
Associativismo
Apoios concedidos entre abril de 2016 e abril de 2017

Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Apoio a Festas Populares 
do Concelho

Festa em Honra de Beato 
Diogo Mimoso, em Nisa

Apoio cedência de 2 stands, 1 grade metálica e corte do trânsito na rua Dr. 
Francisco Miguéns, isenção do pagamento de taxas e cedência do órgão para a 

eucaristia (nos dias 16 e 17 de Julho)

Arraial de S. Isabel em 
Amieira do Tejo pela SCM 

Amieira do Tejo

Apoio na cedência de 2 stands, 3 estrados articulados 
e equipamento de som

(no dia 1 de Julho)

Festas em:
Tolosa, Alpalhão, Arez, 

Montalvão, Amieira

Apoio na montagem, desmontagem 
e cedência de materiais e equipamentos diversos

Festas em S. Simão
Apoio na montagem, desmontagem 

e cedência de materiais e equipamentos diversos 
 (inclui isenção do pagamento de taxas)

Festas em Santana
Apoio na montagem, desmontagem 

e cedência de materiais e equipamentos diversos

Festival Comunitário És 
Amor Team - Nisa

Inclui isenção do pagamento de taxas, 
incluiu oferta de troféu, lembranças

Festas Populares em 
Honra de Nª Sr.ª dos 

Remédios, 
em Montalvão

Cedência de equipamentos e infra-estruturas diversas, equipamento de som, 
tenda e isenção do pagamento de taxas referentes à realização de 3 touradas à 

vara larga, nos dias 8, 10 e 11 de Setembro

Comissão de Festas de 
Salavessa, realização de 
um almoço convívio com 

a população local

Cedência da Escola da Salavessa
(nos dias 28 e 29 de Outubro)

ACESA - Arez Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação de Caça e Pesca 
de Tolosa

Festas de Verão
Cedência de materiais e equipamentos diversos e isenção do pagamento de 

taxas. (entre os dias 26 e 28 de Agosto)

AJAL - Associação de Jovens 
de Alpalhão

Transporte
Apoio em transporte a Sintra e Lisboa, no dia 10 de Abril, cedência do autocarro 

Volvo

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

AJITA - Associação Juvenil 
de Tolosa

Realização do Ajita Sum-
mer Fest, em Tolosa

Apoio através da cedência de equipamentos e materiais.
(dias 24 e 25 de Junho)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação Socio-Cultural 
Os Amigos de Arez

Santos Populares
Apoio à realização de festejos dos Santos Populares, no dia 18 de Junho em 

Arez, através da cedência de equipamento de som. 

Passeio a Setúbal/Arrá-
bida/Sesimbra

Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 54 lugares), no âmbito da 
realização de um passeio a Setúbal/Arrábida/Sesimbra, (7 de Maio)

Noite de fados em Arez Cedência de palco (dia 8 de Agosto)

Apoio na realização da 
Feira dos Saberes e Sab-

ores de Arez

Cedência de 10 stands e mesas, estrados de madeira equipamento de som
(dia 10 de Setembro)

Comemorações do An-
iversário da Associação

Cedência de equipamento de som e 7 estrados articulados
(dia 12 de Novembro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

APTOS - Associação 
dos Pais de Tolosa

2 Touradas em Tolosa
Apoio na isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão da licença de 

recinto e especial de ruído (dias 10 e 11 de Junho)

II Festival da Caracoleta 
em Tolosa

Apoio na cedência da tenda, 1 stand duplo e 1 estrado (dia 11 de Junho)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação de Caçadores 
de Alpalhão

Almoço convívio
Empréstimo de utensílios de cozinha, no dia 19-03, no âmbito da realização de 

um almoço convívio entre caçadores e proprietários

2º Convívio de Pesca 
Desportiva

Oferta de 1 prato em estanho da divulgação do evento (dia 5 de Junho)

