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MÁRIO FERREIRA  DESCONTRAI 
EM EVENTO ENQUANTO... 

AGUARDA 
VIDADES DA TVI 

• 

íi 

7•SZi ' 

NOITE 
ANIMADA 

Ao lado da 
mulher, Paula 

Paz Dias, Mário 
contou que 
gostava de 

encontrar caras 
conhecidas 

e amigos 
durante a festa 

em Viseu. 

SEMANA... 

O empresário esteve em Viseu 
na companhia da mulher, 

Paula Paz Dias, e divertiu-se ao 
som de artistas conhecidos, 

enquanto espera receber 
informações sobre 

a grelha da estação. 

A
24.a edição de Os Melhores Anos - OMA, no 
passado sábado, em Viseu, confirmou o re-
gresso à normalidade, depois de dois anos 

em suspenso por causa da pandemia, reunindo 
muitos do que fazem parte da história do evento 
desde sempre e também estreantes. Foi o caso do 
empresário Mário Ferreira que, apesar da agenda 
exigente, aceitou o convite do Grupo Visabeira para 
desfrutar de uma noite diferente "com muito gos-
to". "A minha expectativa é encontrar aqui caras 
conhecidos e amigos", comentou à chegada. 

Ao longo da festa, o presidente do grupo Mystic 
Invest, CE0 da Douro Azul e proprietário da Pluris 
Investments, que é a maior acionista da Media Ca-
pital, mostrou-se descontraído, mas, à NOVA GENTE, 
Mário acabou por abordar a TVI e a grelha televisiva, 
assumindo estar "à espera que o José Eduardo Mo-
niz faço uma apresentação mais detalhada porque 
ele é que percebe disto". "Este é o meu desejo e a 
confiança nele é muita", acrescentou, deixando 
claro quem é que manda atualmente nos conteúdos 
da estação de Queluz de Baixo. No entanto, não se 
alongou nem alimentou polémicas na Terra, cerca 
de um mês e meio depois de se ter tornado o pri-
meiro turista português no Espaço. 

Quanto ao evento ao qual fez questão de compa-
recer, não se realizou nos últimos dois anos por 
causa da COVID-19 e das restrições consequentes, 
por isso a administradora da Visabeira, Isabel Peres, 
confessou que "a vontade de voltar em força era 
muito grande". "Estamos muito felizes por juntar as 

O maior acionista da Media 
Capital voltou a reiterar 

a sua confiança em Moniz 

mais de mil pessoas com muitas caras conhecidas 
do grande público. Quisemos oferecer algo diferen-
ciado e penso que conseguimos", sublinhou. 

Animação não faltou e, no palco da Expocenter, des-
tacaram-se as atuações de Cuca Roseta, Miguel Araújo 
e André Sarbib Quartet. O elenco artístico foi extenso e 
somou ainda A Orquestra Smooth, os Abbamia, um 
tributo aos ABBA, Aaron Gabriel, Latenightcalls e os 
Cavaquinhos de Silgueiros, um grupo de música tradici-
onal do concelho de Viseu, visando todos os estilos e 
gostos, o que não deixou ninguém parado.  M 
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