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BOAS
FESTAS
No vivenciar de mais uma quadra festiva, e na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Nisa é com muito carinho que endereço, pela
primeira vez, os votos de Boas Festas a todos
os munícipes do concelho de Nisa mas, também,
àqueles que fazendo parte da diáspora Nisense,
procuram outras paragens no País e no Estrangeiro, lembrando, redobradamente, nesta quadra a sua terra natal.
Neste período em que se celebra a união da família, sei que muitos de vós terão o privilégio de festejar a alegria do
Natal, mas outros ver-se-ão impedidos de o vivenciar na sua plenitude, pelo que, quero deixar uma palavra afetuosa aos idosos, aos que vivem sós, aos que se encontram desempregados, aos doentes e a todos os que sofrem e
aos jovens que estudaram e trabalharam e que têm muita dificuldade em encontrar o seu caminho de estabilidade
na vida.
São muitos os desafios que se avizinham e precisamos de estar preparados e motivados, com energia positiva e
cheios de força para abraçar as tarefas que 2014 nos trará, mas, com a ajuda de todos, vamos conseguir ultrapassar os obstáculos dando passos certeiros na condução dos destinos da nossa terra, procurando, neste tempo, o
reforço dos laços de amizade, dos laços familiares e de solidariedade para fortalecer a terra, a família e a união
das pessoas.
A mensagem que vos quero endereçar é de conforto e de esperança num futuro melhor, mais fraterno e igualitário,
onde viver seja um sinónimo de dignidade.
Aos meus concidadãos quero reafirmar que mantenho para com o nosso Município o compromisso de trabalhar em
prol de todos, com o objetivo de construir um futuro melhor para o concelho de Nisa.
A todos os munícipes deixo, os votos de um Feliz e Santo Natal e um próspero Ano Novo, repleto de concretizações.
A Presidente da Câmara Municipal de Nisa

Maria Idalina Alves Trindade

“Pedir os Santinhos”
dezembro 2013

nº1 - Série IV

Tomada de Posse
Quadriénio 2013/2017
No passado dia 18 de outubro de 2013 realizou-se
a cerimónia de Tomada de Posse da Assembleia e
Câmara Municipal de Nisa.
No discurso de tomada de posse, a Presidente da Câmara Municipal assumiu como compromissos: “Trabalhar
com rigor, trabalhar com lucidez e às claras, trabalhar com exigência, trabalhar com espírito de equipa e de
partilha, trabalhar com paixão pela nossa terra e com carinho pelas gentes da nossa vila e das nossas aldeias”,
ressalvando ainda que para atingir os objetivos a que se propôs “é preciso força e ambição, é preciso iniciativa
privada, actividade económica. Queremos dar passos maiores na atração cultural, no turismo e nos produtos
locais, acrescentar-lhes valor através da marca “Nisa” que até hoje não passou de um eufemismo. Precisamos de
procurar novos negócios, mais atratividade económica para existir mais riqueza, só assim a presença humana
dos nossos jovens encontrará estímulos e respostas.”
Como menção final salientou a mudança de ciclo referindo que “a partir de agora, vamos encontrar soluções para
os problemas que enfrentamos e construir um concelho melhor!”

Câmara Municipal de Nisa toma posição
sobre “Possível” encerramento da Repartição de Finanças
“(…) a intenção de encerramento da Repartição de Finanças constitui, a concretizar-se, mais um rude golpe da
necessidade de presença de serviços de proximidade de que as nossas populações carecem e provocará, por
consequência, mais um contributo para a desertificação do nosso território concelhio, contra a qual constitui
nossa intenção e ação enquanto representantes dos nossos concidadãos, contrariar a todo o custo.”
O executivo Municipal de Nisa deliberou:
Discordar em absoluto de qualquer decisão de extinção da Repartição de Finanças de Nisa.
Dar conhecimento desta tomada de posição a Sua Exa. Senhora Ministra de Estado e das Finanças.
Solicitar informação sobre a existência de algum estudo que suporte a extinção da Repartição de Finanças no
concelho de Nisa.”
*Excerto da tomada de posição

Presidente da Câmara Municipal
contra o encerramento
do Tribunal de Nisa

Romagem
ao Talhão
dos Combatentes

No âmbito da reorganização judiciária, a Ordem dos
Advogados promoveu, a 14 de novembro, uma reunião
com as Câmaras Municipais na qual esteve presente
a Presidente da Câmara Municipal que na sua intervenção referiu que “o tribunal tem boas instalações.
Gostávamos de saber porque é que não aproveitam as
nossas valências. Se vão encerrando todos os serviços
qualquer dia entregamos as chaves dos Paços do Concelho, pois na verdade ficamos a defender o quê?”

