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Caros Munícipes,

Neste Natal de 2019, com o brilho cintilante 
da Porta da Vila em plena Praça da República, 
a vós me dirijo com o sentimento caloroso da 
fraternidade.

No términus de mais um ano de exercício, 
sexto ano consecutivo de trabalho árduo e leal, 
podemos hoje afirmar que respiramos um 
Concelho vivo, engrandecido pelas suas raízes 
históricas, pelos seus saberes, pela notorieda-
de conquistada e investimentos realizados. Da 
dedicação e do compromisso assumido peran-
te a população que humildemente representa-
mos, resulta a evidência do trabalho continua-
damente desenvolvido. 

No Natal relevam-se maiores momentos de 
atenção ao próximo e disseminam-se gestos de 
solidariedade. Contudo e sem falta de modés-
tia, “EM NISA É NATAL TODOS OS DIAS DO 
ANO”, porque cuidamos das pessoas com cari-
nho e transformamos o território com emoção!

Em Nisa, a estratégia e práticas sociais de-
senvolvidas correspondem à prova inequívoca 
de que o exercício autárquico respeita todos 
por igual, numa verdadeira política de proxi-
midade. A congregação de esforço diário, na 
prática de políticas sociais ativas, visa atenuar 
as carências das famílias e grupos mais vulne-
ráveis, de forma contínua, procurando assim 
almejar a integração e coesão social, assim 
como o bem-estar de todos. 

Sendo o Concelho de Nisa, à semelhança de 
todo o interior, um município caracterizado 
pelo envelhecimento da sua população, não 
deixa ser uma boa verdade a promoção muni-
cipal registada para um envelhecimento ativo, 
onde não se descura a segurança, a saúde e a 
participação ativa e integradora dos idosos da 
nossa comunidade.

Para além da área social, a política de inves-
timentos praticada é alicerçada numa estraté-
gia sustentada e consolidada numa interpre-
tação realista e responsável das necessidades 
locais. O exercício autárquico comporta um la-
birinto diário de opções e consequentes deci-
sões, em Nisa, decide-se sempre no sentido do 
melhor para o Concelho, mas sobretudo para 
as Pessoas.

Em Nisa, PAGAM-SE AS DÍVIDAS DO PAS-
SADO, CONCRETIZAM-SE OBRAS NO PRE-
SENTE E INVESTE-SE NO FUTURO. Por isso, 
olhamos o ano de 2020 com grande expectati-
va e sempre com o optimismo necessário para 
concretizar mais e melhor, para quem reside, 
trabalha e visita o Concelho de Nisa.

TRABALHAMOS E CONTINUAREMOS, 
SEMPRE, A TRABALHAR PARA AS PESSOAS!

A todos, um Santo e Feliz Natal e um prós-
pero Ano Novo de 2020, “pintado” de OURO 
SOBRE AZUL!

A presidente da Câmara Municipal de Nisa,
Maria Idalina Alves Trindade

Presidente da Câmara Municipal de Nisa - Maria Idalina Alves Trindade
Vice-Presidente -  José Leandro Lopes Semedo

Vereadora - Maria de Lurdes Vilela Mendes



Ação Social
A ação social tem sido um dos principais enfoques no 

trabalho que a Câmara Municipal de Nisa tem desenvolvido 
nos últimos anos.

A concessão de apoios sociais através dos vários projetos 
criados para esse efeito, tem resultado num acréscimo de 
qualidade de vida, do qual beneficia toda a população do 
concelho, desde os recém-nascidos aos mais idosos.

Reconhecendo o envelhecimento do concelho, o 
Município empenha-se tanto no combate ao acentuado 
declínio da natalidade, através de projetos como “Nascer 
em Nisa”, que atribui um apoio pecuniário por cada criança 
nascida, por forma a atrair e fixar jovens casais, como no 
apoio e dinamização do quotidiano dos mais idosos, para 
os quais foi criado o Serviço de Teleassistência, que dá 
resposta às situações de emergência, bem como apoio na 
solidão, proporcionando segurança e tranquilidade ao 
próprio utilizador e seus familiares, preservando a sua 
autonomia, autoestima e usando a melhoria da qualidade de 
vida; o “Cartão Municipal de Idoso”, que confere inúmeros 
descontos, nomeadamente na fatura da água e da farmácia, 
e os serviços da Oficina Móvel Social, outra das grandes 
apostas do Município no âmbito da ação social, que visa 
apoiar, através de pequenas intervenções, idosos, pessoas 
deficientes, em situação de dependência ou isolamento; e a 
Universidade Sénior, com vista a potenciar uma vida mais 
ativa, saudável e com maior qualidade, e que conta este ano 
com 272 inscritos.

