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Queridos Munícipes,
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o Arranjo Paisagístico do Largo do Arneiro, a 
Entrada do Monte do Arneiro, a Beneficiação 
da Estrada Municipal 544 – Velada/Arneiro, 
o Centro de Artes e Ofícios, a Requalificação 
Urbanística e de Mobilidade da “Horta da 
Alameda”, a requalificação e beneficiação 
da mobilidade em muitas ruas do Concelho; 
assim como se afirmam projetos para o 
futuro de curto prazo, como sejam: a Ponte 
Internacional sobre o Rio Sever; a construção 
da Rotunda de Tolosa, a 2ª fase da Valorização 
Patrimonial e Arranjo Paisagístico do Largo 
do Calvário em Alpalhão, entre muitos outros.

Todos os exemplos são o espelho límpido 
da missão confiada pelo povo para a gestão 
dos desígnios do Concelho. Em cada passo 
elevamos o que nos caracteriza! Em cada 
passo honramos os compromissos, naquela 
que afirmamos constituir uma gestão 
económico-financeira rigorosa e sustentável. 
É por isso que acreditamos num futuro ainda 
mais promissor para o nosso território, onde 
não serão esquecidas as dimensões da ação 
social, da saúde, da educação, da cultura, do 
desporto, nem tão-pouco os investimentos 
em projetos de requalificações ou de criação 
de novos espaços públicos. Em cada ação, em 
cada obra, DIGNIFICAMOS O QUE É NOSSO! 
TRABALHAMOS PARA AS PESSOAS!

É neste espírito de vontade e empenho, 
acrescido do conforto e dos afetos transferidos 
pelas nossas gentes, SEM ESQUECER A 
VONTADE DO POVO NUMA EXPRESSIVA 
E REFORÇADA MAIORIA ABSOLUTA 
EM SUFRÁGIO DAS AUTÁRQUICAS, que 
ambicionamos mais para o nosso território, 
onde a cada dia que passa se vislumbre 
progresso e desenvolvimento sustentável, 
tornando este lugar mais apetecível para 
viver, investir ou, simplesmente, visitar.

A QUEM ACREDITA E CONFIA, O NOSSO 
BEM-HAJA!

O regresso à normalidade da vida 
quotidiana ainda está longe de ser definitivo! 
Se há dois anos a esta parte, as restrições 
da malograda COVID-19 se constituíam 
como inimigo invisível opositor de qualquer 
confraternização social, hoje o mundo assiste 
em direto a uma invasão bárbara da Rússia, 
atentando contra a soberania e integridade 
territorial da Ucrânia, exacerbando 
problemas sociais e económicos nas economias 
mundiais, contrariando o almejado caminho 
da recuperação e crescimento pós pandemia.

Nesta matéria e desde a primeira hora, 
o executivo em funções foi expressivo em 
REPUDIAR A AÇÃO MILITAR BRUTALMENTE 
PROMOVIDA POR INICIATIVA PARANOICA 
DO DITADOR RUSSO, e todos devemos 
ser solidários em enjeitar tais invasões! A 
SOBERANIA E A LIBERDADE DAS NAÇÕES E 
DOS POVOS NÃO PODEM SER SUBVERTIDAS!

Na mesma medida, internamente, podemos 
apregoar o “meu querido mês de Agosto” para 
os saudosos reencontros e confraternizações 
familiares de verão. É tempo de retorno às 
trocas de abraços fraternos, aliviando a dor 
das saudades e nostalgia das distâncias, 
num regresso ao sentimento de segurança 
e à participação nas festividades e arraiais 
populares.

Volvidos 3 anos, eis o regresso do “Nisa 
em Festa” com uma programação ímpar e 
diversificada que promete animação musical 
de excelência e transversal a todas as gerações, 
constituindo-se como palco de alegria e de 
plena confraternização. O “Nisa em Festa 
2022”, para além da diversidade musical, 
regressa portador de marca e de identidade 
própria diferenciadoras, agregando os 
valores e, mais uma vez, elevando os saberes 
que, orgulhosamente, voltaram a encarnar 
a “Alma Nizorra”, fruto de uma estratégia 
continuada de construção de notoriedade 
territorial nunca vista e conseguida. SIM! 
NISA ESTÁ NA MODA… AFIRMANDO-SE 
COMO DESTINO TURÍSTICO!

Todo o investimento na afirmação 
do Concelho tem sido acompanhado de 
investimentos em todas as Freguesias do nosso 
Território, satisfazendo as reais necessidades 
dos munícipes. Destacam-se: a Incubadora de 
Novas Empresas, a Piscina Municipal de Tolosa, 

Presidente da Câmara Municipal - Dra. Maria Idalina Alves Trindade
Vice-Presidente - Drº. José Dinis Samarra Serra
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Foi com esta convicção que inaugurámos 
a tão desejada Piscina de Tolosa por forma a 
satisfazer o anseio da população desta freguesia 
e dar resposta a uma necessidade há muito 
sentida.

Uma obra que ascende a quase um 1 milhão de 

Piscina Municipal de Tolosa
TORNAMOS OS SONHOS REALIDADE!

euros, já paga na sua totalidade, e que apetrecha 
a freguesia de Tolosa de uma infraestrutura 
de lazer junto à qual a Câmara Municipal fez 
nascer um bonito fontanário de água potável, 
adornado com as imagens de Santo Amaro e de 
N. Sra da Encarnação.