Associação dos Amigos 
do Mártir Santo de Nisa

Festas do Mártir Santo 
2017

Apoio na cedência, montagem e desmontagem da Festas
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Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Associação dos Amigos 
do Santo António de Nisa

Festas populares em 
honra de S. António, em 

Nisa, entre os dias 9 e 13 
de Junho

Transporte de louças de Torres Novas para Nisa 
(viatura Mercedes), no dia 18 de Maio

Cedência de equipamentos e materiais, corte temporário de trânsito, isenção do 
pagamento de taxas e cedência do pavilhão desportivo para ensaio das marchas 

(de 7 de Maio a 11 de Junho)

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 

de Nisa

Festas de verão
Cedência de equipamentos e infra-estruturas, isenção do pagamento de taxas, 

apoio técnico na elaboração do plano de emergência, fornecimento de ponto de 
água e de ponto de luz. (dias 2 e 3 de Setembro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 30.000€

Associação Tolosa Aventura 
TT

Baja de Portalegre
Apoio na cedência e montagem de tenda para funcionamento de bar

(dia 29 de Outubro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação VAMOS À VILA - 
Montalvão

Realização de uma 
exposição temporária 
alusiva ao património 

cultural,

Cedência da ala esquerda da Escola de Montalvão, de 10 a 23 de Outubro

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação Veteranos
do SNB

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 500€

ATAS - Santana Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

CSC - Centro Social e Cultural 
Pessoal do Município de Nisa

Cedência do pavilhão 
desportivo para a época 

2016-2017

Realização de actividades desportivas diversas, 
2ªs feiras das 18h00 às 19h30

Cedência da piscina 
municipal coberta em 

horário livre, aos associa-
dos e familiares diretos

4ªs feiras (das 12h45 às 13h30) e 6ºs feiras 
das 18h15 às 19h00

Torneio de Andebol 
Juniores Masculinos

Cedência do pavilhão desportivo, nos dias 09-10 e 30-10

Centro de Artesanato de Nisa Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1200€

Clube de Caçadores e Pesca-
dores Os Amigos de Salavessa 

- CCPAS

Assembleia Geral 
Cedência da antiga Escola de Salavessa, no dia 09-04, 

no âmbito da realização de uma AG

Reunião de associados e 
almoço

Cedida a Escola de Salavessa no dia 18 de Fevereiro

Club Deportivo MTB - 
Larapola-Cedillo

Ultramaratona Titán 
Tajo Internacional, entre 

Cedillo e Nisa

Oferta de brindes e lembranças, cedência de 5 viaturas TT (inclui SMPC e Sapa-
dores Florestais) para apoio durante a prova e apoio de funcionários munici-

pais nos pontos de controlo e reabastecimento. (11 de Setembro)

Comissão de Festas de Arez Realização das Festas, 
entre 5 a 7 de Agosto

Apoio em transporte (autocarro Volvo QO-45-22) no dia 7 de Agosto, para trans-
porte da banda de Alegrete. Cedência de materiais e equipamentos diversos

Comissão de Festas 
do Monte Claro

Realização das festas 
populares em honra de 

S. João

Cedência de equipamentos e materiais e isenção do pagamento 
de taxas (entre os dias 24 e 26 de Junho)

Comissão Organizadora 
do Rally Paper de Nisa

20º Rally Papper 
de Nisa

Cedência do Auditório da Biblioteca  (13H30 ás 19H), dia 25 de Fevereiro

Congregação das Teste-
munhas de Jeová em Nisa

Transporte
Apoio na cedência de transporte (Autocarro Volvo), para deslocação a Car-

naxide, 
no dia 17 de abril

Encontro Nacional de 
Longskate em Amieira do Tejo

Encontro Nacional de 
Longskate em Amieira 

do Tejo
Isenção do pagamento de taxas no âmbito do licenciamento

Grupo Bombos de Nisa
Jantar referente ao 5º 

Festival de Bombos
Cedência de cadeiras e mesas, no dia 15 de Agosto

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1200€

Grupo Ciclo Alpalhoense

23º Passeio 
de cicloturismo

Autorizada a realização evento, em Alpalhão, no dia 20 de Março, mediante o 
parecer positivo da GNR.