No dia 2 de novembro, o Núcleo de Portalegre da Liga
dos Combatentes promoveu
a habitual homenagem a todos os combatentes já falecidos, junto do Talhão dos
Combatentes, no cemitério de Nisa com a presença
da Presidente da Câmara Municipal de Nisa.
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As crianças do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Nisa vieram “pedir os santinhos” à Câmara
Municipal de Nisa. Foram recebidos carinhosamente pela
Presidente, Idalina Trindade, e pelo Vice-Presidente,
Francisco Sena Cardoso.

Cinema e Música
no Cine Teatro
A programação deste espaço cultural retomou, em novembro, a exibição regular de filmes, bem como um excelente espetáculo do artista,
com raízes Nisenses, Ricardo Gordo que presenteou os espetadores
com uma soberba apresentação de “Fado Metal”.

“Leituras e memórias”
Desenvolvido pela Biblioteca Municipal de Nisa, este projeto levou às
IPSS do concelho, animação e recordações.
Sob o tema “O sabor dos sabores” foi estabelecida com os utentes das
instituições de Alpalhão, Tolosa, Arez, Amieira do Tejo, S. Matias, Nisa,
Santana e Montalvão uma interação de forma a dignificar a pessoa humana através da leitura e das memórias pessoais.

ENOVE+

Feira de Emprego e Empreendedorismo
A 6ª edição da ENOVE+, organizada pelo Instituto Politécnico de Portalegre, com apoio do Município de Nisa, decorreu entre 28 e 30 de novembro, no pavilhão desportivo,
tendo como objetivo contribuir para a fixação dos jovens,
sobretudo alunos das escolas do IPP nesta região alentejana.
O presidente do IPP sublinhou a importância da realização
deste certame na vila de Nisa, que segundo o responsável
é “rico em produtos e recursos com grande potencial”.
Na sessão de encerramento a Presidente da Câmara Municipal, enalteceu o esforço dos funcionários que permitiram o sucesso da Feira, agradecendo, em especial, ao IPP
frisando a disponibilidade do município para parcerias futuras.

Câmara de Nisa oferece Manuais Escolares
Esta iniciativa, de caráter social, abrange todas as famílias do concelho de Nisa com filhos a estudarem no primeiro ciclo, as quais terão acesso ao apoio municipal que suporta, na totalidade, os custos com a aquisição dos livros
escolares, comportando um investimento na ordem dos 9.920 euros. A execução desta medida é implementada
pela primeira vez no concelho de Nisa e abrange 158 alunos, tratando-se de uma clara aposta do município na melhoria das condições das famílias no acesso à educação académica e cívica dos seus educandos.
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DELIBERAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL

NOTA Esta Folha Informativa não dispensa a consulta dos documentos oficiais da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL
Reunião Ordinária
23 de outubro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL
Reunião Ordinária
6 de novembro de 2013

Disponibilizar o espaço envolvente ao Pavilhão
Desportivo, ao Nisa Futsal Clube, para realização de uma castanhada, em 09/11/2013.

Periodicidade das reuniões
Que as reuniões ordinárias de Câmara tenham
periodicidade quinzenal, realizando-se:
1) Nas primeiras e terceiras quartas-feiras de
cada mês passando para o primeiro dia útil imediato quando coincidam com feriado ou tolerância de ponto, ou outro impedimento.
2) Que sejam realizadas pelas 14h30m.
3) Sejam todas de caráter público.
4) Tenham lugar na Biblioteca Municipal ou noutro lugar previamente acordado e devidamente
deliberado, dentro da área geográfica do Concelho de Nisa.

