Nota de Imprensa nº 12/2016

13/04/2016

Comemorações do Aniversário
do 25 de ABRIL em Nisa
O aniversário da Revolução dos Cravos é assinalado em Nisa com iniciativas promovidas pela
Câmara Municipal.
O programa das comemorações do 42º Aniversário do 25 de Abril inicia-se no sábado, dia 23, com
atividades desportivas: às 9 horas realiza-se a “Caminhada da Liberdade” no percurso pedestre PR5 – à
Descoberta de S. Miguel / Pé da Serra; às 10h30 ocorrerá a inauguração do piso em relva sintética do
Campo de Jogos D. Maria Gabriela Vieira, em Nisa; às 11 horas haverá um jogo de futebol infantil entre
equipas do Sport Nisa e Benfica e do Sporting Clube Campomaiorense; às 15H30 terá inicio um torneio de
Futebol de Veteranos com participação das equipas do Sport Nisa e Benfica de Proença a Nova e de Urra;
às 18 horas jogarão os veteranos do Grupo Desportivo e Recreativo Alpalhoense e de Abrantes.
No domingo, 24 de Abril, à meia noite, o aniversário da Revolução será assinalado na Praça da República
com fogo de artifício.
No dia 25 de Abril, as comemorações iniciam-se às 9H30 na Praça do Município com a concentração de
entidades, representações de coletividades concelhias e população. Às 10 horas será hasteada a Bandeira
Nacional no edifício dos Paços do Concelho. Ocorrerá uma largada de pombos pela Sociedade Columbófila
Nisense seguindo-se um desfile com a participação do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Nisa, das Bandas da Sociedade Musical Nisense e da Sociedade Filarmónica
Alpalhoense, do Grupo Toc’A Marchar de Tolosa, do Grupo Contradanças de Alpalhão, do Grupo EmCanto
de Montalvão e do Coro Sénior de Nisa.
Pelas 11H30, no Cine Teatro de Nisa terá lugar a Sessão Solene Comemorativa do 42º Aniversário do 25
de Abril no decorrer da qual serão atribuídas Medalhas de Mérito Municipal.
Nos Paços do Concelho, às 17H00, serão atribuídas medalhas de homenagem aos trabalhadores do
Município com 25 anos de atividade e àqueles que no último ano atingiram a aposentação.
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