TOLOSA
Inauguração da Piscina Municipal de Tolosa

TOLOSA
Fontanário adornado com imagens religiosas

TOLOSA
Inauguração da Piscina Municipal de Tolosa

A gestão dos órgãos autárquicos exige a escuta daqueles para quem trabalhamos, a 
escuta das suas ânsias e daquilo que ambicionam para a sua terra e para os espaços 
comuns. Exige verdade, rigor e trabalho para que essas vontades se concretizem 
efetivamente. Exige, acima de tudo, uma visão estratégica que alie à vontade das 
populações uma requalificação do território que indiretamente atraia visitantes ávidos 
de interpretar a nossa identidade cultural. É desta forma que trabalhamos para pessoas 
e nada mais nos satisfaz do que o sentimento de dever cumprido!

Ver vídeo
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TOLOSA
Inauguração da Piscina Municipal de Tolosa

TOLOSA
Inauguração da Piscina Municipal de Tolosa 

TOLOSA
Inauguração da Piscina Municipal de Tolosa

TOLOSA
Inauguração da Piscina Municipal de Tolosa

TOLOSA
Vista geral da Piscina Municipal de Tolosa
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Obras 
Concluídas e a decorrer

NISA - Boletim MunicipalOBRAS MUNICIPAIS

NISA
Centro de Artes e Ofícios Tradicionais do Concelho de Nisa 

NISA
Centro de Artes e Ofícios

NISA
Centro de Artes e Ofícios

Estamos, como sempre estivemos, empenhados na elevação da vida dos nossos 
concidadãos, a par da elevação do nosso concelho. Não nos cansamos de criar e requalificar 
o nosso território, investindo em obras válidas que são pagas a tempo e horas, e fazem do 
nosso concelho um lugar mais atrativo, mais bonito e cada vez mais na moda!



OBRAS MUNICIPAIS

NISA - Decoração de abrigo 
de passageiros no Terminal Rodoviário

07
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NISA
Beneficiação do Heliporto de Nisa

NISA
Isolamento térmico do armazém municipal

NISA - Substituição 
da bomba do furo das Termas de Nisa

NISA - Substituição de 
luminárias no Pavilhão Municipal de Nisa

NISA
Calcetamento na Azinhaga dos Postigos
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NISA
Beneficiação dos Paços do Concelho

NISA
Reparação de janelas do Tribunal de Nisa

NISA - Remoção de ninhos 
no edifício do Tribunal de Nisa

NISA
Beneficiação na Fonte da Tijela

NISA
Substituição da iluminação no Largo da Devesa
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NISA
Recolocação de lonas de sombreamento na Rua Direita

NISA - Reparação no 
Altar da Igreja Matriz em Nisa 

NISA - Remodelação da 
rede elétrica da Bilha Iluminada 

NISA - Iluminação decorativa 
das Portas de Montalvão

NISA - Manutenção e 
restauro na estátua do Emigrante
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NISA - Oficinas antigas - Criação de espaço
para Associação de Caçadores do Rio de Bucho

NISA - Reabilitação do Edificio da Rua da
 Cadeia Velha, nº 2 e nº 10

NISA - Manutenção de 
"Casa Municipal" da Cevadeira

NISA - Pintura e conservação 
de muros no Bairro da Fonte Nova

NISA
Beneficiação da mobilidade da Avenida D. Dinis e zonas adjacentes de acesso ao Mercado Municipal
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NISA - Remodelação do Antigo Edifício do  
     Pré-Escolar - instalação Coletiva

NISA
Pavimentação da Rua das Traseiras da Visconde Vale da Sobreira

NISA - Execução de Vedação / Serventia 
no Acesso aos Espaços Cedidos às Associações

NISA
Requalificação da Rua 1º de Maio
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SANTANA
Arranjo Paisagístico do Largo do Arneiro

SANTANA - SÃO MATIAS
Beneficiação da Estrada Municipal 544 – Velada / Arneiro

SANTANA
Beneficiação e Pintura da Igreja do Arneiro

SANTANA
Beneficiação dos Acessos à Casa Mortuária
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SANTANA
Pavimentação do Caminho de Acesso ao Cais do Tejo nas “Portas de Ródão”

MONTALVÃO
Repavimentação Parcial da Rua da Corredoura

SANTANA
Requalificação do Cais do Arneiro

SANTANA - Requalificação 
da Entrada do Monte do Arneiro



NISA - Boletim MunicipalOBRAS MUNICIPAIS

14

TOLOSA
Construção de Fontanário “identitário”

TOLOSA 
Montagem da XXI Feira do Queijo

ALPALHÃO
Montagem XXIII Feira dos Enchidos

AMIEIRA DO TEJO - Calcetamento de
Zona de Estacionamento na Barca de Amieira

ALPALHÃO - Beneficiação 
do Largo da Devesa em Alpalhão

MONTALVÃO
Reposição de calçada
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TOLOSA - Apoio à Mobilidade - Construção
de uma Interseção Giratória  (Rotunda) 

TOLOSA - Apoio à Mobilidade - Construção
de uma Interseção Giratória  (Rotunda) 

ALPALHÃO
Valorização Patrimonial e Arranjo Paisagístico do Largo do Calvário em Alpalhão – 2ª FASE

Obras 
A iniciar brevemente...
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Vinte anos depois, para vergonha de quem a 
deliberou, a deliberação da Câmara Municipal 
nº 468 de 7 de agosto de 2002 que previa a 
aquisição de parcela de terreno na ligação entre 
a Avenida D. Dinis e a Rua 1º de Maio, em Nisa, 
foi finalmente cumprida!

Visita dos Membros da Assembleia Municipal às Obras do Concelho

O rigor e a verdade pautam o trabalho autárquico que nos orgulhamos de praticar, ao 
contrário do que em tempos aconteceu na Câmara Municipal de Nisa!