Transporte
Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59) no dia 28 de Agosto, para 

transporte de cicloturistas e familiares

Realização dos festejos 
do Mártir Santo

Cedência de 3 mesas de ferro e tampos. (dia 22 de Janeiro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1000€



Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Grupo Coral 
Em Canto

de Montalvão

Actuação 
em Almodôvar

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB), no âmbito da participação 
no 16º Aniversário do Grupo de Cante Alentejano “Vozes de Almodôvar”, em 

Almodôvar, no dia 4 de Junho.

Gravação do 1º CD do 
Grupo

Concedido transporte (autocarro Toyota 91-82-TB, de 27 lugares) no dia 28 de 
Janeiro, para Amadora

Grupo Desportivo e Cultural 
de Amieira do Tejo

Realização de uma noite 
de fados, na sede do 

Grupo

Isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, no dia 21 de Maio

Arraial de S. João na rua 
do Balcão em Amieira 

do Tejo

Isenção igualmente concedida no âmbito da realização do Arraial de 
S. João, no dia 23 de Junho, na rua do Balcão em Amieira do Tejo

Apoio na realização 
das Festas Populares 

em Honra de Nª Srª da 
Sanguinheira em Amieira 

do Tejo

Cedência de equipamentos e infra-estruturas e da isenção do pagamento de 
taxas (dias 9 e 10 de Setembro)

Baile de Carnaval Isenção do pagamento de taxas

Grupo Desportivo e Recreativo 
Alpalhoense

Realização de um torneio 
de futebol 
de salão

Cedência do polidesportivo de Alpalhão e balneários, 
entre os dias 1 e 9 de Julho

Realização das festas 
de verão

Cedência de materiais e equipamentos diversos e isenção do pagamento de 
taxas , entre os dias 5 e 8 de Agosto, (festas e 2 touradas)

Realização do passeio de 
cicloturismo 
“Roda Livre”

Foi autorizada a realização do passeio mediante o parecer positivo da GNR, 
no dia 7 de Agosto

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1000€

Grupo Toc’A Marchar 
de Tolosa

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 500€

INIJOVEM - Associação 
iniciativas para a juventude 

de Nisa

Andebol

Apoio em transporte (Toyota de 27 lugares), dia 9 de Abril, para deslocação ao 
Crato

No âmbito da mesma actividade, cedência do pavilhão desportivo nos dias 2, 16 
e 30-04, no âmbito da realização de jogos

Andebol
Apoio à modalidade de andebol através da cedência do pavilhão desportivo, no 

dia 15 de Maio

Andebol
Transporte no dia 21 de Maio, para deslocação à Batalha 

(autocarro Toyota 91-82-TB)

Realização do Arraial de 
Portugal, em Nisa, no dia 

18 de Junho

Apoio à realização do Arraial de Portugal, em Nisa, no dia 18 de Junho através 
da cedência de 2 grades metálicas, 2 caixotes para lixo, 9 mesas e bancos, e 

isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão das licenças de recinto 
improvisado e especial de ruído

Apoio à realização do 
Festival da Juventude, 
dias 15 e 16 de Julho 

Cedência de equipamentos diversos e infra-estruturas, divulgação do evento, 
cedência parcial do parque de estacionamento na Praça da República e isenção 

do pagamento de taxas pelo licenciamento do Festival

Peregrinação 
Nisa-Fátima

Cedência de transporte (autocarro e viatura de 9 lugares), 6 mesas e 12 bancos, 
6 miniaturas em olaria nisense e informação turística. 

