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Festival de Encerramento  
 XVI “Jogos do Alto Alentejo” 

 
O Município de Nisa irá acolher no próximo sábado, dia 1 de Julho, o Festival de 

Encerramento dos “Jogos do Alto Alentejo”. 

Os “Jogos do Alto Alentejo” são uma iniciativa organizada pela Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), em colaboração com onze municípios do 

distrito de Portalegre, tendo como principal objectivo a promoção do desporto, a 

preservação da saúde, a inclusão social e a partilha de experiências. 

Com uma extensa programação, a 16ª edição teve início em Castelo de Vide, no dia 5 de 

Março, de realçar que os “Jogos do Alto Alentejo” são um evento de grande sucesso entre 

os participantes e de profunda coesão territorial, incluindo mais de 20 modalidades 

desportivas e a participação de cerca de 4000 atletas, com idades compreendidas entre 

os 6 e os 90 anos, percorrendo vários locais do distrito de Portalegre. 

Sendo uma iniciativa dirigida a toda a população, a Câmara Municipal de Nisa envolveu 

na preparação deste grande evento desportivo as associações locais (Sporting Club de 

Nisa; Sport Nisa e Benfica; Grupo Desportivo e Recreativo Alpalhoense; Ciclo 

Alpalhoense; Inijovem; Nisa Futsal Club; Tolosa Aventura TT), o Agrupamento de 

Escolas de Nisa, as Classes de Natação da Câmara Municipal e os participantes no 

programa “ActivSenior”. 

O festival de encerramento realizar-se-á na vila de Nisa, a partir das 18,30 horas, após a 

realização da final de Futsal Masculino (16,30h) – no Pavilhão Gimnodesportivo, 

procedendo-se cerca das 18,30h ao desfile das comitivas e demonstrações das 

actividades de Karaté, Pilates e Ginástica localizada, na Praça da República, num 

ambiente de verdadeira diversão e convívio desportivo. ÀS 19,15h junto ao Posto de 

Turismo terá lugar a cerimónia protocolar de encerramento dos “Jogos do Alto Alentejo-

2017”. 