Cumprimos com as promessas
Honramos a Câmara Municipal de Nisa!

Requalificação da Rua 1º de Maio 
(criação de estacionamento) em Nisa

Assinatura de escritura que regulariza a
aquisição de parcela de terreno em Nisa

Visita dos Membros da Assembleia 
Municipal às obras do concelho

Com este ato fica normalizado o 
procedimento para que aquele local possa 
ser dotado de condições de estacionamento, 
passeio e arruamento, conferindo dignidade 
àquela artéria.
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Reunião conjunta de trabalhos sobre matéria de Estudos Ambientais

O burocrático processo que uma empreitada 
desta envergadura acarreta está a ser 
desenvolvido, nomeadamente no que diz 
respeito aos Estudo Ambientais, trabalho 
que está a ser executado pela empresa 

RIPÓRTICO – Engenharia, Lda com o constante 
acompanhamento da Câmara Municipal de Nisa 
que é a principal responsável pela conquista de 
9 milhões de euros do Plano de Recuperação e 
Resiliência para a execução da ponte.
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A grande turbina que integrava a antiga 
Central da Foz, na Velada, foi oferecida à  Câmara 
Municipal e será musealizada, homenageando 
desta forma o trabalho do Eng. Custódio Nunes, 
fundador da Hidro-Eléctrica do Alto Alentejo, 
que contribuiu para a projeção da infraestrutura 
hídrica no nosso território.

Câmara Municipal 
recebe turbina da 
Antiga Central 
da Foz

Turbina da Antiga Central da Foz 
na Central Hidroelétrica da Pracana

Ponte Internacional sobre o Rio Sever



Garantimos qualidade 
aos nossos trabalhadores
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Autocarro municipal decorado

O bom trabalho autárquico desenvolve-
se em equipa e, por isso, o Município de Nisa 
garante aos seus funcionários as condições 
necessárias para o desenvolvimento das suas 
práticas laborais, de que são exemplo o reforço 
do parque de viaturas, entretanto embelezados 
com bonitas imagens identitárias, a entrega de 
novas batas às funcionárias afetas aos setores 
de educação e limpeza, ou a singela oferta por 
ocasião da Páscoa.

Batas personalizadas para funcionárias
do Município

Entrega de batas às funcionárias do Município

Aquisição e decoração de viaturas do Município com imagens alusivas ao Concelho
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Encontro de presidentes de câmara 
com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa

Município de Nisa representado 
nas Bodas de Ouro de D. Augusto César
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Oferta de amêndoas 
da Páscoa aos funcionários da autarquia

Representamos Nisa com orgulho!

Município de Nisa presente no congresso Nacional da ANMP

Oferta de amêndoas 
da Páscoa aos funcionários da autarquia
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Dia Internacional da Mulher

Dia Internacional da Mulher
Uma rosa para cada mulher do nosso concelho!

Porque as mulheres o merecem e a política dos afetos é uma prática comum na 
Câmara Municipal, a Senhora Presidente foi ao encontro das mulheres do Concelho de 
Nisa, percorrendo ruas, serviços, estabelecimentos públicos e casas comerciais de todas 
as freguesias do concelho, para presentear cada uma delas com uma bonita rosa e uns 
doces bombons por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

Dia Internacional da Mulher Dia Internacional da Mulher
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Ministra da Agricultura visita queijarias de Tolosa

A Senhora Ministra da Agricultura, Dra. Maria do Céu Antunes, acompanhada por 
diversas entidades, pôde visitar algumas queijarias e ficar a conhecer o modo de produção 
daquele que é “o melhor queijo do mundo”, o Queijo de Nisa DOP.

Atuação do Grupo Toc'A Marchar

Visita à queijaria " Lacticínios Leitão"

Visita à queijaria "Queijo Fortunato"

Receção com Queijo de Nisa DOP

Queijarias de Tolosa 
Recebem visita da Ministra da Agricultura

Ver vídeo
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Edifício Paços do Concelho decorado 
com as cores da bandeira da Ucrânia

Estátua do emigrante iluminada 
com as cores da bandeira da Ucrânia

Estamos solidários 
com o Povo Ucraniano!
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICONISA - Boletim Municipal

Nails (Esteticista), a PJC – Contabilidade, 
Consultoria e Serviços Unipessoal Lda 
(Serviços de Contabilidade) e a Sew It Easy 
(Costura Decorativa) formalizaram os contratos 
de cedência dos espaços, onde já se encontram 
a laborar.

Assinatura de contratos de cedência de espaços na Incubadora de Empresas de Nisa

Incubadora já alberga quatro novas empresas
Criada em 2021, a Incubadora de Novas 

Empresas de Nisa já alberga quatro novas 
empresas que estão a aproveitar este novo 
espaço e as excelentes condições que o mesmo 
oferece para o crescimento do seu negócio.

A Nisamed Lda (Produção de EPI´s), a Pretty 

Assinatura de contrato 
Nisamed Lda (Produção de EPI´s)

Assinatura de contrato 
Sew It Easy (Costura Decorativa)

Assinatura de contrato 
Pretty Nails (Esteticista)

Assinatura de contrato PJC – Contabilidade, 
Consultoria e Serviços Unipessoal Lda
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO NISA - Boletim Municipal

Apoio na instalação da empresa NisaMED

Assinatura de escritura com empresa 
Martinho & Branco, Com. Mat. Const., Lda.

Assinatura de escritura com Hugo Farinha

Empresários investem 
na Zona de Atividades Económicas

Assinatura de escritura com a empresa EN Electrodomésticos, Lda.