Pedido de pagamento pelo 1º escalão
Aprovar a anulação da fatura e emissão de outra
a valores do 1º escalão - Requerente: Bonifácia
belo Valentim Alfaia

Programação do Cine-Teatro
novembro:
Exibição de filmes nos dias 16 (A gaiola dourada)
e 23 (Gru o mal disposto 2);
Espetáculo (Sabores Enfeitados Rendas e Bordados) no dia 3 e espetáculo musical com Ricardo Gordo, no dia 30.

Disponibilização de transporte
Conceder o apoio em transporte ao Sporting
Clube de Nisa, no próximo dia 2 de novembro de
2013, para Lisboa, para visita ao Museu do Sporting Clube de Portugal e assistir ao jogo Sporting C.P.-C.S. Marítimo.
Conceder o apoio em transporte, com isenção,
solicitado pela Associação Grupo Toc´a Marchar, no dia 3 de novembro de 2013, para Sintra.
Cedência de instalações
Disponibilizar o Cine-Teatro, com isenção, à
Santa Casa da Misericórdia de Nisa, no dia 3 de
novembro de 2013, para promover uma atividade
intitulada “Sabores Enfeitados Rendas e Bordados”, no âmbito das Comemorações do mês do
Idoso.
Conceder a utilização, gratuita, do Pavilhão Desportivo e dos transportes à INIJOVEM (Secção
de Andebol), no âmbito do Acordo de Colaboração para a época desportiva 2013-2014.
Ratificar, o despacho datado de 16/10/2013, que
autorizou a utilização gratuita do Pavilhão Desportivo por parte da INIJOVEM (Secção de Andebol Infantil), no dia 19 de outubro das 16h às
19h.

Tomada de Posição sobre “possível” encerramento de Repartição de Finanças do Concelho
de Nisa
Aprovar a proposta apresentada pelo Executivo Municipal, respeitante à tomada de Posição
sobre “possível” encerramento de Repartição de
Finanças do Concelho de Nisa:
Discordar em absoluto de qualquer decisão de
extinção da Repartição de Finanças de Nisa.
Dar conhecimento desta tomada de posição a
Sua Exª. Senhora Ministra de Estado e das Finanças.
Solicitar informação sobre a existência de algum estudo que suporte a extinção da Repartição de Finanças no concelho de Nisa.

Aprovar a anulação da fatura e emissão de outra
a valores do 1º escalão - Requerente: Maria José
Lopes Guerra de Matos
Seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais
para o quadriénio 2013/2017
Aprovar a proposta verbal da presidente da Câmara Municipal, devendo o valor ser igual para
todos os eleitos (presidente e vereadores) 145.017,50€.
Beneficiação do CM 1176 entre Alpalhão e o cruzamento da EM 529
Aprovar a receção da obra, conforme o respetivo auto, elaborado nos termos do artº 227º do
dec. lei nº 59/99, de 02/03 e proceder à restituição dos depósitos e quantias retidas e extinção
da caução.
Colocação de sinalização
Colocar sinal de estacionamento proibido na Rua
Dr. Bettencourt, em Tolosa, com painel adicional
“dias úteis - das 0 às 12h”; dar conhecimento da
deliberação à GNR.
“VII PASSEIO TT - À Descoberta do Concelho de
Nisa”
Reservar uma zona de estacionamento na Praça
da República, em Nisa, para cerca de 30 viaturas;
disponibilizar uma viatura TT 4x4 para os dias
29 e 30/11/2013 e lembranças alusivas ao município, para oferta aos concorrentes, no âmbito
do “VII PASSEIO TT - À Descoberta do Concelho
de Nisa”, organizado pela associação AlenTTerra
“Bar na 27ª Baja Portalegre 500”
Ratificar o despacho da Presidente da Câmara
Municipal que autorizou o apoio solicitado pela
Alentterra, para a realização de “Bar na 27ª Baja
Portalegre 500”, na Zona de Espetáculo de Vila
Flor.
Pedido de apoio logístico pontual
Aprovar o apoio nos termos solicitados pelo
Sporting Clube de Nisa, para impressão de cartões, responsabilizando-se pelo subministro dos
consumíveis (cartões, tinta e rolo de papel).
Cedência de instalações
Disponibilizar o Cine-Teatro à Liga dos Amigos
do Centro de Saúde de Nisa, com isenção de pagamento das taxas.
Disponibilizar o Cine-Teatro ao Clube de Pessoal
da EDP, sem isenção de pagamento das taxas.

dezembro:
Festas de Natal, nos dias 7 (pessoal da EDP), 15
(Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Nisa) e
21 (CSC do Pessoal do Município);
Filmes nos dias 14 (O Mordomo) e 28 (Os Aviões)
Concerto de Fim do Ano da Sociedade Musical
Nisense no dia 29.

