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PRIMEIRO-MINISTRO ANTONIO COSTA EM VISITA AO 
NOVO CENTRO ESCOLAR DE NISA 

 
  
 

Com a entrada em funcionamento do novo CENTRO ESCOLAR DE NISA, inicia-se 

uma nova fase na área da educação, tanto para os alunos, professores e pais deste 

concelho do Alto-Alentejo. A infra-estrutura alberga a Escola Básica e Secundária, e 

ainda o Jardim de Infância de Nisa (Agrupamento de Escolas de Nisa constituído por 

quatro estabelecimentos de ensino: Jardim de Infância de Alpalhão, Jardim de 

Infância de Tolosa, Jardim de Infância de Nisa e a Escola Básica e Secundária 

Professor Mendes dos Remédios), são uma aposta forte no futuro desta terra. Uma 

obra que se iniciou em 2012, com um investimento superior a 5 milhões de 
euros, o edifício apresenta-se com linhas simples, pintado de branco, com a zona 

de entrada principal revestida a pedra, com 23 salas de aulas, 3 salas de 

actividades, 3 laboratórios, 1 ginásio, 1 anfiteatro, 1 biblioteca, refeitório e bar, entre 

outros gabinetes e salas de apoio ao funcionamento do Centro Escolar. 

A biblioteca escolar, a partir desta data passará a deter o nome do prestigiado 

Professor José Tomás Bruno (homenagem a titulo póstumo – ver nota biográfica), 

director e um dos mais entusiastas obreiros da realização deste espaço educativo. 

O Município de Nisa continua empenhado em fortalecer e consolidar a sua contínua 

política na área da promoção do sucesso educativo, prova disso é sua ampla visão 

sobre tão importante área da governação municipal. 

Como são os exemplos, desde 2013, no apoio a todas as famílias com crianças a 

frequentar a pré- escola e o 1ºCiclo, com a oferta de manuais escolares, transporte, 

refeições e tablets para o agrupamento de escolas. Valorizando também o 

desempenho dos melhores alunos com a atribuição de prémios de mérito escolar e 

não esquecendo os alunos com necessidades educativas especiais com um 



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

 

programa de aulas de hipoterapia, desenvolvido em parceria com a Coudelaria 

Ribeirinho Paralta. 

Num outro campo, a valorização da formação de adultos, com o funcionamento no 

Núcleo de Formação Profissional da Câmara Municipal de Nisa, cursos de formação 

modular vida ativa, vocacionados para jovens e desempregados de longa duração. E 

ainda a adesão deste o primeiro instante ao novo programa vocacional para a 

qualificação de adultos – “Qualifica”. 

Este novo espaço, vem reforçar a aposta do Município de Nisa em garantir a todos 

uma formação de qualidade, seguindo o lema do agrupamento de escolas de Nisa: “ 

UM SERVIÇO EDUCATIVO DE EXCELÊNCIA / POR UMA CIDADANIA ATIVA”. 
 
 
 
 
 
 
 

 


