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NISA PRESENTE NA BTL PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO
A edição de 2017 da maior feira do Turismo Nacional já está a mexer, a 29ª Bolsa de Turismo
de Lisboa vai decorrer entre os dias 15 a 19 de março de 2017, na FIL e a Câmara Municipal
de Nisa, pelo terceiro ano consecutivo, estará presente apresentando o que de melhor se faz o
nosso concelho.
O stand do Município de Nisa, concebido para estar em certames internacionais, ficará
instalado no Pavilhão 2 (2DO2) da FIL e aqui demonstraremos a qualidade dos nossos
produtos endógenos como o célebre Queijo de Nisa, os enchidos, ente outros, e diariamente
serão realizadas demonstrações de trabalhos ao vivo pelos artesãos de Nisa (alinhavados,
olaria pedrada, bilros, frioleiras, aplicações em feltro, bordados) sempre associados à riqueza
dos trajes e tradições, que este ano estarão superiormente representadas, no dia 18 de março,
através do grupo Contradanças de Alpalhão e dos Bombos de Nisa e no dia 19 de março pelo
grupo Toc’A Marchar, de Tolosa, visando transmitir o pluralismo e a riqueza cultural que
constitui o concelho de Nisa
A BTL será ainda oportunidade única para promoção das potencialidades do concelho em
termos de destino de desportos e turismo cultural, de natureza, de saúde e qualidade de vida e
serão apresentados projetos estruturantes como a criação do Centro Interpretativo do Conhal,
no Arneiro, e o percurso pedestre que lhe ficará associado, os investimentos que serão
realizados na promoção da zona ribeirinha do Tejo, a proposta de candidatura da Olaria
Pedrada de Nisa a Património Imaterial da Humanidade e o lançamento do Concurso
Internacional da Exploração do Complexo Termal de Nisa.
As propostas apresentadas serão o mote para atrair e fidelizar públicos e investidores,
constituindo-se como uma aposta para valorizar e promover o concelho através da
implementação da marca Nisa, cujo slogan aponta para o conceito de “éNisa… éNosso” como
vetor de desenvolvimento local.
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