São cada vez mais as empresas que encontram na Zona de Atividades Económicas de 
Nisa condições para desenvolver a sua atividade, provando que há investimento no nosso 
concelho e que o desenvolvimento económico do nosso território não está estagnado.
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Somos Solidários!

AÇÃO SOCIAL E SAÚDENISA - Boletim Municipal

Entrega de cheques no âmbito do programa "Nascer em Nisa"

Encerramento do Ano Letivo 
da Universidade Sénior de Nisa

Exposição APAV pelos Direitos 
das Vítimas na Biblioteca Municipal

É sem falsas modéstias que nos assumimos como uma autarquia solidária! Na Câmara 
Municipal de Nisa, setores como a ação social têm primazia, seguindo aquele que será 
sempre o mote da nossa gestão autárquica “trabalhar para as pessoas!”

Por isso mesmo estamos já a agilizar o 
processo de transferência de competências 
em matéria de Ação Social e não descuramos 
o nosso programa “Nisa Social” através do 
qual garantimos uma ação social mais proativa 
e próxima das necessidades dos munícipes 
do concelho através do Cartão Municipal do 
Idoso, da Oficina Móvel Social, do Serviço de 

Teleassistência ou do Fundo Municipal de Apoio 
Social.

Promovemos iniciativas alusivas a causas e 
efemérides relevantes, apoiamos a natalidade 
através do programa Nascer em Nisa e o 
envelhecimento ativo através da Universidade 
Sénior.
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Visita às Olarias de NisaGincana de Bicicletas

Reunião do Conselho Local de Ação Social Transferência de competências em matéria 
de Ação Social para o Município de Nisa

Desinfeção do Centro Escolar

Zelamos pela saúde e segurança dos Munícipes

COVID-19 
Criamos condições de 
segurança e higiene

Porque a COVID-19 ainda está entre nós, 
sempre que necessário, e por forma a evitar 
grandes cadeias de contágio, a Câmara 
Municipal de Nisa procede à desinfeção 
integral do Centro Escolar de Nisa que recebe 
diariamente centenas de alunos, professores e 
funcionários.

Empenhada na 
segurança dos 
munícipes e da 
população em 
geral, a Câmara 
Municipal assegurou 
a aquisição de 
d e s f i b r i l h a d o r e s 
destinados a serem 
instalados na 
Piscina Municipal 
de Nisa e Tolosa, 
Câmara Municipal 
e Agrupamento 
de Escolas de 
Nisa no sentido 
de salvaguardar a 

cadeia de sobrevivência para casos de utentes 
que possam ser vítimas de uma paragem 
cardiorrespiratória.

Entrega de cartões (DAE) aos funcionários 
após formação em Suporte Básico de Vida

Desfibrilhador

Para corresponder à necessidade de 
assegurar o funcionamento daqueles 
equipamentos a Câmara Municipal promoveu 
um curso de formação em Suporte Básico de 
Vida aos funcionários municipais que estão 
adstritos aos equipamentos desportivos, 
educativos e de atendimento.
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AÇÃO SOCIAL E SAÚDENISA - Boletim Municipal

Entrega de um subsídio às IPSS do concelho de Nisa, com Estruturas Residenciais para Idosos

Distribuímos 105 mil euros pelas nossas IPSS’S
De modo a apoiar os esforços financeiros 

levados a cabo pelas IPSS’s no âmbito da 
prevenção e do combate à pandemia de 
COVID-19 nos últimos dois anos, o Município 

de Nisa beneficiou as IPSS’s do concelho de 
Nisa com Estruturas Residenciais para Idosos, 
entregando a cada uma delas um subsídio no 
valor de 15 mil euros.



Apostamos e apoiamos 
a Educação no nosso concelho!
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EDUCAÇÃO NISA - Boletim Municipal

Dia Internacional das Florestas nas instalações da Incubadora de Novas Empresas de Nisa

“Muros com Vida” no Centro Escolar de NisaApresentação do livro 
"Sem água a vida é uma seca"

Sabemos que ao apostar numa educação de qualidade é apostar num futuro 
promissor! Por isso, mantemos o trabalho desenvolvido pela comissão que criámos 
para o acompanhamento e a monitorização da implementação e desenvolvimento das 
competências já transferidas para o Município em matéria de educação, não descuramos 
os apoios que sempre garantimos neste setor (ação social escolar, cadernos de atividades, 
transportes, atividades extracurriculares…) e apoiamos o Agrupamento de Escolas de 
Nisa e as suas iniciativas.



Cerimónia de entrega 
dos Prémios de Mérito Escolar

Cerimónia de entrega 
dos Prémios de Mérito Escolar

EDUCAÇÃONISA - Boletim Municipal
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Reunião no âmbito de transferência 
de competências em matéria de Educação

Alunos do Programa Erasmus + (alunos e professores provenientes de França e de Itália)

Premiamos o mérito dos nossos alunos!
Temos gosto em premiar os alunos do 

Agrupamento de Escolas de Nisa, atribuindo 
anualmente cheques cujos valores variam entre 
os 50 e os 300 euros. Esta é, desde 2018, a posição 
da Câmara Municipal no estímulo ao estudo e 

Programa Cuida-te+ - Sessão 
de sons de consciência no AE de Nisa

na promoção do saber como instrumento para 
o desenvolvimento económico, cultural e social 
dos jovens que estudam no nosso concelho cujo 
valor total relativo ao ano letivo 2020/2021 foi 
de 3.650€
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Atividades na Praça da República 
(carrosséis e insufláveis) Pipocas oferecidas pelo Município de Nisa

Espetáculo do "O Maior Show Infantil"  Jogos Desportivos no Jardim Municipal

Comemoração do Dia Mundial da Criança do espetáculo do "O Maior Show Infantil" 

Foi contagiante a alegria sentida no Dia Mundial das Crianças, em Nisa, assinalado 
com “O Maior Show Infantil”, jogos desportivos, carrosséis, insufláveis e pipocas que 
fizeram o contentamento das centenas de crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Nisa.