Alterações ao regimento da Câmara Municipal
de Nisa
Art.º 1º (reuniões): Ponto 2 - retirar “semanal” e
substituir por “quinzenal”; Ponto 3 - substituir
por “início às 14h30 e conclusão às 18h30”.
Art.º 4º (quórum): Ponto 2 - substituir “cinco
dias” por “dois dias”.
Art.º 7º (período da ordem do dia): Eliminar os
nºs 2, 3 e 4, por incongruência como teor do art.º
50º da Lei nº 75/2013, de 12/09, mantendo o teor
do nº 1 até à expressão “constantes da ordem do
dia”.
Art.º 8º (período de intervenção de munícipes):
ponto 2 - alterá-lo, acrescentando-lhe “e constituirá o primeiro ponto da ordem de trabalhos”.
Art.º 12º (votação): alterar todo o conteúdo, ficando com a descrição de acordo como art.º 55º
da Lei nº 75/2013, de 12/09.
Art.º 14º (entrada em vigor): alterar a redação
para “nos termos da alínea a) do artº 39º da lei nº
75/2013, de 12 de setembro”.

CÂMARA MUNICIPAL
Reunião Ordinária
20 de novembro de 2013
Empréstimo de curto prazo
Contração de empréstimo de curto prazo para
2014, no valor de 600.000,00€;
Taxa de juro indexada à Euribor a 1 mês e prestações mensais, com uma simulação para empréstimo de 600.000,00€;
Consulta à CGD, BPI, Millennium BCP, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Santander Totta
e BES;
Prazo de 8 dias para apresentação de propostas.
Espetáculo de Ricardo Gordo
Fixar que os preços dos bilhetes serão os praticados para a exibição de cinema:
3,00€ (bilhete com desconto); 4,00€ (bilhete sem
desconto).
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(cont.)
Cedência de instalações
Ratificar o despacho da Presidente da Câmara
que autorizou a disponibilização da Sala Polivalente do Centro Cultural de Alpalhão, com
isenção de pagamento das taxas, ao Movimento
Teresiano do Apostolado, para o dia 17/11/2013.
Disponibilizar o Cine-Teatro, com isenção de pagamento das taxas, à Associação das Vicentinas
de Nisa, para o dia 29/11/2013.
Disponibilização de transportes
Disponibilizar transporte, com isenção de pagamento das taxas, ao Centro de Artesanato
Regional de Nisa, para deslocação a Lisboa, em
22 e 23/11/2013 (participação no bazar do Corpo
Diplomático);

Sinalização de estacionamento para veículo de
pessoa com deficiência
Disponibilizar junto à morada da requerente (Teresa Raquel Carita Valente Melato), sita na Rua
C, nº 17 do Bairro da Cevadeira, em Nisa, um lugar
de estacionamento para veículo de pessoa com
deficiência.
Proceder à marcação da sinalização horizontal e
à colocação da sinalização vertical.
Dar conhecimento da deliberação à GNR de Nisa
e à requerente.

CÂMARA MUNICIPAL
Reunião Ordinária
4 de dezembro de 2013
Disponibilização de transporte
Disponibilizar os transportes solicitados pelo
Agrupamento de Escolas de Nisa para realização
de Atividades Letivas do Desporto, de acordo
com o mapa disponibilizado.
Ratificar o despacho da Presidente da Câmara
Municipal que disponibilizou o transporte ao
Nisa Futsal Clube, em 30/11/2013, com isenção
de pagamento das taxas.

Não disponibilizar transporte à AlenTTerra,
para deslocação de sócios para Alpalhão, em
27/12/2013, para um jantar de Natal.