O Município mantém-se também como parceiro das IPSS’s 
do concelho, apoiando as iniciativas e investimentos que 
estas realizam, tendo por isso patrocinado a construção da 

“Casa do Cruzeiro”, em Arez, nomeadamente com a isenção 
de taxas, a atribuição de subsídios cujo total é superior a 
80 mil euros, e com a alteração do Plano Diretor Municipal 
(PDM) por forma a que este incluísse o novo edifício.

Ainda a pensar nos mais idosos, mas disponível a toda a 
população, a Câmara Municipal desenvolveu o Transporte 
Social, um projeto pioneiro na área da mobilidade e 
transporte que oferece a todos os munícipes das freguesias 
afastadas da sede de concelho, uma ligação fácil e cómoda 
à vila de Nisa, colmatando uma necessidade premente da 
população.

Fazer face ao drama da violência doméstica que tem 
assolado o país, é também uma das medidas que o Município 
assume com determinação na área social, mantendo em 
funcionamento, desde 2017, um Gabinete de Apoio à Vítima, 
e procedendo este ano à assinatura do Protocolo para a 
Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas 
de Violência Doméstica que visa manter e consolidar a 
resposta de prevenção, proteção e combate à violência contra 
as mulheres e à violência doméstica, à discriminação em 
razão da orientação sexual, identidade e expressão de género 
e caraterísticas sexuais.

A ação social que a Câmara Municipal desempenha e quer 
continuar a desempenhar, passa ainda por outras iniciativas 
isoladas (Comemoração do Dia Nacional da Erradicação 
da Pobreza, Caminhada Solidária Contra o Cancro da 
Mama, Comemoração do Dia do Respeito pela Pessoa 
Idosa…) que têm como objetivo despertar a atenção para 
causas cuja reflexão cívica é essencial.

Inauguração da Casa do Cruzeiro em Arez

Nascer em Nisa Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama

Assinatura do Protocolo para Apoio às Vitimas 
de Violência Doméstica

4 Ação Social



Dia Nacional da Erradicação da Pobreza em Nisa

Oficina Móvel Social

Comemoração do Dia do Respeito pela Pessoa Idosa Comemoração do Dia do Respeito pela Pessoa Idosa

Abertura do Novo ano letivo Univ. Senior

Oficina Móvel Social

5Ação Social



6 Gestão Municipal

Imagem identitária de Nisa 
ultrapassa as fronteiras do concelho

Fornecimento de água à localidade 
de Chão da Velha

Mais uma empresa a investir na 
ZAE - Zona Atividades Económicas

Gestão Municipal

Inauguração da Plataforma flutuante “Barca D’Amieira Século XXI”
22 de setembro 



7Gestão Municipal

Termas da Fadagosa de Nisa
com novas apostas e melhoramentos

Assembleia Municipal  
visita obras e aprova moção em defesa do Rio Sever

Câmara Municipal adquire 
equipamento de deteção de fugas de água



Câmara contrata novos trabalhadores para reforço do 
Setor de Abastecimento Público e Espaços Verdes

Zona de Atividades Economicas (ZAE) de Nisa 
vai ter Incubadora de Novas Empresas

Câmara adquire novos fardamentos para os funcionários

Infraestrutura que visa constituir um espaço físico especialmente projetado para alojar temporariamente projetos empreendedores, 
de pequenas e médias empresas, em novas áreas de negócio que tenham por objetivo fixar-se no Concelho de Nisa.



