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NISA EM FESTA COMEÇA A 9 DE AGOSTO REPLETO DE 

NOVIDADES E ANIMAÇÃO 

Tem início no próximo dia 9 de agosto e ao longo de quatro dias, mais uma edição do certame 

“Nisa em festa”, que irá encher o coração da vila de Nisa com cerca de sessenta expositores 

representativos das artes e tradições desta região, tasquinhas com gastronomia local e animação 

musical de elevada qualidade, sob a égide da marca “éNisa”, composto com um recheado elenco 

de músicos nacionais e internacionais e com um conjunto de surpresas e diversões para crianças 

e jovens que serão a garantia de uma animação para todas as famílias. 

No dia 9 de Agosto, sexta-feira, Dia de Nisa, as entradas são gratuitas, estando marcada a 

cerimónia de abertura com a presença das entidades oficiais e convidados, para as 19 horas; às 

19:30 Horas - Visita aos stands - com Animação de Rua dos Bombos de Nisa, pelas 21:30 Horas – 

espetáculo com a Orquestra da Sociedade Musical Nisense; 22h30 – Concerto de Ricardo 

Gordo; 24h00 Horas - Concerto David Antunes & Midnight Band; 01:30 Horas – DJ´s Zerg, 

Pete Kingsman, Khamix. 

No Sábado dia 10 de Agosto, às 21h30 - Orquestra Kalifornia de Espanha; 22h30 - Concerto 

Djodje; 24h00 – Ludmilla e às 01h30 Dj Ana Isabel Arroja e o DJ residente Borrego. 

No Domingo, dia 11 de agosto pelas 21h30 – concerto Hotplay, tributos aos Coldplay; 22h30 

Horas - Concerto – April Ivy e 24h00 - Concerto – Xutos e Pontapés e às 01h30 dj Wilson 

Honrado seguido pelo dj residente Borrego. 

No último dia, 12 de agosto, às 21h30 Horas - Grupo de Baile – Os Semáforo; 22h30 - Concerto 

– Toy; 24h00 – Concerto Piruka; 01:30 Horas – DJ Nuno Luz e DJ Borrego. 

Integrado no certame “Nisa em Festa”, está patente ao público no Posto de Turismo de Nisa, a 

exposição dos diversos trabalhos do V Concurso de Bordados Antigos de Nisa. 

O certame tem entrada gratuita no dia 9 de agosto enquanto nos restantes dias os bilhetes têm 

um valor de 5€ por dia havendo a possibilidade de ser adquirido um passe para os dias da festa 

pelo valor de 12€, que poderão ser obtidos na Loja do Munícipe, entre as 9h00 e as 16h00 e no 

recinto do evento entre as 17h00 e as 03h00, revertendo a receita a favor do Fundo Municipal de 

Apoio Social do Município de Nisa e com entrada gratuita para crianças até aos 12 anos, 

inclusive. 