Representante da Câmara Municipal de Nisa na
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nisa
Foram presentes 2 propostas:
A “A”, do Gabinete Apoio que propunha a designação do Dr. Miguel Figueiredo e a “B”, dos Vereadores da CDU, que propunha manter a atual
representante.
Submetidas a votação por escrutínio secreto,
saiu vencedora a proposta “A”, com 3 votos a favor, contra 2 da lista “B”, pelo que será designado
representante do município, o Dr. Miguel Paulo
Curvelo Figueiredo.

Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Nisa
Na sequência do deliberado em reunião de Câmara de 04/09/2013 (deliberação nº 400/2013),
atribuir um subsídio do valor de 9.920,00€ ao
Agrupamento de Escolas de Nisa, para pagamento dos manuais escolares.

Representantes do Município de Nisa na Assembleia-Geral da Ternisa,E.M., em liquidação
e na ADN - Associação de Desenvolvimento de
Nisa
Designados representantes a Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nisa.

Cine-Teatro Nisa, à Sociedade Musical Nisense,
para utilização em 29/12/2013;

Representantes do Município de Nisa no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Nisa
Foram presentes 2 propostas:
“A”, do Gabinete de Apoio que propunha a designação da Presidente e do Vice-Presidente
da Câmara Municipal e do Vereador José Dinis
Semedo;
“B”, dos vereadores da CDU, que propunha designar um representante de cada força política
(Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Fátima Dias e Vereador José Dinis Semedo)
Submetidas a votação por escrutínio secreto, saiu vencedora a proposta “B”, com 3 votos,
contra 2 da lista “A”, pelo que serão designados
representantes do Município, a Presidente da
Câmara Municipal e os Vereadores Fátima Dias
e José Dinis Semedo.

Utilização da Plataforma Eletrónica pelos fornecedores locais
Proceder à alteração do Plano Anticorrupção do
Município de Nisa para o valor de 20.000,00€.

Disponibilizar transporte, com pagamento de
8 horas (Tabela de taxas e Licenças) à Congregação das Testemunhas de Jeová, de Nisa, para
deslocação a Carnaxide, em 23/11/2013;

6ª Edição da “ENOVE+”
Disponibilizar os autocarros do Município, para
os dias 28 e 29 (entre as 08h30 e as 18h) e dia
30/11/2013 (em caso de necessidade) das 14h às
18h.

Fornecimento de energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão e baixa tensão especial
Lançamento de um ajuste direto (art.º 251º a
266º do CCP, aprovado pelo Dec. Lei nº 18/2008,
de 29/01, alterado e republicado pelo Dec. Lei nº
278/2009, de 02/10, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei nº 149/2012, de 12/07; as peças do procedimento (nº 2 do art.º 40º do CCP);
que seja apresentado convite à EDP Comercial.

Disponibilizar transporte à Sociedade Musical
Nisense, com isenção de pagamento de taxas,
para deslocação a Alegrete em 08/12/2013.
Disponibilização de instalações
Disponibilizar instalações do município, com
isenção de pagamento das taxas:
Centro Cultural de Alpalhão, ao Secretariado
da Pastoral Juvenil e Vocacional da Diocese de
Portalegre-Castelo Branco, p/utilização em
14/12/2013;

Pavilhão Desportivo de Nisa, à Associação dos
Amigos do Stº António, de Nisa, para utilização
nas 3ªs e 5ªs feiras, das 20h às 21h.

Cedência de quintal
Celebrar contrato de comodato gratuito para
cedência de quintal de prédio pertencente ao
município, sito na Rua Angola, nº 17, em Nisa,
pelo prazo de 6 meses.

Direito de preferência
Emitir certidão negativa quanto ao interesse da
Câmara Municipal em exercer o direito de preferência sobre prédio sito em Nisa, na Rua Capitão
Pais de Morais, nº 6 (Centro Histórico).

Estacionamento de veículos
Disponibilizar um espaço de estacionamento
junto às farmácias “Ferreira Pinto” e “Seabra”,
sitas nos Largos Dr. António Granja e 5 de Outubro, destinados a estacionamento de veículos de
utentes das mesmas. Informar a GNR de Nisa da
presente deliberação.

Protocolo de delegação de competências da Câmara para as Juntas de Freguesia do Concelho
de Nisa
Manter em vigor o protocolo de transferência
de competências da Câmara Municipal para as
Juntas de Freguesia do concelho de Nisa, até à
execução dos acordos de execução previstos da
legislação em vigor.