9Gestão Municipal

Presidente da Câmara de Nisa 
visitou a Fundação Champalimaud

Entrega de subsídios às 
associações do concelho de Nisa

Olaria de Nisa inspira 
Imprensa Nacional Casa da Moeda



Turismo10

Turismo
A Câmara Municipal continua a trabalhar arduamente 

na difusão do melhor que o concelho tem e produz, para a 
promoção do turismo e consequente impulso da economia 
local.

O ex-libris deste trabalho, a marca “éNisa éNosso”, conta 

já com cerca de 50 produtores aderentes, e o merchandising 
criado pelo Município vai crescendo e diversificando-se com 
casos de sucesso, das quais são exemplo as canecas com 
imagens dos bordados tradicionais.

Montras do Posto de Turismo

Marca éNisa

Amieira do Tejo

Embalagens identitárias Merchandising diverso

Boné "éNisa” Canecas "éNisa"

Natal 2019



11Turismo

Exposição do Bordado Antigo
Posto Turismo

Lisboa Bordada 
com a Arte de Nisa

Feira Internacional do Queijo
em Casar de Cáceres, Espanha

Sabores da Nossa Terra no Mercado Municipal

Feira de São Miguel
Largo da Devesa



Obras Municipais12

Obras Municipais

NISA
Estrutura de Sombreamente Parque Infantil

CONCLUÍDAS

Antes

TOLOSA
Requalificação do Beco do Outeiro do Poço

MONTALVÃO
Requalificação da Rua do Matadouro

Primar pelo bem-estar e desenvolvimento das populações, 
dotando o concelho de espaços com condições condignas, 
esteticamente belas, e aprazíveis aos munícipes e visitantes, 
movem o Município de Nisa a dar continuidade à aposta que 
tem vindo a fazer, através de um conjunto de investimentos, 

em variadas obras por empreitada e por administração 
direta.

A Câmara Municipal de Nisa mantém-se atenta às 
necessidades da população procedendo ao lançamento de 
novas obras e à conclusão de outras iniciadas recentemente.

Antes

Antes

Depois

Depois

Depois



Obras Municipais 13

AMIEIRA DO TEJO
Plataforma flutuante - Barca d' Amieira XXI



Obras Municipais
A DECORRER

ALPALHÃO
Valorização Patrimonial e Arranjo Paisagístico do Largo do Calvário – 1ª fase

MONTALVÃO
Recuperação da Escola Primária "MONTALVÃO VINTAGE" para "Museu das Tradições de Montalvão"

NISA
Requalificação e ampliação do edifício do Hospital Velho

Obras Municipais14



15Obras Municipais

NISA
Novo Centro de Saúde de Nisa, com a presença da Senhora Ministra da Saúde, Dra. Marta Temido

NISA
Acessos Novo Centro de Saúde

AMIEIRA DO TEJO
Telheiro de abrigo da Barca de Amieira

SÃO MATIAS / FALAGUEIRA
Caminho de acesso ao cemitério da Falagueira



16

Obras Municipais
A INICIAR BREVEMENTE

Obras Municipais

TOLOSA
Piscina ao Ar Livre

AMIEIRA DO TEJO
Extensão do Percurso PR1 Trilhos das Jans

ALPALHÃO
Requalificação do Largo do Terreiro

TOLOSA
Rotunda da Entrada em homenagem ao Queijo e aos 
Queijeiros

SANTANA
Requalificação do Largo da Igreja

ALPALHÃO
Requalificação da Rua de S. António



Obras Municipais 17

ALPALHÃO
Requalificação da Rua Direta

AMIEIRA DO TEJO
Requalificação da Rua D. Belmira 

AREZ
Requalificação da Largo Eça de Queirós

AREZ
Requalificação da Rua António José de Almeida

AREZ
Requalificação da Rua António Lopes Subtil

AMIEIRA DO TEJO
Requalificação da Rua da Cruz e Travessa da Igreja

AMIEIRA DO TEJO
Requalificação da Zona norte da Praça de Touros

AMIEIRA DO TEJO
Requalificação da Rua,Travessa e Largo do Adro



Obras Municipais18

NISA
Pintura e conservação dos muros envolventes ao 
Bairro da Fonte Nova

Obras Municipais
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NISA 
Pintura dos muros do Cemitério Municipal

