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“Os Melhores Anos” 
estão de volta com Miguel
Araújo e Cuca Roseta  

AMANHÃ Os artistas portu-
gueses Miguel Araújo e Cuca
Roseta marcam amanhã pre-
sença na 24.ª edição da festa
‘Os Melhores Anos’, que, de-
pois de dois anos de interregno
devido às restrições impostas
pelas autoridades por causa da
pandemia da covid-19, está de
volta ao Expocenter Viseu,
com uma programação que
pode ser considerada de luxo.

O evento, promovido pelo

grupo Visabeira, junta várias
centenas de convidados para
uma noite de muita animação,
que contará também com a
música do André Sarbib Quar-
tet, da Orquestra Smooth, dos
Abbamia - Tributo Abba e de
Aaron Gabriel. Ao palco subi-
rão ainda os Latenightcalls e
os Cavaquinhos de Silgueiros,
sem esquecer o dj Kazé, pro-
metendo música para todos os
gostos. �

Cuca Roseta Miguel Araújo
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“Os Melhores Anos”
regressam com
programa de luxo 
Amanhã em Viseu | P16

Festa do Cinema
Francês chega em
novembro a Viseu
Para ver no Forum | P3

“Mil pedaços” é
lançado amanhã em
Santa Comba Dão
Na casa da cultura | P6

Vouzela atribui
bolsas a alunos do
ensino superior
A residir no concelho | P8

Festas de São 
Miguel regressam
em grande a Tarouca
A partir de hoje | P8

Castro Daire recebe
Camacha e Mortágua
vai jogar a Alcains
Futebol | P10

Comissão
administrativa 
do Académico
atribuiu pelouros
Primeira reunião | P11

Agricultores podem
candidatar-se 
Apoios/incêndios | P16

Mulher detida
pela PSP por furto
de roupa em loja
Em Viseu | P16

“Turismo de interior. Que caminho” é o tema da conversa que encerra a primeira edição do Festival “Termas é
Monfortinho”, amanhã ao cair do dia. O evento, que chega domingo ao fim, procurou promover um território
com poucas pessoas mas com muitas potencialidades dando o exemplo para outras regiões   Página 9

FALTA DE ÁGUA FECHOU
PISCINAS EM VISEU
E PREJUDICOU ATLETAS

DR

As piscinas municipais de Viseu ainda estão encerradas. O município encerrou-as, seguindo as
normas definidas pelo governo para combate à seca. Os atletas, em particular, reclamam da
falta de soluções atempadas capazes de evitar prejuízos no seu trabalho anual   Página 2

lCaminho do turismol
de interior passa pelasl
Termas de Monfortinhol

Tribunal Penal
Internacional
investiga crimes
contra civis
na Ucrânia 
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INVASÃO
DA UCRÂNIA

Viseu assinala jornadas do património com
“curiosidades” na Quinta da Cruz Amanhã | P16
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