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Destaque
Um palco por onde continuam a passar os melhores
José Cid, Paulo de Carvalho, TÁXI, GNR, Carlos Mendes, Pedro Abru-
nhosa, Rui Veloso, Paulo Gonzo, Expensive Soul, Jorge Palma, António
Zambujo, Herman José e Luís de Matos foram apenas alguns dos
nomes que já passaram pelo palco d’Os melhores anos.

Eduarda Macário

“Os melhores anos” regressam
a Viseu em ambiente glamo-
roso e e de grande animação.
Desde sempre, se assumiu co-
mo “a melhor festa social do
Centro de Portugal”, mas sá-
bado, foi ainda melhor. Após
dois anos de interrupção por
culpa da pandemia, “Os me-
lhores anos” serviram de palco
à alegria dos mais de 800 con-
vidados que encheram o Ex-
pocenter em Viseu “num reen-
contro cheio de charme”.

E charme foi coisa que não
faltou, numa passarela de bri-
lho e elegância que ilumina-

ram a noite até altas horas da
madrugada. E os artistas con-
vidados muito contribuíram
para tornar a noite numa ex-
periência inesquecível. Rece-
bidos com a música tradicional
dos Cavaquinhos de Silgueiros,
os convidados, por onde se
destacaram figuras da política,
da economia, da cultura, do
desporto, do entretenimento e
televisão e de muitos outros
setores da sociedade, num ver-
dadeiro convívio de gerações,
bem como muitos viseenses
desejosos de conviver e de reu-
nirem amigos à mesa.

Acompanhado pela voz e
presença inconfundíveis de

Cuca Roseta, o jantar foi como
sempre, um momento de de-
gustação de sabores tradicio-
nais cozinhados pelos saberes
do Forno da Mimi, ali mesmo
ao lado. Sabores e saberes que

se misturaram logo nas entra-
das dispostas harmoniosa-
mente pelas mesas, como os
presuntos, os queijos, mas

também as saladas, o leitão, o
marisco. Os cheiros mistura-
vam-se no ar e “guiavam” os
apreciadores de cada um dos
pratos. O bacalhau com broa,
o arroz de tamboril ou de cos-
telas com grelos, o pato, o ca-
brito ou os nacos de vitela
acompanhados com batata as-
sada ou a murro, arroz de
forno ou de feijão entre muitas
outras coisas, fizeram a delícia
de todos os convidados que
não resistiram às sobremesas
à base de fruta, de doces (mui-
tos) queijos e compotas da
Casa da Ínsua, de onde vieram,
também, os vinhos.

Sabores que se prolongaram

madrugada dentro, aquecida
pelo caldo verde, as bifanas, as
sandes, o rodízio ou o sushi, o
cacau quente.

E por entre um docinho, uma
fruta ou um copo de vinho do
Dão, ouviu-se e, sobretudo,
bailou-se ao som de André Sar-
bib Quartet, Miguel Araújo, a
orquestra Smooth, os Abba-
mania, Aaron Gabriel, Late-
nightscalls e o dj Kazé, no salão
principal e na tenda 

Perante a adesão e a anima-
ção, a administração do Grupo
Visabeira reconheceu ao Diário
de Viseu que o regresso do
evento foi um sucesso e mos-
trou que as pessoas estavam

ávidas de voltarem a viver o
maior evento social da região.

Esta foi a 24.ª edição, numa
organização do Grupo Visa-
beira, com a colaboração da
Câmara Municipal de Viseu,
“Os melhores anos” acontece-
ram sob o lema “ Um reencon-
tro cheio de charme”, sempre
fiel ao espírito com que surgiu
em 1993. E a presença de mui-
tos amigos e famílias são disso
mesmo uma prova inquestio-
nável. Com este percurso, “Os
melhores anos” são, sem dú-
vida, um acontecimento social
incontornável no calendário
anual de eventos regionais e
nacionais. |

“Os melhores anos” regressaram
a Viseu com muito charme e alegria
Viseu “Um reencontro cheio de charme”, era a promessa da Visabeira para este regresso tão desejado de um evento que
marca a história de Viseu e da região. Mais de 800 convidados viveram uma noite de sábado cheia de brilho e cor 

RUI DA CRUZ

“Os Melhores Anos”
são um acontecimento
social incontornável 
no calendário anual 
de eventos regionais 
e nacionais

Francisco Nunes, Ana Paula Nunes, Fernando Nunes, João Nunes, Inês Figueiredo e Fernando Daniel Nunes Maria de Deus e Fernando Ruas
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Assembleia Municipal aprova
desagregação de freguesia
Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | P3

Corpo de mulher encontrado no interior
de viatura submersa no rio Criz Santa Comba Dão | P10

Carlos Silva, presidente da Câmara de Sernancelhe e da CIM Douro assumiu, ontem na apresentação da candidatura à Distri-
tal de Viseu que vai trabalhar para “um PSD forte e coeso, capaz de  assumir novamente o país cada vez mais pobre”  Pág.  16

Em sessão solene no quartel dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, os
intervenientes destacaram o altruísmo e a abnegação da corporação na sua missão
de proteger pessoas e bens, mas também deixaram algumas críticas à falta de
apoios por parte do Estado.   Página 9

Voluntários festejaram
83 anos de existênciai

JOSÉ ALBERTO LOPES

“O Interior volta 
a  estar fora da
agenda”, acusam os
Liberais em Viseu
Cotrim de Figueiredo | P5

Académico e
Tondela ficaram
no mesmo grupo
1.ª fase da Taça da Liga | P12

Lusitano perde na
receção ao Nelas
Divisão de Honra | P11

APA garante apoio
de 195 mil euros
Oliveira de Frades | P10

“O DISTRITO E A 
REGIÃO PRECISAM 
DE UM PSD FORTE”

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DiretorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 6601 26  DE SETEMBRO DE  2022   SEGUNDA-FEIRA  |  0,80 €

Odessa 
volta a ser 
atacada com
drones de 
fabrico iraniano
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INVASÃO
DA UCRÂNIA

“Os Melhores Anos”
regressaram com
charme e alegria
Viseu | P2