NISA 
Construção da Casa do Pai Natal

NISA
Limpeza de calhas e colocação de vedantes nas 
janelas da Biblioteca Municipal

NISA
Manutenção e reparações no Parque Infantil

NISA
Prolongamento de um passeio 
no Bairro da Fonte Nova



Obras Municipais 19

ALPALHÃO
Recuperação dos WC's públicos

TOLOSA
Intervenção no Cemitério

NISA 
Restauro após incêndio da zona envolvente à 
“Anta dos Saragonheiros”

AMIEIRA DO TEJO 
Pintura da Igreja Matriz

NISA
Instalação de banco no Largo dos Postigos

NISA 
Realce das Muralhas da Porta de Montalvão

NISA
Reparações na cobertura do Cine-Teatro

SALAVESSA
Pintura interior da sede da Associação pela Salavessa



Cultura

20 Cultura

O Município de Nisa assume-se orgulhosamente como 
um promotor da cultura nas mais variadas dimensões, mas 
essencialmente através da valorização e divulgação do seu 

Ludmilla

Praça Jovem

Cerimónia de Inauguração

Toy

Avenida do Artesanato

Cerimónia de Inauguração

património e das suas artes, que ganham destaque no “Nisa 
em Festa”, certame que contou este ano com um espaço 
renovado e, uma vez mais, com milhares de visitantes.

Nisa em Festa - 9 a 12 de agosto



21Cultura

Festival Internacional de Acordeão em Alpalhão

Festival de Bandas Filarmónicas em Nisa

39ª edição da Feira do Livro



Ao Luar dos Saragonheiros 
valorização do património megalítico do Concelho de Nisa

Dia nacional dos Castelos:
Castelo da Amieira alvo de trabalhos de conservação

Missa nova do padre André Beato

22 Cultura



Atividades da Biblioteca Municpal de Nisa
e Centro Cultural de Alpalhão

Exposição de Pintura de Ana Luísa Miranda Exposição de Pintura de Rosário Bello

Sábados com Histórias / Hora do Conto Sessão de lançamento do Livro 
"Eu, na idade de mudar o mundo"

Exposição 25 anos da Associação de Veteranos do SNB Exposição Coleção de Terços de Maria de Lurdes 
Pestana e Maria d' Assunção Martins Mourato

Chá com Letras Leituras e Memórias
23Cultura



24 Educação

Educação
A Câmara Municipal de Nisa mantém afincadamente o seu 

apoio e interesse por este que é um dos pilares da sociedade – a 
Educação.

Na senda daquilo que tem vindo a ser uma aposta na 
Educação do concelho, o Município de Nisa preserva as suas 
responsabilidades para com o Agrupamento de Escolas de Nisa, 
bem como projetos e iniciativas de relevante interesse de que 
são exemplos o Projeto “Redução e Prevenção do Abandono 
Escolar Precoce e Promoção do Sucesso Escolar”, criado 
em 2018 com financiamento do Portugal 2020; os Prémios de 
Mérito, que valorizam a excelência dos alunos do concelho, e 
que este ano contemplaram 29 estudantes, atribuindo um total 
de mais de 3000 euros; o Núcleo de Formação Profissional, 
que está sediado nas instalações da antiga Escola Básica e 
Secundária de Nisa, fruto da parceria entre o Município e o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP); e outras 
atividades de caráter mais lúdico, como a Festa da Criança, 
que trouxe a animação de volta à Praça da República em Nisa, 
no Dia da Criança, e a Academia de Férias Escolares na qual 
participaram cerca de meia centena de crianças este verão.

Precursor na oferta dos manuais escolares, e uma vez 
que estes são atualmente aprovisionados pelo Ministério da 
Educação, o Município de Nisa doa a todos os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Nisa, os cadernos de atividades, 
uma entrega total, sem carência de retorno, que requer um 
investimento de cerca de 22 mil euros e se encaixa no conjunto 
de medidas que a Câmara Municipal de Nisa tem vindo a 
implementar de apoio às famílias e de promoção da igualdade 
de oportunidades e generalização do sistema educativo gratuito 
e de qualidade.

