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Nisa - Tolosa

Queijo de Nisa é cinco estrelas

> Ex-líbris gastronómico e identitário do
concelho Nisa, do distrito e da região, o queijo voltou a ser rei em Tolosa naquela que foi
a XX edição da tradicional feira dedicada a
esta iguaria gastronómica, que este ano viu a
sua qualidade reconhecida com a atribuição
do Prémio “5 Estrelas Regiões 2019”.
Aproveitando as potencialidades deste
certame, Tolosa voltou a afirmar-se, no
último sábado, como a capital do queijo,
produto de reconhecida qualidade e cuja
produção está intimamente ligada à identidade de Tolosa.
A festa, promovida pela Junta de Freguesia
de Tolosa com o apoio da Câmara de Nisa,
teve início na noite de sexta-feira com a
realização de um concerto pela Sociedade
Musical Nisense, mas foi no sábado que a
feira abriu as suas portas aos apreciadores
do queijo de Nisa.
Mais de duas dezenas de produtores, com
especial destaque para os queijeiros, mas

também de enchidos e outros produtos como
mel e doces, oriundos de todos os pontos
do distrito, marcaram presença no certame
que ano após ano tem vindo a conquistar
seguidores.
Destaque ainda para a realização da tradicional prova de vinhos que decorreu durante
o certame e que elegeu os melhores néctares
produzidos na freguesia.
À feira de produtos, localizada no Pavilhão
Multiusos, aliaram-se, na praça principal,
vários expositores com os alinhavados de
Nisa, doces, petiscos, olaria pedrada, entre
outros.
Destaque ainda para a animação musical a
cargo do Rancho Folclórico de Ponte de Sor,
Grupo Toc´A Marchar, Vozes da Misericórdia
do Crato, Grupo Musical Fora de Horas e do
Duo Lunar.
A inauguração da feira fez-se ao som dos
Bombos de Nisa e com um desfile pelas ruas
da freguesia com o utentes e crianças do

Rotunda homenageia
tradição do fabrico do queijo
> Uma das grandes novidades anunciadas por Idalina Trindade foi a obra
de beneficiação da entrada na freguesia
com a construção de uma rotunda em
forma de gota que irá ostentar o nome
“Tolosa” e também homenagear a arte e
tradição em torno do fabrico do queijo.
De acordo com a autarca, esta intervenção trará «melhor segurança
rodoviária» e irá promover a freguesia,
uma vez que a mesma «ostentará um
elemento vertical em forma de queijo
com 2,40m de largura e 2,10m de altura
e elementos naturalistas, bem como a
ostentação da palavra Tolosa em letras

com 2,20m de altura»
«É um projecto muito interessante,
muito bonito e identitário que
brevemente verá a luz do dia e de que
todos irão gostar», disse.•

Centros Social de Tolosa vestidos de ovelhas
que antecederam a inauguração oficial
pela presidente da Câmara de Nisa, Idalina
Trindade, e pelo presidente da Junta de
Tolosa, José Manuel Salgueiro, que foram
acompanhados por uma extensa comitiva
composta pelo deputado do PSD pelo círculo
de Portalegre, Cristóvão Crespo, o deputado
do PS e ex-secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Fernando Rocha Andrade, o presidente da Assembleia Municipal de Nisa,
João Santana, os vereadores do executivo
municipal, entre outras individualidades da
freguesia, do concelho e do distrito.
Num momento de afirmação do queijo
de Nisa enquanto promotor de desenvolvimento para o concelho, Idalina Trindade
congratulou-se com a atribuição do prémio
“5 Estrelas Regiões 2019” a este produto,
atribuindo o mesmo «ao espírito empreendedor e ao saber fazer criativo dos nossos
queijeiros».

De acordo com a autarca, o selo agora
atribuído ao Queijo de Nisa «irá acrescer
valor e reforçar a garantia de qualidade do
produto e assim contribuir não apenas para
o reforço da excelência gastronómica do
nosso belo queijo mas também reforçar a
competitividade do território, contribuindo
ainda para uma maior atractividade».
Ainda no uso da palavra, a edil aproveitou
para fazer um balanço do trabalho até aqui
desenvolvido, garantindo que «connosco
nenhuma freguesia fica para trás» e dando
como «grande exemplo disso» a freguesia
de Tolosa.
Também o presidente da Junta de Freguesia, José Manuel Salgueiro, centrou o seu
discurso no trabalho desenvolvido, destacando a obtenção da licença para a utilização
da Praça de Touros e do terreno adjacente,
bem como dos trabalhos de requalificação
do edifício do Posto Médico ou das ruas e
estradas da freguesia.•
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Distrito

Região

ALTER

> Feira do Emprego e Empreendedorismo
> AD Alter vence Supertaça de Futsal

CRATO

> Câmara avança com construção
da ciclovia e percurso pedonal
> Multibanco chega ao Monte da Pedra

FRONTEIRA

Admiração e respeito no

Dia Distrital do Bombeiro
Nisa - Tolosa

Portalegre

> GNR próxima das crianças

A conquista do sonho

Vítor Cordeiro
vence UTSM
Portalegre

GAVIÃO
> CLDS aprovado

MARVÃO

> Mais uma sala na creche

Festa dos
Queijo de Nisa Aventais
é cinco estrelas regressa à Serra

MAÇÃO

> Centro de Embalamento e
Rotulagem de Azeite inaugurado

NISA

> Banda em festa da matança

PONTE DE SOR

Região - País

> Eléctrico conquista
Taça Comendador Rui Nabeiro

PORTALEGRE

> Dia da África no IPP
> CEFOPNA promove seminário
> Demonstração cinotécnica
> Ases do Pedal inauguram
carreira de tiro electrónica
> Guardas provisórios do CF da
GNR prestam juramento de bandeira

Pirilampo Mágico

Torneio de
homenagem ao

Mister Firmino

volta a brilhar
Portalegre

VILA VELHA DE RÓDÃO
> Ródão entre os 10 municípios
mais sustentáveis

SUPERMOTO

25
MAIO
Kartódromo
de Portalegre

Benfiquistas festejam
(re) conquista do Campeonato

PUB.

Avis

Suspeitos
de furtos
identificados

Portalegre

Víboras cornudas
podem descer
à cidade

Portalegre

Vandalismo obriga
ao encerramento da
piscina municipal
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