
Arganil: 235 202 122
Coja: 235 721 122
Góis: 235 771 122
Pampilhosa da Serra: 235 594 322

Lousã: 239 990 530
Miranda do Corvo: 239 532 194
Vila Nova de Poiares: 239 429 010
Penacova: 239 477 469

Oliveira do Hospital: 238 604 370
Lagares da Beira: 238 640 110
Tábua: 235 412 122
Vila Nova de Oliveirinha: 238 604 887

E foi durante um jantar, 
“o primeiro de muitos”, 
que o administrador da 
Visabeira Turismo, Jorge 
Costa, fez a apresentação 
do novo restaurante aos 
representantes da comu-
nicação social convidados, 
agradecendo a sua presen-
ça e dizendo que “o AMA-
ZÓNIA vem complementar 
a oferta turística de Vi-
seu”, deixando o convite 
“desfrutem deste espaço 
que esperamos seja tão 
icónico como a The Day 
After”.

E desde logo todos os 
presentes tiveram opor-
tunidade de desfrutar o 
que, no dia seguinte, dia 9 
de Junho, aquela que foi a 
mítica discoteca The Day 
After ao “assumir uma 
nova identidade, um novo 
conceito, uma nova vida”, 

o AMAZÓNIA tinha para 
oferecer, “uma fusão gas-
tronómica, musical e de 
convívio entre gerações”, 
um novo espaço que pro-
mete animar as noites de 
quinta a sábado e que sur-
giu  “envolto numa propos-
ta original, de forte inspi-
ração cosmopolita, onde 
os cinco sentidos vão estar 
mais apurados do que nun-
ca”.

 “Inspirado nas flores-
tas tropicais”, o AMAZÓ-
NIA “tem a sofisticação de 
um espaço de restauração 
moderno, mantendo as 
memórias do espaço ori-
ginal e do ambiente 80’s e 
marcante da original dan-
ceteria do The Day After”. 
Evocando “a natureza na 
sua versão mais selvagem 
como ponto de partida, 
trabalhando uma paleta 

cromática onde ressaltam 
os verdes, os tons terra e o 
amarelo-torrado e tecidos 
com padrões exóticos” e 
que apresenta “uma deco-
ração sofisticada e requin-
tada, um ambiente acolhe-

dor e natural, com ar tropi-
cal e animais à escala real. 
A iluminação cénica per-
mite a diferenciação dos 
diferentes ambientes do 
restaurante e bares, con-
ferindo a este espaço um 
carácter camaleónico e de 
grande versatilidade”. 

Do sushi aos grelhados, 
dos cocktails às sangrias, 
“o conceito Amazónia lan-
ça um enorme desafio que 
vai permitir desvendar 
um mundo desconhecido. 
Entre os sabores fortes da 
América Latina e a frescu-
ra da Ásia”, no AMAZÓNIA 
“nasce um novo conceito 
de jantar citadino. A fusão 
das melhores carnes gre-
lhadas típicas do Brasil e 
a barra especial japonesa, 
prometem agitar as noites 
de Viseu, não esquecendo 
as surpreendentes sobre-
mesas para selarem uma 
refeição a dois, em família 
ou partilhada com ami-
gos”.

 Com o lema “Eat, Drink 
and Get Wild”, o AMAZÓ-

NIA transporta para o in-
terior do espaço o conceito 
de sucesso experimenta-
do, ao ar livre, nos meses 
de Verão nos “Jardins da 
Mimi” ali mesmo ao lado, 
ambos com a assinatura 
de prestígio da Montebelo 

Hotels & Resorts e a ex-
periência ali vivida fica 
completa com os ritmos to-
cados pelo DJ residente ou 
por bandas ao vivo, que le-
varão muitos dos clientes 
a reviver as grandes noites 
de animação da inconfun-
dível “The Day After”. 

Após as 22h30 e até à 1 

hora, a Torre Millenium, 
espaço fisicamente liga-
do ao AMAZÓNIA, propi-
cia em exclusivo aos seus 
clientes um final de noite 
num ambiente de cocktail 
bar com seleção musical 
do DJ residente. 

AMAZÓNIA, na Estra-
da Nacional 2 – Vermum 
– Campo, em Viseu, está 
aberto às quintas-feiras, 
sextas-feiras, sábados e 
vésperas de feriado, entre 
as 19h30 e a 1 hora. As re-
servas podem ser efectua-
das através do telemóvel 
967 065 044.

NOVO CONCEITO PARA JANTARES APRESENTADO PELA VISABEIRA TURISMO NOVO CONCEITO PARA JANTARES APRESENTADO PELA VISABEIRA TURISMO 

AMAZÓNIA… em Viseu
J. M. CASTANHEIRA

No passado dia 8, a Visabeira Turismo 
apresentou à comunicação social o 
seu novo restaurante AMAZÓNIA, um 
renovado espaço que agora renasceu 
com um conceito gastronómico inovador 
e cosmopolita, localizado na antiga e 
icónica discoteca The Day After, em 
Viseu, mega complexo de animação 
noturna que fez furor na cidade de 
Viriato.

Do sushi aos grelhados, dos 
cocktails às sangrias, “o 
conceito Amazónia lança 
um enorme desafio que 
vai permitir desvendar um 
mundo desconhecido”

AMAZÓNIA “tem a sofisticação de um espaço de restauração moderno, mantendo as memórias do espaço original e do 
ambiente 80’s e marcante da original danceteria do The Day After”

O Presidente da República afirmou ontem esperar que se evite a repetição de fechos de serviços hospitalares durante o verão, 
para proteger a saúde.

Questionado sobre o encerramento de serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia de vários hospitais públicos, o chefe de 
Estado referiu que “isso já aconteceu em períodos similares a este, de fins de semana longos em junho”, e defendeu que “há que 
prevenir para o futuro”.

Segundo o Presidente da República, é importante “prevenir que não suceda durante o verão o que sucedeu agora neste fim de 
semana longo quanto às estruturas de saúde”.

Presidente da República quer evitar fecho de serviços de saúdePresidente da República quer evitar fecho de serviços de saúde


