Nota de Imprensa nº 21

06/08/2020

“ÉNISA ÉCULTURA”: PROJETO QUE
DINAMIZA AS NOITES DE VERÃO
A Câmara Municipal de Nisa tem em curso, desde a passada sexta-feira, 31 de julho, o
projeto “éNisa éCultura” que pretende dinamizar as noites deste verão com diversas
iniciativas culturais ao ar livre um pouco por todo o Concelho.
No arranque deste projeto, que decorreu na passada sexta-feira, dia 31 de julho, a Praça
da República, em Nisa, transformou-se numa autêntica sala de cinema, e voltará a
transformar-se já este sábado para exibir na grande tela, pelas 22 horas, a comédia
francesa “Ibiza”, e no dia 22 de agosto para a projeção da famosa película sobre os
Queen - “Bohemian Rhapsody”.
Mas nem só de cinema se faz este projeto. No dia 14 de agosto, o requalificado Largo do
Calvário, em Alpalhão, será palco de um espetáculo de música ao vivo, protagonizado
pelo Quinteto de Metais Alentejano, a partir das 22 horas.
Para o feriado de 15 de agosto está agendada a iniciativa “Vamos dar animação à Vila”
que visa levar ao Centro Histórico de Nisa, a partir das 21h30m, o melhor da génese
artística nisense, com as atuações dos Bombos de Nisa, da Banda S. M. Nisense e do
Rancho Típico das Cantarinhas de Nisa.
Ainda no mesmo fim de semana, a 16 de agosto, Arez receberá a estreia da iniciativa
“Acordeão nas freguesias” que levará o agradável som do acordeão tocado ao vivo, a
várias localidades do Concelho, nomeadamente Tolosa (21 de agosto), Arneiro (30 de
agosto), Amieira do Tejo (4 de setembro) e Monte Claro (11 de setembro).
O ponto alto deste projeto está agendado para o dia 29 de agosto, em Montalvão, com a
atuação do afamado guitarrista Custódio Castelo, que atuará pelas 19h30m, na antiga
Escola Primária daquela freguesia, no âmbito da inauguração do novo e inovador espaço
museológico “Montalvão Vintage”.
Todas as iniciativas do projeto “éNisa éCultura” serão realizadas segundo as normas de
higiene e segurança recomendadas pela Direção Geral de Saúde para os espetáculos ao
ar livre, entre as quais, a limitação de lugares.
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