Proc.º Nº 06/2013/7/0 - Requerente: Jorge Manuel Monteiro Veludo
Viabilizar o pedido de informação prévia para
ampliação de habitação sita no prédio rústico
“Tapada das Cancelas”, em Nisa.

Disponibilização de espaço público
Ratificar o despacho da Presidente da Câmara
que autorizou a disponibilização de espaço público na Praça da República, em Nisa, à Acústica
Médica, para a realização de um rastreio auditivo, com pagamento das taxas devidas.

Delegação de competências na Presidente da
Câmara Municipal de Nisa
Delegar na Presidente da Câmara Municipal as
delegações previstas nas alíneas q), gg), ii), jj),
kk), ll), qq), rr), ss), tt), uu), ww), yy) e bbb), todas
do nº 1 do art.º 33º da lei nº 75/2013, de 12/09.

Área da Reabilitação Urbana
Aprovar a Área de Reabilitação Urbana de Requalificação Urbana do Mercado Municipal de
Nisa e Áreas Envolventes, do Centro Histórico
de Nisa e da Zona Envolvente à Praça de Touros
de Nisa.
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Tomada de Posse
Quadriénio 2013/2017
No passado dia 18 de outubro de 2013 realizou-se
a cerimónia de Tomada de Posse da Assembleia e
Câmara Municipal de Nisa.
No discurso de tomada de posse, a Presidente da Câmara Municipal assumiu como compromissos: “Trabalhar
com rigor, trabalhar com lucidez e às claras, trabalhar com exigência, trabalhar com espírito de equipa e de
partilha, trabalhar com paixão pela nossa terra e com carinho pelas gentes da nossa vila e das nossas aldeias”,
ressalvando ainda que para atingir os objetivos a que se propôs “é preciso força e ambição, é preciso iniciativa
privada, actividade económica. Queremos dar passos maiores na atração cultural, no turismo e nos produtos
locais, acrescentar-lhes valor através da marca “Nisa” que até hoje não passou de um eufemismo. Precisamos de
procurar novos negócios, mais atratividade económica para existir mais riqueza, só assim a presença humana
dos nossos jovens encontrará estímulos e respostas.”
Como menção final salientou a mudança de ciclo referindo que “a partir de agora, vamos encontrar soluções para
os problemas que enfrentamos e construir um concelho melhor!”

Câmara Municipal de Nisa toma posição
sobre “Possível” encerramento da Repartição de Finanças
“(…) a intenção de encerramento da Repartição de Finanças constitui, a concretizar-se, mais um rude golpe da
necessidade de presença de serviços de proximidade de que as nossas populações carecem e provocará, por
consequência, mais um contributo para a desertificação do nosso território concelhio, contra a qual constitui
nossa intenção e ação enquanto representantes dos nossos concidadãos, contrariar a todo o custo.”
O executivo Municipal de Nisa deliberou:
Discordar em absoluto de qualquer decisão de extinção da Repartição de Finanças de Nisa.
Dar conhecimento desta tomada de posição a Sua Exa. Senhora Ministra de Estado e das Finanças.
Solicitar informação sobre a existência de algum estudo que suporte a extinção da Repartição de Finanças no
concelho de Nisa.”
*Excerto da tomada de posição

Presidente da Câmara Municipal
contra o encerramento
do Tribunal de Nisa

Romagem
ao Talhão
dos Combatentes

No âmbito da reorganização judiciária, a Ordem dos
Advogados promoveu, a 14 de novembro, uma reunião
com as Câmaras Municipais na qual esteve presente
a Presidente da Câmara Municipal que na sua intervenção referiu que “o tribunal tem boas instalações.
Gostávamos de saber porque é que não aproveitam as
nossas valências. Se vão encerrando todos os serviços
qualquer dia entregamos as chaves dos Paços do Concelho, pois na verdade ficamos a defender o quê?”

No dia 2 de novembro, o Núcleo de Portalegre da Liga
dos Combatentes promoveu
a habitual homenagem a todos os combatentes já falecidos, junto do Talhão dos
Combatentes, no cemitério de Nisa com a presença
da Presidente da Câmara Municipal de Nisa.
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As crianças do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Nisa vieram “pedir os santinhos” à Câmara
Municipal de Nisa. Foram recebidos carinhosamente pela
Presidente, Idalina Trindade, e pelo Vice-Presidente,
Francisco Sena Cardoso.

