
Município de Nisa – Gabinete de Relações Públicas e Informação  |  Telef.: 245410000 Ext. 344 |  
mail: informacao@cm-nisa.pt 

 

 
 

Nota de Imprensa nº  28/2016                                           03/10/2016 

 

Próximo fim de semana com muita animação em Nisa: 
FESTIVAL DE ACORDEÃO 

 e TRADICIONAL FEIRA DE SÃO MIGUEL 

 

              
 

A realização do Festival Internacional de Acordeão e a tradicional Feira de São Miguel 
perspetivam um final de semana pleno de animação em Nisa e constituem motivos para 
uma visita a esta vila do norte alentejano. 

O Festival Internacional de Acordeão tem lugar no Cine Teatro de Nisa na sexta feira, dia 7 de 
outubro, a partir da 21H30.  

O Festival Internacional de Acordeão insere-se na iniciativa “NISA EM MÚSICA” que a Câmara 
Municipal de Nisa promove para assinalar outubro como o Mês da Música, à semelhança do 
ocorrido no ano passado.  

O Festival conta com a participação do Campeão do Mundo, Félicien Brutt e dos acordeonistas 
Bruno Gomes, Rodrigues Maurício, António Maria Charrinho, Tino Costa, Vitor Apolo, Carlos 
Poeiras, Cláudio Pedrico e Mariana Cortez. 

O Festival tem ingressos gratuitos devendo contudo, ser apresentado um bilhete que pode ser 
previamente obtido na Loja do Munícipe ou na bilheteira do Cine Teatro. 

No domingo decorrerá uma das mais importantes feiras tradicionais de Nisa - a Feira de São 
Miguel. Realizando-se anualmente no segundo domingo de outubro, a Feira de São Miguel 
proporciona a comunicação, o encontro e o convívio entre pessoas de todas as freguesias do 
concelho e constitui o pretexto para a visita de muitos conterrâneos residentes noutros pontos do 
país. As feiras e mercados que se realizam ao longo do ano são eventos de inegável interesse 
público e assumem papel de relevo na economia local e regional. A Câmara Municipal faculta o 
transporte gratuito entre as freguesias e a sede do concelho. Os autocarros municipais poderão 
ser utilizados pelos habitantes das várias localidades para a deslocação a Nisa (e regresso) de 
acordo com os circuitos e horários atempadamente divulgados. 


