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Distrito - Região

Alto Alentejo “Cinco Estrelas”

> O Queijo de Nisa, a Barragem de Montargil, a vila de Marvão e os Bordados de
Nisa foram galardoados como ícones do
distrito, nas suas respectivas categorias, ao
receberem o Prémio Cinco Estrelas Regiões.
O galardão, que reconhece e valoriza
destinos, atracções turísticas e negócios
locais de alta qualidade, distinguiu o melhor
dos distritos de Portalegre, Évora e Beja
em áreas como a gastronomia, artesanato,
festas e romarias e monumentos, através
de uma eleição online.
No caso do distrito de Portalegre foram
galardoados o Queijo de Nisa, na categoria
de “Produtos Tradicionais Portugueses”,
a Barragem de Montargil, na categoria
de “Reservas / Paisagens / Barragens”, a
vila de Marvão, na categoria de “Aldeias e
Vilas”, e os Bordados de Nisa, na categoria
“Artesanato”.
No Alentejo foram ainda premiados os
Tapetes de Arraiolos, o Templo de Diana, a

vila de Reguengo de Monsaraz e a Capela
dos Ossos, no distrito de Évora, e ainda a
Siricaia, as Migas de Espargos, o Queijo de
Serpa, a Praia do Malhão e Vila Nova de
Milfontes (Odemira), no distrito de Beja.
Foram ainda distinguidas duas marcas
de origem portuguesa na área de serviços
ópticos, sediadas no distrito Évora, sendo
que uma delas está também presente no
distrito de Portalegre.
Na sua 3ª edição, o Prémio Cinco Estrelas Regiões tem como objectivo não só
reconhecer empresas portuguesas que se
diferenciam a nível regional, mas também
identificar o que de melhor existe em Portugal ao nível de recursos naturais, gastronomia e vinhos, arte e cultura, monumentos
e património, aldeias e vilas, entre outros
ícones de referência e interesse nacional.
A beleza natural alentejana tem marcado
presença na lista de vencedores do Prémio
Cinco Estrelas Regiões nestes três anos.•
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Distrito - Portalegre

CAMPO MAIOR
> Eventos cancelados

CASTELO DE VIDE

> Capotamento de camião

CRATO

> Município instala dois Centros
de Acolhimento com 100 camas

Exército de costura produz equipamentos

> «Este é o

tempo do Nós”
Mensagem do
presidente, Joaquim
Diogo, por ocasião do
Feriado Municipal

para o Hospital de Portalegre
Distrito

Testes COVID-19 nos lares

DISTRITO

podem avançar esta semana

> Alto Alentejo “Cinco Estrelas”
> Secretário de Estado faz ponto
de situação do distrito

GAVIÃO

Santa Casa da Misericórdia de Alegrete

Castelo de Vide

> Pavilhão desportivo pronto
para combater COVID-19
> Mais material de protecção
para IPSS’s e Bombeiros

Chocalhada vivida
em tempo de pandemia

MARVÃO

> Criadas duas áreas de isolamento

NISA

> Município cria medidas de apoio
e oferece material às IPSS’s
> Barca d’Amieira com
veículo de apoio

PUB.

Portalegre

Ensino @
Distância

> «Um dia do

Município com
sentimento
de esperança!»

a experiência do
Agrupamento
de Escolas
José Régio

PORTALEGRE
Aprender pela Telescola

O olhar de quem viveu
esta realidade
PUB.

Elvas

Detido suspeito
de violência
doméstica

Agricultura

CAP pede
medidas de apoio
extraordinárias

Campo Maior

Apanhado
em flagrante
a furtar

Trav. Largo de São Tiago, 2, 7300 - 234 Portalegre altoalentejo.publicidade@gmail.com | Criamos anúncios à sua medida | Inês Ribeiro - 245 605 062 | 914 420 716