Cinema e Música
no Cine Teatro
A programação deste espaço cultural retomou, em novembro, a exibição regular de filmes, bem como um excelente espetáculo do artista,
com raízes Nisenses, Ricardo Gordo que presenteou os espetadores
com uma soberba apresentação de “Fado Metal”.

“Leituras e memórias”
Desenvolvido pela Biblioteca Municipal de Nisa, este projeto levou às
IPSS do concelho, animação e recordações.
Sob o tema “O sabor dos sabores” foi estabelecida com os utentes das
instituições de Alpalhão, Tolosa, Arez, Amieira do Tejo, S. Matias, Nisa,
Santana e Montalvão uma interação de forma a dignificar a pessoa humana através da leitura e das memórias pessoais.

ENOVE+

Feira de Emprego e Empreendedorismo
A 6ª edição da ENOVE+, organizada pelo Instituto Politécnico de Portalegre, com apoio do Município de Nisa, decorreu entre 28 e 30 de novembro, no pavilhão desportivo,
tendo como objetivo contribuir para a fixação dos jovens,
sobretudo alunos das escolas do IPP nesta região alentejana.
O presidente do IPP sublinhou a importância da realização
deste certame na vila de Nisa, que segundo o responsável
é “rico em produtos e recursos com grande potencial”.
Na sessão de encerramento a Presidente da Câmara Municipal, enalteceu o esforço dos funcionários que permitiram o sucesso da Feira, agradecendo, em especial, ao IPP
frisando a disponibilidade do município para parcerias futuras.

Câmara de Nisa oferece Manuais Escolares
Esta iniciativa, de caráter social, abrange todas as famílias do concelho de Nisa com filhos a estudarem no primeiro ciclo, as quais terão acesso ao apoio municipal que suporta, na totalidade, os custos com a aquisição dos livros
escolares, comportando um investimento na ordem dos 9.920 euros. A execução desta medida é implementada
pela primeira vez no concelho de Nisa e abrange 158 alunos, tratando-se de uma clara aposta do município na melhoria das condições das famílias no acesso à educação académica e cívica dos seus educandos.
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BOAS
FESTAS
No vivenciar de mais uma quadra festiva, e na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Nisa é com muito carinho que endereço, pela
primeira vez, os votos de Boas Festas a todos
os munícipes do concelho de Nisa mas, também,
àqueles que fazendo parte da diáspora Nisense,
procuram outras paragens no País e no Estrangeiro, lembrando, redobradamente, nesta quadra a sua terra natal.
Neste período em que se celebra a união da família, sei que muitos de vós terão o privilégio de festejar a alegria do
Natal, mas outros ver-se-ão impedidos de o vivenciar na sua plenitude, pelo que, quero deixar uma palavra afetuosa aos idosos, aos que vivem sós, aos que se encontram desempregados, aos doentes e a todos os que sofrem e
aos jovens que estudaram e trabalharam e que têm muita dificuldade em encontrar o seu caminho de estabilidade
na vida.
São muitos os desafios que se avizinham e precisamos de estar preparados e motivados, com energia positiva e
cheios de força para abraçar as tarefas que 2014 nos trará, mas, com a ajuda de todos, vamos conseguir ultrapassar os obstáculos dando passos certeiros na condução dos destinos da nossa terra, procurando, neste tempo, o
reforço dos laços de amizade, dos laços familiares e de solidariedade para fortalecer a terra, a família e a união
das pessoas.
A mensagem que vos quero endereçar é de conforto e de esperança num futuro melhor, mais fraterno e igualitário,
onde viver seja um sinónimo de dignidade.
Aos meus concidadãos quero reafirmar que mantenho para com o nosso Município o compromisso de trabalhar em
prol de todos, com o objetivo de construir um futuro melhor para o concelho de Nisa.
A todos os munícipes deixo, os votos de um Feliz e Santo Natal e um próspero Ano Novo, repleto de concretizações.
A Presidente da Câmara Municipal de Nisa

Maria Idalina Alves Trindade