entre os dias 30 de Setembro e 2 de Outubro

Andebol
Cedência do pavilhão desportivo para a época 2016-2017 para realização de 

treinos de andebol, nas 3ªs feiras das 17h45 às 19h00 e das 19h00 às 20h45 e 
nas 5ªs feiras das 18h45 às 20h45

Andebol
Cedência do pavilhão desportivo realização de jogos de andebol, nos dias 20-11 

(Cister SA) e 03-12 (Sir 1º de Maio)

III Trail Running Vila 
de Nisa

Cedência de instalações municipais, viaturas, equipamentos, materiais, utensí-
lios de cozinha, impressão de documentos e cedência de mão-de-obra , no dia 6 

de Novembro

Andebol
Cedência do pavilhão desportivo, para Campeonato Nacional Juniores 
Masculinos - 2ª divisão, no dia 20 de Novembro, entre as 14h e as 17h
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Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

INIJOVEM - Associação 
iniciativas para a juventude 

de Nisa

Andebol
Apoio em transporte (viatura de 9 lugares), no dia 8 de Janeiro, para o Campe-

onato Nacional de Juniores 2ª Divisão

Andebol
Cedido o pavilhão desportivo para realização de jogos nos dias 15 e 29 de 

Janeiro

18º Edição da Rota do 
Contrabando dia 25/03

Divulgação do evento; Apoio logístico: Cedência de tenda, bancos, mesas 
e contentores para lixo; 20 lembranças para entidades, 1 viatura TT para 

prospecção; 1 viatura TT, viatura e equipa protecção Civil, 3 autocarros no dia 
do evento

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 3400€

Fábrica da Igreja Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 7500€

Missão País ISPADE Espectáculo Teatro
(Grátis)

Cine teatro para dois dias de ensaio e dia de espectáculo (10/02/17)

Nisa Futsal Clube

2ª jornada do Torneio de 
Encerramento da A.F.P.

Apoio na cedência do pavilhão desportivo, no dia 09 de Abril

Torneio de encerramento 
2015/2016

Cedência do pavilhão desportivo, no dia 1 de Maio

Rancho Típico 
das Cantarinhas de Nisa

Comodato, desde 16 de 
Dezembro 2016

Cedência de sala, sita no Edifício da “Escola EB1 de Nisa”

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1000€

Salavecaça Almoço convivo Cedência do edifício da escola e panela (dia 25 de Março)

Sociedade Columbófila 
Nisense

Apoio na realização do 
Leilão de Pombos 2016 

na Sede da SCN
Cedência de 6 mesas e de 12 bancos. (dia 31 de Julho)

Sociedade Filarmónica 
Alpalhoense

Encontro de Bandas 
em Arronches

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB), dia 2 de Julho

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 5000€

Sociedade Musical Nisense

Convívio Anual 
de Sócios

Cedência 4 mesas, tampos, 3 contentores de lixo e 1 assador, no dia 23 /04/16, 
na sede da SMN

Festas populares em 
honra de S. João, em Nisa, 
nos dias 24 e 25 de Junho

Apoio técnico e logístico, através da cedência de equipamentos e materiais 
e isenção do pagamento de taxas.

Encontro de Bandas Filar-
mónicas do Distrito de 

Portalegre

Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59) para em Arronches e Esper-
ança, no dia 2 de Julho

Concerto de Boas Festas
Parceria com o Município de Nisa, através da cedência do cineteatro e meios 

técnicos e humanos, nos dias 29 e 30 de Dezembro

Deslocação a Montalvão, 
no âmbito de uma parce-
ria com o Grupo Coral Em 

Canto

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB, de 27 lugares), 
para Montalvão dia 07/01

Evento Musica na Terra 
em Galveias

Cedência de autocarro Volvo, dia 11/03/17

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 7800€



Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Sociedade Recreativa 
Alpalhoense

II Prova de Vinhos, na 
sede da SRA

Apoio à realização da II Prova de Vinhos, na sede da SRA, no dia 30 de Abril, 
através da isenção do pagamento de taxas

Sardinhada e tourada à 
vara larga, em Alpalhão

Isenção do pagamento de taxas, no dia 2 de Julho

Bailes de Carnaval Isenção do pagamento de taxas

Sport Nisa e Benfica

Campeonato Distrital 
de Infantis

Apoio em transporte para a 2ª fase do Campeonato Distrital de Infantis (auto-
carro Toyota, 27 lugares), no dia 16-04 (Ponte de Sor).