Celebração do Dia Mundial da Criança



A Câmara Municipal promoveu mais uma 
edição da Feira do Livro de Nisa, desta vez 
no aprazível Jardim Municipal, em plena 
Praça da República.

A 41ª edição deste certame contou com 
um vasto programa cultural constituído pela 
dramatização da história “Procura-se! Ralfy, o 

41ª Feira do Livro de Nisa

CULTURANISA - Boletim Municipal

 Dramatização da história 
“Procura-se! Ralfy, o coelho ladrão de livros”

Workshop de culinária “Alpalhão, 
Receitas com Tradição” com Fábio Belo

“Nisa: Poesias da Minha Terra”

Atuação Musical de 
Pedro Rufino e Manuel Toucinho

Concerto Musical com 
Ricardo Gordo e Samuel Lupi

Apresentação do livro 
“Porque Caminhas?” de Luís Ferreira

coelho ladrão de livros”, o concerto de Ricardo 
Gordo e Samuel Lupi, a apresentação do livro 
“Porque Caminhas?”, de Luís Ferreira, um 
simpático momento de poesia com o jovem 
nisense Vagner Bugalho, o workshop “Alpalhão, 
receitas com Tradição”, com Fábio Belo, e ainda 
um belíssimo momento musical com Pedro 
Rufino e Manuel Toucinho.
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Obra “Memória 
Histórica da Notável Villa de Niza”

Biblioteca Municipal 
ganha dois volumes da 
“Memória Histórica da 
Notável Villa de Niza”

A Senhora Maria Gracelinda, de Ourém, doou 
ao Município de Nisa dois volumes da obra 
“Memória Histórica da Notável Villa de Niza”, da 
autoria do Doutor José Dinis da Graça Motta e 
Moura, datados de 1877, que fazem agora parte 
do acervo da Biblioteca Municipal de Nisa.

Continuamos a promover a leitura através de iniciativas da Biblioteca Municipal de 
Nisa como a “Hora do Conto”, os “Sábados com Histórias”, o “Chá com Letras”, o “Clube de 
Leitores Romances de Amor”, entre outras.

Promovemos a leitura

Hora do conto

Chá com Letras em Alpalhão

Chá com Letras em Nisa

Sábados com Histórias
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Exposição "Fadas e Heróis"

Exposição “Homenagem às Mães do Mundo”

Lançamento do Livro "Alpalhão, 
Receitas com Tradição" de Fábio Belo

Apresentação do Livro "Exército Português 
1974-2019, 45 Anos em Democracia" 
do General Rovisco Duarte

Exposição "Nisa dos Pequeninos"
doada por João de Oliveira Costa 

Exposição 25 Anos da INIJOVEM

Apresentação do livro "Memórias de Vida" da autoria do Prof. Vences Cordeiro

Apoiamos os Autores do nosso concelho

Dinamizamos exposições variadas
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Se há data que nos orgulhamos de celebrar, 
a efeméride da Revolução dos Cravos é uma 
delas, porque dela brotam os valores que fazem 
o dia-a-dia do nosso trabalho autárquico.

Por isso, unimos as pessoas, trouxemo-las 
para a rua num desfile que uniu os Paços do 
Concelho ao revigorado espaço da antiga Escola 

Comemorações do 25 de Abril
do Convento, futuro Centro de Artes e Ofícios, 
onde reconhecemos publicamente o mérito e 
a dignidade de instituições e individualidades 
do nosso concelho que enaltecem os valores de 
abril pela sua ação social, cultural, desportiva e 
humanista.

Cerimónias oficiais das comemorações do 25 de Abril no Centro de Artes e Ofícios

Centro de Artes de Ofícios

Praça do Município

Funcionários municipais que completaram 
25 anos de serviço ao serviço do Município

Praça da República
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Município de Nisa apoia 
VII Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo

XXIII Feira dos Enchidos de Alpalhão

CULTURANISA - Boletim Municipal

Passagem da Imagem de N. Sra. dos 
Avieiros na Barca D'Amieira

XXIII Feira dos Enchidos de Alpalhão

XXIII Feira dos Enchidos de Alpalhão

Beberete na Barca de Amieira do Tejo

XXIII Feira dos Enchidos de Alpalhão

XXIII Feira dos Enchidos de Alpalhão
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XXI Feira do Queijo de Tolosa

XXI Feira do Queijo de Tolosa

XXI Feira do Queijo de Tolosa

Dia Nacional dos Centros Históricos 
com um peddy paper destinado aos alunos da Universidade Sénior de Nisa

XXI Feira do Queijo de Tolosa

XXI Feira do Queijo de Tolosa

Câmara Municipal assinala  
Dia Nacional dos Centros Históricos
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Reunião com representantes da Direção-Geral do Património Cultural

Olaria Pedrada de Nisa 
Um Património que urge salvaguardar

Continuamos empenhados na salvaguarda 
da Olaria Pedrada de Nisa e na sua inscrição 
na lista do Património Cultural Imaterial da 
Humanidade (UNESCO), e foi neste sentido 
que recebemos e acompanhámos a visita da 
Direção Geral do Património Cultural a Nisa, 
nomeadamente às olarias ainda a laborar.

