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H oje vamos rumar a norte
numa viagem, cuja pri-
meira paragem será em
Lamego, onde decorre, nos

dias 13 e 14 de outubro, a 4.ª edição
do PLAST&CINE, encontro multidis-
ciplinar de artes e que, este ano, vai
homenagear o artista plástico mo-
çambicano, Roberto Chichorro. Es-
ta iniciativa que conta com uma
parceria entre o município local, a
rede Douro Alliance (Vila Real, Peso
da Régua e Lamego) e a Editorial No-
vembro-Edições Cão Menor, vai aco-
lher, nestes dois dias, um alargado
conjunto de atividades dedicadas à
vida e obra do pintor, que se notabi-
lizou também como ilustrador e
desenhista. Arte pública, teatro de
rua e trabalhos cinematográficos
complementam a exposição antoló-
gica e a conferência internacional
dedicadas a Roberto Chichorro.
Nascido em Moçambique e radicado
em Portugal desde 1986, o artista é
hoje amplamente reconhecido no
contexto dos países de língua oficial
portuguesa, nomeadamente nos
mercados africanos. Inaugurada es-
te sábado, pelas 11h30, a exposição
antológica de obras de Roberto Chi-
chorro permanecerá patente duran-
te um mês na Casa do Poço.

E, de Lamego, partimos para Vi-
seu, onde a sugestão é que pernoite
em pleno centro histórico, mais
precisamente no Hotel Palácio dos
Melos, do Grupo Visabeira Turismo.
Esta unidade de quatro estrelas, que
recentemente foi distinguida pelo
TripAdvisor, guarda nas paredes al-

guns dos mais emblemáticos nomes
da nossa História. O edifício princi-
pal do hotel tem todo o luxo e
grandiosidade que se esperaria de
um palácio e a nova ala adiciona

um elemento moderno, numa com-
binação perfeita. Com uma decora-
ção que remete para a sumptuosi-
dade do autêntico estilo palaciano,
os 27 quartos do hotel - 23 Stand-
ard, 2 categoria Superior e 2 catego-
ria Deluxe - transportam-nos para
uma época muito especial. 

O Palácio dos Melos conta ainda
com um restaurante, que está ape-
nas aberto para os pequenos-almo-
ços ou mediante marcação para
grupos, onde são servidas especiali-
dades locais, bem como pratos in-
ternacionais e os melhores vinhos
da região. Se não conhece Viseu, a-
proveite para visitar a Sé ou o Mu-
seu Grão Vasco.

Se vai mais para norte, não se es-
queça de que, até 21 de outubro, po-
de aproveitar o Porto Restaurant
Week. São vários os restaurantes
aderentes, com menus exclusivos
para a ocasião e apenas a €20. Um
euro reverterá a favor de uma asso-
ciação de solidariedade social.

ACABAR EM LISBOA
E porque vale mesmo a pena a su-
gestão, terminamos na capital por-
tuguesa. É que, hoje (16h/21h) e
amanhã (15h/21h), vão estar à prova
mais de 300 vinhos alentejanos de
64 produtores, na Fundação Cham-
palimaud. Para provar os vinhos, o
preço é de 3 euros, o que equivale à
compra de um copo que os visi-
tantes utilizarão para apreciar os vi-
nhos que desejarem. Destaque ain-
da para o concerto de Miguel Araú-
jo no sábado às 19h30. 

Rumando a norte
ATÉ SEGUNDA
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O Porto Restaurant
Week decorre até 
21 de outubro, em 
vários restaurantes 
da Invicta