Prémios de Mérito
26 de outubro

Entrega de Cadernos de Atividades
13 de setembro



25Educação

Academia de Férias Escolares
Verão de 2019



Núcleo de Formação Profissional de Nisa
Cursos de Técnico de Recursos Florestais e Ambientais 
e Técnico de Apoio Familiar e à Comunidade

Beneficiação do Centro Escolar
Instalação de estrutura de assombramento e suporte para bicicletas

26 Educação

Festa da Criança
Comemoração do Dia Internacional da Criança



Baja Portalegre 500 - Final do Setor Seletivo 2 (SS2)  

Apoio à participação na NON STOP Madrid - Lisboa

Entrega de Equipamentos ao Nisa Futsal Clube

A Câmara Municipal de Nisa entende o desporto como 
uma prática essencial ao bem-estar pessoal e social não 
descurando, por isso, os apoios às entidades e iniciativas que 

Desporto / Tempos Livres
promovem o recreio e a atividade física, e atraindo para o 
concelho competições de renome como a Baja Portalegre 
500.

27Desporto



Caminhos de Nisa ao Encontro do Património

28 Desporto

Caminhada Monte Claro - Arneiro
28 de setembro

Olhar sobre a foz e descobrir o Tejo
19 de outubro

Das Azenhas do Sever ao Lapão
23 de novembro



29Desporto

Câmara de Nisa é fundadora da 
Federação Portuguesa dos Caminhos Santiago

Piscinas Municipais de Nisa registaram 13.067 entradas

Aproveitando os excelentes recursos e as exímias 
paisagens do território concelhio, a Câmara Municipal 
de Nisa mantém a sua aposta no desporto de natureza, 
nomeadamente no pedestrianismo.

Depois de ser um dos pioneiros na criação de uma vasta 
rede de percursos pedestres, o Município de Nisa tornou-se 

agora num dos fundadores da Federação Portuguesa dos 
Caminhos de Santiago. 

Caminhos esses que têm registado uma crescente 
afluência no troço que atravessa o concelho de Nisa, com 
uma extensão de cerca de 36 km, que se inicia em Alpalhão e 
termina no Rio Tejo, junto às Portas de Ródão.

Instalação de sinalética no concelho de Nisa

Cerimónia oficial - Assinatura de escritura 

Instalação de sinalética no concelho de Nisa

Cerimónia oficial - Entrega da placa identitária



Ambiente e Proteção Civil
cuidar e proteger

30 Ambiente e Proteção Civil

Nova brigada de Sapadores Florestais

Limpeza dos espaços verdes do Centro Escolar de Nisa

Limpeza de terrenos na ZAE de Nisa

Manutenção de faixas de gestão de combustível 
na estrada do Arneiro

Manutenção do Espaço junto à antiga Casa do Povo

Limpeza dos espaços descobertos do Tribunal de Nisa

A política ambiental levada a cabo pela Câmara Municipal 
de Nisa, tem-se refletido em inúmeros fatores, investimentos 
e iniciativas, sempre em prol do bem-estar das populações.

São exemplo as Brigadas de Sapadores Florestais, 
pelo seu papel determinante e meritório na gestão e defesa 
da floresta, através da realização de ações de silvicultura 

preventiva, na primeira intervenção em incêndios e ainda no 
apoio ao combate e rescaldo.

No âmbito de um acordo de colaboração celebrado entre 
o Município de Nisa e a Comunidade Intermunicipal do Alto 
Alentejo (CIMAA), o concelho ganhou em setembro a sua 2.ª 
Brigada de Sapadores Florestais.



31Ambiente e Proteção Civil

Voluntariado Jovem para a Floresta

Muralha junto à Porta da Vila

Novo reservatório de água no Cacheiro

Ação de sensibilização "A Terra Treme"

Entrada norte da vila de Nisa

Parque fotovoltaico EFOKUS NISA (Freguesia de São Matias)

Sensibilização dos mais jovens
para questões de segurança e proteção civil

Reposição de flores 
para dignificar e embelezar o património local

Reservatório melhora
qualidade da água

Energias Renováveis
investem no concelho



32 Associativismo

Associação Iniciativa/
Evento Tipo de Apoio

AJAL - Associação de Jovens de 
Alpalhão

Festas de S. João - 23 
de Junho Isenção do pagamento de taxas.