Também em prol da salvaguarda e promoção 
desta arte singular, a Câmara Municipal é a 

principal parceira do IEFP na promoção de 
um Curso de Olaria Pedrada de Nisa, ação de 
formação modular certificada, destinada a 
desempregados com mais de 18 anos e com 
pelo menos o 9º ano de escolaridade que está 
a decorrer no Núcleo de Formação da Câmara 
Municipal, nas antigas instalações da Escola 
EB2,3/S de Nisa.

Visita às Olarias com representantes 
da Direção-Geral do Património Cultural

Início do Curso de Olaria Pedrada de Nisa
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É por isso que, na sequência das prioridades 
do nosso trabalho autárquico, não esquecemos 
o legado histórico do nosso território concelhio 
e nos orgulhamos de ver 71 dos monumentos 
megalíticos do concelho de Nisa serem 
classificados pela Direção-Geral do Património 
Cultural.

Respeitamos o nosso Património

E é também nesse sentido que recebemos e 
acompanhámos a visita técnica de uma equipa 
de arquitetos do Turismo de Portugal e da 
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, decorrente do programa “Dinamizar 
Fortalezas” e que olhou com generosidade para 
as fortalezas de Nisa, Montalvão e Alpalhão com 
vista à sua valorização.

CULTURA NISA - Boletim Municipal

Reconhecemos que o património tem um papel importante na génese do nosso território 
e da nossa identidade. Sabemos que a esta herança cultural exige a nossa consideração 
e é, ao mesmo tempo, uma peça fundamental na atração de turismo.

Visita técnica às Fortalezas 
(Alpalhão)

Visita técnica às Fortalezas (Castelo de Amieira do Tejo)

Visita técnica às Fortalezas 
(Montalvão)

Visita técnica às Fortalezas 
(Amieira do Tejo)

Visita técnica às Fortalezas 
(Nisa)



TURISMONISA - Boletim Municipal

Divulgamos o Nosso Território 
Promovemos o que é Nosso
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Não nos cansamos de promover o nosso 
concelho e aquilo que temos de melhor. Não 
nos cansamos de dizer ao mundo que Nisa é um 
território de encantos. Não nos cansamos de 
mostrar esses encantos e convidar todos a vir 
ao nosso encontro.

Por isso estivemos, uma vez mais, na Bolsa 
de Turismo de Lisboa, instalámos na A1 um 
gigante outdoor promocional e continuamos 
a dar uma especial atenção ao nosso Posto de 
Turismo, engalanando-o com as artes do nosso 
saber fazer ancestral, mostrando com orgulho 
que “éNisa éNosso”.

BTL 2022
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa

BTL 2022 
Visitantes com o "Bilhas"

BTL 2022
Ministro da Economia Pedro Siza Vieira

BTL 2022
Apresentadora Fátima Lopes

BTL 2022 - Apresentação e promoção do concelho de Nisa, 
em particular no Trilho da Barca d’Amieira e na Rua de Santa Maria
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Montra do Posto do Turismo
"Tanta diversidade num só Concelho"

Montra do Posto do Turismo
"O melhor Queijo do mundo é nosso!"

Montra do Cine-Teatro de Nisa
com produtos da Marca éNisa

Posto do Turismo
"Tanta diversidade num só Concelho"

Colocação de outdoor na A1

BTL 2022 
O melhor de nós na Bolsa de Turismo de Lisboa!
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Cerimónia de entrega dos Prémios 5 Estrelas 

Continuamos a ser um Concelho 5 Estrelas 
Bordados e Queijos de Nisa conquistam 
galardão pelo 3º ano consecutivo

Passeio de carros clássicos 
no concelho de Nisa Nisa nos Roteiros Expresso

Estamos na Moda!
É cada vez mais evidente que Nisa está na 

moda quer pelo visível número de visitantes 
que recebemos diariamente e vemos nas nossas 
ruas e nos estabelecimentos comerciais do 
nosso concelho, mas também por sermos opção 
para passeios e excursões de grupos variados 
e por continuarmos a ser mote de artigos na 
imprensa nacional.
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NISA - Boletim MunicipalAMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL 

A Câmara Municipal mantém um contínuo 
trabalho preventivo, por forma a evitar 
cenário de incêndio como os que no passado já 
fustigaram o nosso território.

Empenhamo-nos na limpeza das zonas de 
mato, particularmente na gestão de combustível 
de rede primária, nas freguesias a norte do 

Prevenção contra incêndios
Protegemos as nossas 
Gentes e a nossa Floresta

concelho, cuja morfologia as coloca bastante 
vulneráveis.

A par disto, promovemos em parceria com 
o CDOS de Portalegre, as Juntas de Freguesia, a 
GNR e os Bombeiros Voluntários de Nisa, ações 
de sensibilização sobre as medidas a adotar 
pelas populações em caso de incêndio rural.

