivas à data, patentes na Porta da
Vila e nas Portas de Montalvão, em Nisa, a
autarquia promoveu uma caminhada num
troço do Caminho de Santiago que passa pelo

nosso Concelho. Caminho esse que foi referido
na edição especial da revista “In Corporate
Magazine”, frisando que estes 35,7km que
atravessam o território concelhio, desde
Alpalhão até ao Rio Tejo, são uma “experiência
ímpar nos caminhos de peregrinação”.

Caminhada comemorativa do Dia de Santiago

82ª Volta a Portugal
em Bicicleta passou
em Nisa
O Concelho de Nisa acolheu a passagem da
82ª Volta a Portugal em Bicicleta que levou as
populações de Alpalhão e Nisa a sair à rua e, em
efusiva festa, aplaudir a mítica prova rainha do
ciclismo português.
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Passagem da Volta a Portugal em Bicicleta

DESPORTO/ASSOCIATIVISMO

NISA - Boletim Municipal

Piscina Municipal
coberta reabre ao
público
A Piscina Municipal Coberta reabriu as
suas portas depois do encerramento forçado
pela pandemia de COVID-19, em abril de 2020,
motivo de força maior que foi aproveitado
pela autarquia para efetuar intervenções de
conservação da infraestrutura.

Atividades na Piscina Municipal Coberta

Apoios concedidos entre julho e novembro de 2021
Associação
AJAL - Alpalhão
AJITA CUCOS - Tolosa
Associação KARATÉ Gojuryu
Associação de Veteranos
do Sport Nisa e Benfica
CSC do pessoal
do Município de Nisa
Centro Social e Paroquial
de Alpalhão
Duarte Claudino
Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre
Nisa Fustal Clube
Sociedade Musical Nisense
Sport Nisa e Benfica

Tipo de Apoio
Noite de Halloween - 29 de outubro - Isenção do pagamento de Taxas
Magusto convívio - 13 de novembro - Cedência de 1 stand duplo

Evento Musical - 12 e 13 de novembro - Isenção do pagamento de Taxas
e 15 grades de contenção
Aulas de karaté - Utilização do Pavilhão Desportivo
com 50% de desconto, por cada hora de utilização

Jogo de Futebol Veteranos - Chamusca - Transporte de autocarro
Utilização do Pavilhão e Piscinas Municipais
Passeio cultural a Aveiras de Cima e Azambuja - Transporte de autocarro
Aulas de Ginástica Localizada - Utilização do Pavilhão Desportivo
com 50% de desconto, por cada hora de utilização
Apoio técnico no Dia Nacional das Bandas Filarmónicas

Participação na Liga Francisco Gil em Futsal 2021/2022
Escola de Música 2021/2022
Convívio na Sede Social

Participação das camadas jovens nas competições
da Associação de Futebol de Portalegre
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AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL
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Prevenção contra incêndios

Cuidamos da nossa Floresta!
Protegemos o nosso Território!
A dimensão do nosso Concelho e a sua extensa área florestal exige da Câmara Municipal
uma especial atenção, redobrada na época de maior risco de incêndios, mas contínua
no que diz respeito à gestão de combustível, por forma a evitar ocorrências de maior
dimensão.
Neste sentido, o Município de Nisa
associou-se à campanha de sensibilização
contra incêndios florestais no âmbito do
projeto CILIFO (Centro Ibérico de Investigação e
Combate aos Incêndios Florestais) e promoveu,
uma vez mais, o programa “Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas” que
estimula os jovens a cuidar e respeitar as
florestas através de um posto de vigilância fixa
na torre das Portas de Montalvão, em Nisa, e,

pela primeira vez, ações de vigia móvel através
da limpeza de zonas de floresta próximas do
perímetro urbano.
A estas iniciativas acresce o contínuo trabalho
das Equipas de Sapadores na limpeza das
áreas florestais do Concelho, criando faixas
de gestão de combustível, particularmente
nas zonas de maior risco de incêndio.

1º Turno do Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas

2º Turno do Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas

3º Turno do Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas

4º Turno do Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas
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Trabalhos de Gestão de Combustível na Serra de São Miguel

Campanha de sensibilização
contra Incêndios Florestais

Trabalhos de Gestão de combustível
na Freguesia de Montalvão

Estação Meteorológica
instalada em Nisa
A Câmara Municipal estabeleceu um
protocolo com a MeteoAlentejo, Associação
de Meteorologia com vista à instalação de uma
estação meteorológica que vai disponibilizar
informação em tempo real sobre as condições
meteorológicas no concelho.

Instalação da Estação Meteorológica em Nisa
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Câmara Municipal aposta na Gestão de Biorresíduos
A Câmara Municipal submeteu na plataforma
do Fundo Ambiental um estudo que efetua um
diagnóstico e estabelece uma estratégia com
vista à implementação de eficientes soluções
para a gestão de biorresíduos (resíduos
alimentares e não alimentares) no território
concelhio.
Este estudo visa a implementação de

um projeto de compostagem no Concelho
a realizar progressivamente até 2023, e que
pode resultar em benefícios económicos
para a autarquia e comunidade local, já que o
composto produzido poderá ser vendido, ou
aplicado nos espaços verdes públicos, jardins e
hortas de munícipes.

