
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 100620427 10-08-2022

r. ilf 
"k• 

-  I 

f 

st-Z4 
aLaitr. 

'14F;  -À131kagkakfrriV 

;11); s•Ok. - 
\ r. 

'"?  • Ir 
Saát. 

t 

As noitadas no The Day Atter deram lugar a experiências à mesa 
com gastronomia internacional. 
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De quinta a sábado 
oAmazónia 
transfor~, 
tambéin, 
cocktat. 
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A Amazónia 
chegou a Viseu 
RESTAURANTE O espaço da icónica 
discoteca The Day After ganhou além 
de um novo nome, um novo conceito: 
comida e cocktails com inspiração 
nas florestas tropicais. 

TEXTO SARA AZEVEDO SANTOS 

A
pesar do peso de respon-
sabilidade que o nome do 
local traz, a expectativa é 
de que o Amazónia mar-

que a noite do distrito deViseu com 
um conceito diferente e atual. O res-
taurante está aberto de quinta a sá-
bad o e nas vésperas de feriado, en-
quanto apartir das 22,30 aTorre Mil-
lennium, icónicanos tempos doThe 
Day Aft er, transforma-se num am-
biente de cockrail bar onde os clien-
tes podem tomar um copo e ouvir 
música tocada pelo DJresidente. 

"Diria que este tipo de oferta é 
uma tendência e que está a surgir 
muito em Lisboa e nas capitais euro-
peias", dizJorge Costa, vi ce-p resi-
dente do conselho de administração 
daVisabeiraTurismo, empresa que 
detêmo espaço doAmazónia. O fac-
to de as pessoas não terem de ir para 

"Temos tido pessoas 
que conheciam muito 
bem o The Day After 
mas que ficaram 
agradavelmente 
surpreendidos com 
a mudança", diz 
oempresário 
Jorge Costa. 

outro sítio após °jantar é visto como 
uma vantagem pelo empresária 

Jorge Costa entende o espaço re-
novado como um reforço da oferta 
turística deViseu, que já tinha vários 
atrativos como osvinhos do Dão ea 
parte monumental e cultural. 

Com um ambiente inspirado nas 
florestas tropicais, o Amazóni a tem 
animais de tamanho real e conta 
com um menu que vai desde a 
América Latina ao Orien te. "Qnise-
mos que fosse uma oferta diferente, 
especial e bem integrada no espa-
ço", explica Jorge Costa. 

O menu inclui carnes daAmérica 
Latina, como picanha ou um rodí-
zio, e daiksia, o tradicional sushi não 
pode faltar. Os gunkans, o sashimi, 
o poke e os baostambém marcam 
presença na seleção do Amazónia. 
O objetivo é dar uma oferta cosmo-
p oli ta e que torne a experiência do 
espaço em algo realmente novo em 
Viseu e preencher uma lacuna que 
Jorge Costa considera ainda existir 
nacidade. 

O mesmo local, uma nova 
experiência 
O espaço pretende oferecer uma ex-
periência e não ap enas uma refei-
çãa Além da gastronomia, a decora-
ção e a música são aspetos impor-
tantes na criação de um momento 
de descontração e diversão. A músi-
ca ao vivo e o DJsão dois elementos 
que m arcam presença na noite que 
se pretende oferecer aos clientes, na 
tendênciaqueesteespaço pretende 
preencher emViseu. 

"Eu diria que não é só uma expe-
riência gastronómica, é uma expe-
riência no seu todo pela decoração, 
pelo facto de as pessoas poderem 
beber um cocktai4 continuar a be-
ber o sai vinho do jantar e passarem 
no fu ndo p ara a n oite." 

Apesar de estar localizado no an-
tigoTheDayAfter, o restaurante não 
que irbuscara mesma experiência, 
quer ganhar o seu próprio espaço na 
vida notuma deViseu. "Já temos tido 
pescnas que conheciam muito bem 
oThe Day After, mas que ficaram 
agradavelmente surpreendidos 
com a mudança", diz o empresário. 

E segun do Jorge Costa, a recetivi-
dade das pessoas nos primeiros dias 
tem sido positivae aexpectativa é de 
que continue a correr muito bem. 
"Diria que vai ser o espaço do verão 
emViseu". 
saraa.santosedn.pt  
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Morada 
Estrada Nacional no 2, 
Vermum Campo 3510-512 - Viseu 
Horário: quinta-feira 19.30 às 00.00 
sexta-feira e sábado 19.30 às 01.0 
Média por refeição: entre os 15 
e os 35 euros 