“Aldeias Seguras, Pessoas Seguras”
(Montalvão)

“Aldeias Seguras, Pessoas Seguras”
(Salavessa)

“Aldeias Seguras, Pessoas Seguras”
(Amieira do Tejo)
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Trabalhos nas Faixas de Intervenção de Combustivel - Salavessa e Montalvão

Limpeza de mato no posto 
de vigia da Serra de São Miguel

Limpeza de terrenos adjacentes ao 
Campo de Jogos do Sport Nisa e Benfica

Programa Voluntariado Jovem para 
a Natureza e Florestas - Floresta Vigiada 2022



44

NISA - Boletim MunicipalAMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL 

Desenvolvemos ações de controlo de pragas

Formação sobre gestão de ecocentros e receção de resíduos

Formação sobre novos equipamentos

Instalação de armadilhas 
para vespas velutinas

Ação de formação e sensibilização sobre a 
Gestão de Ecocentros e Receção de Resíduos

Ação de formação 
varredora urbana 100% elétrica

Controlo de pragas 
em Nisa, Alpalhão e Tolosa

Ação de formação e sensibilização sobre a 
Gestão de Ecocentros e Receção de Resíduos

Ação de formação 
varredora urbana 100% elétrica



Limpeza de contentores e substituição de oleões

Cuidamos dos nossos jardins
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AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL NISA - Boletim Municipal

Limpeza de contentores 
subterrâneos no concelho

Colocação flores na Rua Júlio Basso

Arranjo das zonas ajardinadas junto ao Cemitério de Nisa

Substituição de Oleões

Reposição de Flores no 
talude junto à Praça de Touros
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Caminhos de Nisa ao encontro do património
Câmara Municipal 
retoma programa de Caminhadas

Caminhada “Rota do Megalítico” Caminhada do "Miradouro transparente 
do Tejo ao Castelo da Amieira do Tejo"

Caminhada
“À Descoberta de S. Miguel”

Caminhada "Do S. Sebastião de Alpalhão ao Mártir Santo de Nisa"

Caminhada 
"Tolosa - Termas da Fadagosa"
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NISA - Boletim Municipal

Instalação de cestos de basquetebol 
no Centro Escolar de Nisa

Inspeção dos equipamentos 
desportivos Municipais

Cuidamos e renovamos 
os nossos equipamentos desportivos

Campo de Ténis 
à disposição dos 
munícipes

O Campo de Ténis, sito no Agrupamento de 
Escolas de Nisa, está agora à disposição de todos 
os munícipes aos sábados (9h00 às 13h00 e das 
15h às 18h00) e domingos (9h00 às 13h00), 
mediante marcação prévia a efetuar no site do 
Município de Nisa.

Campo de Ténis no
Agrupamento de Escolas de Nisa

Piloto Oliver Solberg
WRC 2022 no Concelho de Nisa

O concelho de Nisa foi palco de testes 
da Equipa Hyundai MotorSport - WRC, 
nomeadamente do piloto Oliver Solberg que, 
em preparação para a prova de Rali do Quénia 
- WRC 2022, testou o seu híbrido Hyundai i20 
Rally 1 por terras de Nisa.

Nisa volta a ser 
palco de testes 
para a WRC
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Jogos do Alto Alentejo
Abertura Oficial em Portalegre

Jogos do Alto Alentejo
Fase Concelhia do Jogo da Sueca

Jogos do Alto Alentejo
Pesca Desportiva em Avis

Jogos do Alto Alentejo
Torneio de Padel em Elvas

Jogos do Alto Alentejo
Torneiro de Tiro aos Pratos em Alter do Chão

Jogos do Alto Alentejo
Final da Sueca em Nisa

Nisa nos Jogos do Alto Alentejo 2022
Somos pela prática salutar da atividade física e por isso somos, uma vez mais, parceiros 

dos Jogos do Alto Alentejo, nos quais mantemos uma participação ativa nesta que é já a 
20ª edição deste evento desportivo.

NISA - Boletim MunicipalDESPORTO/ASSOCIATIVISMO

Jogos do Alto Alentejo - Fase Concelhia do Jogo da Malha
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Torneio Internacional de Futebol Infantil "éNISA éFOOT"

Torneio Internacional de 
Futebol Infantil “éNisa éFoot”

Por forma a despertar a salutar atividade física nas gerações mais novas, promovemos 
o Torneiro Internacional de Futebol Infantil Sub-12 “éNisa éFoot” que reuniu no Campo  
D. Maria Gabriela Vieira, em Nisa equipas portuguesas e espanholas, nomeadamente a 
Juventude Sport Clube (Évora), o Club Polideportivo de Valencia de Alcantara, o Sport 
Nisa e Benfica e o Club Deportivo Gévora (Badajoz).

Reconhecemos no associativismo um papel 
importante na dinamização do território, 
justificando o nosso consecutivo apoio às 
associações do nosso concelho, quer nos 

Apoiamos as Nossas Associações

INIJOVEM
XXI Rota do Contrabando 

Sport Nisa e Benfica  
Convívio de final de época desportiva

subsídios atribuídos anualmente quer nos 
diversos apoios logísticos e nas isenções de 
taxas. 
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Apoios concedidos entre dezembro de 2021 e julho 2022

Associação Tipo de Apoio

AJAL - Alpalhão

Treinos da equipa de Futsal - Cedência do pavilhão desportivo.
I Torneio de Futsal - Cedência do polidesportivo de Alpalhão 

e isenção do pagamento de taxas.
300 euros - Apoio ao Plano de Atividades

Comemorações do Dia Mundial da Criança - Isenção do pagamento de taxas.

AJITA CUCOS - Tolosa

Evento Musical - Espaço Multiusos de Tolosa - Apoio logístico 
e isenção do pagamento de taxas.

300 euros - Apoio ao Plano de Atividades.
Romaria do S. Amaro - Apoio logístico (2 Stands).

Associação
 Hapiness Everywhere Baile tradicional em Vinagra - Isenção do pagamento de taxas.

Associação  Arraial Assertivo 
Montalvão

Baile de Páscoa - Apoio logístico e isenção do pagamento de taxas.
Sardinhada Convivio - Apoio logístico (materiais e equipamentos diversos).