Apresentação do Estudo Municipal para o Desenvolvimento de Sistema de Recolha de Biorresíduos

A bem da Saúde Pública!

Garantimos a higiene urbana

Limpeza e desinfeção de contentores
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Ação de Controlo de Pragas

NISA - Boletim Municipal

AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL

Trabalhos de Silvicultura

Apoiamos as entidades locais
Reconhecendo a importância da presença de
determinadas instituições no nosso Concelho, a
Câmara Municipal desenvolve com as mesmas
diversas parcerias, particularmente no que diz

respeito à manutenção dos espaços, através
de trabalhos de silvicultura como a limpeza
de árvores ou o corte de ervas.

Limpeza na Segurança Social (antiga Casa do Povo)

Limpeza de árvores no Posto da GNR

Limpeza no exterior do Tribunal de Nisa
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OBRAS MUNICIPAIS
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Obras

Concluídas

NISA

Iluminação das Torres da Igreja Matriz

NISA

Reparação do Telhado da Igreja Matriz
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NISA

Conservação das Torres da Igreja Matriz

OBRAS MUNICIPAIS
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NISA

NISA

NISA

NISA

Conservação das janelas da Biblioteca

Limpeza de caleiras na cobertura do Tribunal

Pintura do Museu do Bordado e do Barro

Limpeza da Fonte do Rossio

NISA

Requalificação das Floreiras da Rua Visconde Vale da Sobreira

41

NISA

Valorização do Hospital Velho - Instalações dos Serviços Municipais

NISA - Valorização do Hospital Velho
Gabinete no 1º Piso

NISA - Valorização do Hospital Velho
Bar e Terraço

NISA - Valorização do Hospital Velho
Sala de reuniões no 1º Piso

NISA - Valorização do Hospital Velho
Gabinete no 2º Piso
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OBRAS MUNICIPAIS
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NISA - Valorização do Hospital Velho
Galerias Visitáveis no 2º Piso

Antes

NISA - Valorização do Hospital Velho
Entrada Principal

Depois

NISA

NISA

NISA

NISA - Manutenção de
equipamento no Parque Infantil

Pavimentação da Azinhaga da Gafaria

Substituição da cobertura do Parque Infantil

Pavimentação da Azinhaga da Gafaria
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OBRAS MUNICIPAIS
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NISA

NISA

NISA

Pintura de Sinalização Horizontal

NISA - Pinturas na Rua da Praça
de Touros e Bairro Luís de Camões

NISA

NISA

Manutenção de mobiliário urbano

Pintura da nora junto ao Pavilhão Desportivo
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Pintura de muros nas Oficinas Municipais

Manutenção do Polidesportivo da Cevadeira

OBRAS MUNICIPAIS
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NISA

NISA

NISA

NISA

Relocalização de quadros elétricos

Manutenção de mobiliário urbano

NISA - Reposição de

calçada no Bairro da Cevadeira

Manutenção de mobiliário urbano

Instalação de corrimão junto ao Cine-Teatro

MONTALVÃO

Reparação de Pavimento na rua do Posto
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OBRAS MUNICIPAIS

Antes

NISA - Boletim Municipal

Depois

ALPALHÃO

ALPALHÃO

AMIEIRA DO TEJO

ALPALHÃO

AMIEIRA DO TEJO - Manutenção do
Caminho entre Vila Flor e Albarrol

SANTANA

Pavimentação da Azinhaga da Cabine

Instalação de marcas de segurança no PR11
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Pavimentação da Azinhaga da Cabine

Melhorias dos bancos no Tríptico

Manutenção do Cais do Pego das Portas

OBRAS MUNICIPAIS
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SANTANA

Requalificação do Largo da Igreja

SANTANA

SANTANA

SANTANA

SANTANA

Requalificação do Largo da Igreja

Manutenção do Cais do Arneiro

Requalificação do Largo da Igreja

Regularização de pavimento na estrada do Pardo
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OBRAS MUNICIPAIS
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Obras

A decorrer

NISA

Requalificação do edifício da Cadeia Velha e do edifício adjacente

NISA - Requalificação do edifício da
Cadeia Velha e do edifício adjacente
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NISA - Requalificação do edifício da
Cadeia Velha e do edifício adjacente

OBRAS MUNICIPAIS
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NISA

Construção do Centro de Artes e Ofícios

NISA

Beneficiação da Horta da Alameda - 1ª fase - Mobilidade entre Av. D. Dinis e o Mercado Municipal
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SANTANA E SÃO MATIAS

Estrada EM544 Arneiro - Velada

SÃO MATIAS - Requalificação

do forno comunitário da Falagueira

ALPALHÃO

Requalificação da Rua Direita (2ª Fase)
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TOLOSA

Construção de Piscina ao Ar Livre

NISA - Boletim Municipal

OBRAS MUNICIPAIS

Obras

Consignadas

Auto de consignação para
Requalificação do Cais do Arneiro

Auto de consignação para Pavimentação
do Caminho de Acesso ao Cais do Arneiro

Auto de consignação para
Beneficiação do Heliporto de Nisa

Auto de consignação para Repavimentação
da Rua da Corredoura em Montalvão

Auto de Consignação para
Requalificação da Entrada do Arneiro

51