Tourada à vara larga 
- 7 de Julho Isenção do pagamento de taxas.

I Festival de Folclore 
- 14 de Agosto

Cedência de palco.  
Isenção do pagamento de taxas.

Acordo de 
Colaboração Gestão do polidesportivo de Alpalhão.

I Torneio de Futebol 
de Areia -  

23 a 25 de Agosto
Empréstimo e transporte de areia.

Apilegre
1ªs Jornadas 

Apícolas -  
5 de Outubro

Utilização gratuita do cineteatro.

Associação Arraial Assertivo
Festas em honra de 

Nª Srª dos Remédios 
- 6 a 8 de Setembro

Isenção do pagamento de taxas.

Associação de Caçadores de 
Alpalhão

Evento musical e 
atuação de DJ - 

12 e 13 de Julho

Isenção do pagamento de taxas.  
Cedência e montagem de tenda.

Associação de Veteranos do 
SNB

Jogos de futebol 
de veteranos em 

Marinha Grande - 
8 de Junho

Cedência de transporte - Autocarro.

Associação dos Amigos do 
Santo António de Nisa

Festas de S. António 
- 13 a 16 de Junho

Cedência de equipamentos e materiais diversos e isenção do 
pagamento de taxas. Cedência do pavilhão desportivo 

para ensaios das marchas populares.

Associação Pela Salavessa
Realização de 

almoço convívio - 
2 de novembro

Cedência de mesas e bancos.

Associação Sociocultural 
"Os Amigos de Arez"

Passeio convívio à 
Serra da Estrela, Seia 

e Folgosinho - 
6 de Julho

Cedência do autocarro Volvo 49-FD-59 de 53 lugares.

Feira de Sabores e 
Saberes de Arez - 2 

de Novembro
Cedência de stands e mesas.

Melhoramentos na 
sede da Associação Reparação de portão.

Associação Tolosa em Festa Festas de Verão - 23 
a 25 de Agosto

Cedência de equipamentos e materiais diversos. Apoio técnico na 
elaboração do plano de evacuação e isenção do pagamento de taxas.

Caritas - Inter-Paroquial de 
Nisa

Transporte de fruta - 
6 de Julho Cedência de viatura ligeira de caixa aberta.

Catarina Isabel Póvoas 
Miranda Aulas de ballet 50% de desconto por cada hora de utilização 

do pavilhão desportivo.

Associativismo
Apoios concedidos entre junho e novembro de 2019



Centro Cultural e Recreativo 
"Os Amigos do Pé da Serra"

Festas em honra de 
S. Simão - 9 a 12 de 

Agosto
Isenção do pagamento de taxas.

Centro de Artesanato 
Regional de Nisa

Participação no 
Bazar do Corpo 

Diplomático - Palácio 
dos Congressos em 
Lisboa - 14 a 16 de 

Novembro

Cedência de transporte - viatura ligeira de 5 lugares.

Centro Social de S. Matias
Arraial em honra de 
S. João Batista - 29 

de Junho
Isenção do pagamento de taxas.

Centro Social de Tolosa Festas de S. Pedro - 
29 de Junho

Cedência de 4 stands, palco pequeno, 10 mesas e bancos. 
Isenção do pagamento de taxas.

Centro Social e Paroquial 
de Alpalhão

Passeio anual do 
ATL/Campo Maior - 

12 de Julho
Cedência do autocarro Volvo 49-FD-59 de 53 lugares.

Clube Desportivo e Recreativo 
de Santana

Caminhada - 1 de 
Junho

Cedência da cozinha do Centro Interpretativo do Conhal 
e divulgação do evento.

Comissão de Festas 
de Salavessa

Sardinhada - 
8 de Junho Cedência de mesas e bancos.

Festas em honra de 
S. Jacinto - 16 a 18 de 

Agosto

Isenção do pagamento de taxas, apoio técnico na elaboração do 
plano de evacuação, transporte, equipamentos e materiais diversos.

Comissão de Festas de Arez Festas de Verão - 2 a 
4 de Agosto

Cedência de equipamentos e materais diversos, transporte e 
apoio técnico na elaboração do plano de evacuação.