Torneio Futalegre
Cedência de equipamento de som e de 20 grades de segurança, no dia 24-04, em 

Nisa

Equipas de traquinas e 
de petizes em torneio de 

futebol juvenil

Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 54 lugares), no âmbito da 
participação das equipas de traquinas e de petizes num torneio de futebol juve-

nil em Castelo Branco, no dia 11 de Junho

Treinos de futebol da 
equipa de traquinas

Cedência do pavilhão desportivo, para a época 2016-2017 nas 4ªs feiras das 
17h45 às 19h00

Competições distritais de 
futebol - iniciados 

e benjamins

Apoio em transporte, nos dias  02-10 (Castelo de Vide), 09-10 (Campo Maior), 
15-10 (Castelo de Vide), 16-10 (Elvas) e 30-10 (Elvas)

Campeonatos distritais 
de Benjamins e de Ini-

ciados

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB nos dias 6 de Novembro 
(Portalegre), 19 de Novembro (Portalegre), 20 de Novembro (Arronches) e 27 

de Novembro (Elvas)

Campeonatos distritais 
de Benjamins e de Ini-

ciados

Cedência de transporte (Toyota 91-82-TB), nos dias 03-12 (Gavião) e 11-12 
(Portalegre), com pagamento de taxas

Campeonato Distrital da 
A.F. de Portalegre

Apoio em transporte nos dias 7 de Janeiro (Toyota 91-82-TB, de 27 lugares, para 
Castelo de Vide), 15 de Janeiro (idem, para o Crato), 21 de Janeiro (Volvo 49-FD-
59, de 54 lugares, Ponte de Sor) e 29 de Janeiro, 04 de Fevereiro para Portalegre 

(Toyota 91-82-TB, de 27 lugares, Fronteira)

Torneio da equipa 
de Traquinas

Cedência do Pavilhão desportivo das 14H00 às 18H00

Taça da Associação de 
Portalegre Benjamins

Apoio em transporte  para dia 11/02 Campo maior (Volvo) 
e dia 12/02 Portalegre (Toyota)

Campeonato Distrital da 
A.F. de Portalegre

Apoio em transporte às equipas de iniciados e de benjamins, no âmbito da 
realização de jogos nos dias 19 de Fevereiro para Crato, 12 de Março e 08 de 

Abril para Castelo de Vide, 18 de Março para Elvas, 29 de Abril para Portalegre 
(Toyota 91-82-TB, de 27 lugares), dia 04 de Março e 07 de Maio para Campo 
Maior, 23 de Abril e 20 de maio para Elvas, (Volvo 49-FD-59, de 54 lugares)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 7500€

Sporting Clube de Nisa

1º passeio TT 4x4, no dia 
1 de Maio

Apoio, através da cedência de terreno na ZAE, 2 stands, 3 contentores para lixo, 
WC Móvel e 15 grades metálicas. Autorizada a realização do passeio, mediante o 

parecer positivo da GNR.

3º Aniversário do Clube Apoio na divulgação do 3º Aniversário do Clube, a 23 de Julho

Deslocação a Lisboa Apoio em transporte no Autocarro Volvo 49-FD-59, no dia 03-12

Corrida de S. Silvestre

Isenção do pagamento de taxas, cedência de 1 stand, grades metálicas e sinais 
de trânsito, divulgação do evento no site do Município, cedência da Biblioteca 

Municipal (secretariado) e pavilhão desportivo (banhos) e empréstimo de equi-
pamento de som, no dia 23-12

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 500€
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