Associação de Veteranos do SNB 500 euros - Torneio Vila de Nisa.

Associação dos Amigos do Santo 
António de Nisa

Festas em honra de S. António - Apoio logístico (materiais diversos, som, transporte), 
isenção do pagamento de taxas e utilização do pavilhão desportivo para os ensaios das 

marchas.

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nisa

30.000 euros - Aquisição de equipamentos, 
materiais para combate a incêndios e socorro à população.

Associação Tolosa Aventura TT 500 euros - Apoio ao Plano de Atividades.

Associação Vamos à Vila 
Montalvão

Concerto de Primavera - Isenção do pagamento de taxas.
300 euros - Seguro do edifício da sede social.

Centro Social de Tolosa Festa em honra dos Santos Populares - Apoio logístico 
(materiais e equipamentos diversos) e isenção do pagamento de taxas.

Centro Social e Paroquial 
de Alpalhão Encontro Convívio do MTA em Elvas - Apoio em transporte.

Clube Desportivo 
e Recreativo de Santana 500 euros - Apoio ao Plano de Atividades.

Comissão de Festas 
de Falagueira

Festas de Verão - Apoio logístico (materiais e equipametos diversos), 
isenção do pagamento de taxas, apoio técnico na elaboração do plano de evacuação.

Comissão de Festas de Salavessa Chocalhada 2022 - Apoio logístico (materiais diversos, som), 
promoção e divulgação do evento.

Comissão Fabriqueira da 
Paróquia de Amieira do Tejo Festa em honra do Padroeiro S. Tiago - Isenção do pagamento de taxas.

Contradanças de Alpalhão 
Ass. de Danças Tradicionais 500 euros - Atuações do Grupo.

Fábrica da Igreja Paroquial de 
Espirito Santo e Nª Srª da Graça

9.870 euros - Apoio à visitação turístico-cultural da Igreja Matriz 
Arraial Convivio em honra de Beato Diogo Mimoso - Apoio logístico (materiais 

e equipamentos diversos) e isenção do pagamento de taxas.

Grupo Ciclo Alpalhoense 1.000 euros - Obras na sede social.
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Grupo de Bombos de Nisa 3.000 euros - Aquisição de acordeão.

Grupo Desportivo e Cultural 
de Amieira do Tejo

Baile de Páscoa - Isenção do pagamento de taxas.
Arrail com Sardinhada - Isenção do pagamento de taxas.

Grupo Desportivo 
e Recreativo Alpalhoense

Jogo de Futsal de veteranos - Cedência do pavilhão desportivo.
500 euros - Apoio ao Plano de Atividades.

Grupo Musical Fora D'Horas Encontro de Grupos de Música Popular - Oferta de lembranças.

Grupo Toc'A Marchar - Tolosa 500 euros - Atuações do Grupo.

Inijovem - Associação 
para Iniciativas para 
a Juventude de Nisa

Exposição "25 Anos da Inijovem" - Cedência da Biblioteca 
Municipal de Nisa e promoção e divulgação do evento.

XXI Rota do Contrabando - Apoio logístico (materiais e equipamentos diversos, 
transportes, oferta de lembranças), apoio da Proteção Civil Municipal 

e atribuição de subsídio no valor de 1.500 euros.
Arraial de S. Pedro - Apoio logístico (materiais e equipamentos diversos) 

e isenção do pagamento de taxas.
Treinos de Voleibol - Cedência do pavilhão desportivo.

Moto Clube de Nisa
III Aniversário do Moto Clube - Cedência de instalações, 

materiais e isenção do pagamento de taxas.
500 euros - Apoio ao Plano de Atividades.

Nisa Futsal Clube
1.500 euros - Apoio para inscrições, exames médicos e seguro dos atletas.

Torneio de Futsal - Cedência do Polidesportivo da Cevadeira e 
isenção do pagamento de taxas.

Rancho Típico das 
Cantarinhas de Nisa 1.000 euros - Participação em festivais de folclore.

Santa Casa da Misericórdia 
de Alpalhão

Arraial de S. Pedro - Apoio logístico (materiais e equipamentos diversos) 
e isenção do pagamento de taxas.

Santa Casa da Misericórdia 
de Nisa

Espetáculo musical - Praça de Touros de Nisa - Apoio logístico (cedência 
e montagem de estrutura para palco) e isenção do pagamento de taxas.

Sociedade Columbófila Nisense 500 euros - Apoio ao Plano de Atividades.

Sociedade Filarmónica 
Alpalhoense

Ensaio da FINA - Filarmónica Infantil do Norte Alentejano - Cedência 
do Centro Cultural Prof. José Maria Moura

5.000 euros - Acordo de Colaboração para o Ensino da Música.

Sociedade Musical Nisense

Convivio de Associados - Apoio logístico (materiais diversos).
Festas Populares de S. João - Apoio logístico (materiais e equipamentos 

diversos) e isenção do pagamento de taxas.
9.150 euros - Acordo de Colaboração para o Ensino da 

Música e apoio à Universidade Senior.
Encontro de Bandas do Distrito de Portalegre - Apoio em transporte.

Sociedade Recreativa 
Alpalhoense Prova de Vinhos e Passeio de Motas - Oferta de lembranças.

Sport Nisa e Benfica

Convívio de Encerramento da época desportiva - Apoio logístico 
(materiais e equipamentos diversos).

11.000 euros - Acordo de Colaboração para a gestão do campo 
de jogos e sintético e apoio ao futebol juvenil.

Convivio Futalegre - Transporte de balizas.

Sporting Clube de Nisa 1.000 euros - Corrida de S. Silvestre.