Comissão de Festas  
de Montalvão

Festas em honra de 
Nª Srª dos Remédios 
- 6 a 8 de Setembro

Cedência de equipamentos e materiais diversos.

Comissão de Festas  
de Monte Claro

Festas de Verão - 23 
a 25 de Agosto Isenção do pagamento de taxas.

Comissão de Festas de Nossa 
Senhora de Santana

Festas em honra de 
Santana - 15 a 18 de 

Agosto

Cedência de equipamentos e materiais diversos, oferta de 
lembranças e isenção do pagamento de taxas. 

Duarte Costa Claudino Aulas de ginástica 
localizada

50% de desconto por cada hora de utilização  
do pavilhão desportivo.

Escola Silvina Candeias
Aulas de danças 

sevilhanas, flamenco, 
karaté e zumba

50% de desconto por cada hora de utilização do 
pavilhão desportivo.

Fábrica da Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora da Graça

Arraial convívio 
em honra do Beato 
Diogo Mimoso - 14 

de Julho

Isenção do pagamento de taxas.

Grupo Ciclo Alpalhoense Noite de fados - 5 de 
Outubro Isenção do pagamento de taxas.

Grupo Desportivo e Cultural 
de Amieira do Tejo

Arraial em honra de 
S. João Batista - 22 

de Junho
Isenção do pagamento de taxas.

Grupo Desportivo e Recreativo 
Alpalhoense

Torneio de futebol 
de salão - 19 a 27 de 

Julho
Cedência do polidesportivo de Alpalhão e balneários.

Torneio de futebol 
veterano - 20 e 22 de 

Setembro

Transporte de equipa de futebol de veteranos da Ilha Terceira 
(Coimbra/Nisa e Nisa/Lisboa, viatura de 9 lugares).

33Associativismo



34 Associativismo

Inijovem
Peregrinação Nisa/
Fátima - 27 a 29 de 

Setembro
Cedência de transporte, mesas, bancos e oferta de lembranças.

Junta de Freguesia  
de Alpalhão

Festas de Verão - 
2 a 5 de Agosto Cedência de equipamentos e materiais diversos.

Nisa Futsal Clube

Torneio de futsal - 5 
a 27 de Julho Cedência do polidesportivo de Nisa e balneários.

Realização de jogo 
de apresentação aos 
sócios - 5 de Outubro

Utilização gratuita do pavilhão desportivo.

Treinos de futsal Utilização gratuita do pavilhão desportivo.

Acordo de 
Colaboração Gestão do polidesportivo da Cevadeira.

Liga de Futsal - Fran-
cisco Gil, dia 2 de 

Novembro
Utilização gratuita do pavilhão desportivo.

Participação na Liga 
de Futsal - Francisco 

Gil
Oferta de equipamento desportivo Marca É-Nisa.

Paróquia de Alpalhão

Visita ao Parque 
Buddha Eden e Praia 
da Cova de Alfarroba 

- 27 de Julho

Cedência do autocarro Volvo 49-FD-59 de 53 lugares.

Paróquia de Nisa - Movimento 
Esperança e Vida

Peregrinação a Fáti-
ma - 30 de Setembro Cedência do autocarro Volvo 49-FD-59 de 53 lugares.

Rancho Típico das 
Cantarinhas de Nisa

Festival de Folclore - 
6 de Julho e Quintal 
das Festas - 13 de 

Julho

Isenção do pagamento de taxas, cedência de palco com 
avançado, 4 stands, mesas, bancos e som.

Participação em 
festivais de folclore:  

Guarda 27-07, 
Louriçal-Pombal 

15-08, S. João de Vêr-
17-08 e Souselas-

Coimbra 07-09.

Cedência do autocarro Volvo 31-UH-16 de 39 lugares.

Encontro de Saias e 
Cantares Alentejanos 

/Festa das Sopas 
Tradicionais de Nisa 

- 23 de Novembro

Cedência de mesas e bancos. 
Isenção do pagamento de taxas.

Santa Casa da Misericórdia de 
Alpalhão

Peregrinação de 
Idosos a Fátima - 11 

de Setembro
Cedência do autocarro Volvo 49-FD-59 de 53 lugares.
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Santa Casa da Misericórdia 
de Amieira do Tejo

Arraial em honra 
de Sta. Isabel - 6 de 

Julho

Isenção do pagamento de taxas.  
Cedência de stands e palco pequeno.

Utilização da 
piscina descoberta 
por utentes SCMAT 

- dias 4 e 11 de 
Setembro

Utilização gratuita.

Santa Casa da Misericórdia de 
Arez

Jantar Solidário - 29 
de Junho Cedência de palco e equipamento de som.

Festas de Verão 
de Arez - 2 a 4 de 

Agosto
Isenção do pagamento de taxas.

Sociedade Columbófila 
Nisense

Leilão Anual de  
Pombos - 28 de Julho

Cedência de mesas, bancos, estrados de madeira, 
lembranças e subsídio de 300 euros.

Sociedade Educativa  
Amieirense

Arraial de S. António 
- 9 de Junho Isenção do pagamento de taxas.

Festas (baile) em 
honra de Nª Srª da 
Sanguinheira - 7 de 

Setembro

Isenção do pagamento de taxas.

Sociedade Filarmónica  
Alpalhoense

Rota do Coretos - 15 
de Junho

Cedência de colunas Dynacord, 1 amplificador, 1 mesa de mistura 
Peavey, 3 microfones e cablagem e isenção do pagamento de taxas.

Sociedade Musical Nisense

Festas de S. João - 19 
a 22 de Junho

Cedência de palco, 4 stands, mesas, bancos, tampos, quadro 
elétrico, WC´S móveis, contentores para lixo e tubos de andaime.

Encontro de Bandas 
em Vila Real - 1 de 

Junho
Cedência do autocarro Volvo 49-FD-59 de 53 lugares.

Escola de Música 
2019-2020

Cedência de funcionário da Autarquia para apoio à Escola de 
Música.

Aulas de Música na 
Univeridade Sénior Atribuição de subsídio de 1.350 euros.

Sociedade Recreativa 
Alpalhoense

Festa Taurina - 29 de 
Junho Isenção do pagamento de taxas.

Sport Nisa e Benfica

Festas de Encerra-
mento da época  

desportiva 
2018/2019 - 1 de 

Junho

Cedência de 2 módulos de tenda, mesas e bancos.

Campeonatos  
distritais futebol 

2019-2020

Transporte: 12 de outubro/infantis/Elvas (autocarro volvo 31-UH-
18 de 39 lugares), 19 de outubro/infantis/Monforte (autocarro vol-
vo 31-UH-18 de 39 lugares), 23 de novembro/infantis/Portalegre 
(autocarro Volvo 31-Uh-18 de 39 lugares) e 30 de novembro/ben-
jamins/Campo Maior (autocarro Volvo 31-UH-18 de 39 lugares).

Treinos de futebol de 
formação Utilização gratuita do pavilhão desportivo.



Nisa Natal 2019
É Natal e Nisa brilha ainda mais!

Porta da Vila e decoração do Eucalipto na Praça da República

Xailes na Avenida D. Dinis e Praça da República

Menino Jesus na Rua dos Lusíados

Decoração de árvores e rotunda na Praça da República

Marca éNisa na Rua Júlio Basso e Praça da República
36 Nisa Natal



Espetáculo "Trenó de Sorrisos"

Presépio na Porta da Vila

Espetáculo "Trenó de Sorrisos"

Montra de Natal do Posto de Turismo 

Decoração do Coreto

Espetáculo "Trenó de Sorrisos"

Espetáculo "Trenó de Sorrisos"
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Chegada e inauguração da casa do Pai Natal Chegada e inauguração da casa do Pai Natal

Chegada e inauguração da casa do Pai Natal

Chegada e inauguração da casa do Pai Natal

IV Corrida de São Silvestre de Nisa

Chegada e inauguração da casa do Pai Natal

Chegada e inauguração da casa do Pai Natal

IV Corrida de São Silvestre de Nisa
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Entrega de cabazes de Natal a todos os funcionários do Município

Oferta de lembrança aos comerciantes locais no concelho de Nisa

39Nisa Natal




