
 

PALÁCIO DO GELO SHOPPING PALCO DA ELEIÇÃO DA 

“MISS VISEU 2022” 

“Miss Palácio do Gelo Shopping” é uma das novidades, numa noite plena 

de beleza, glamour e muita animação  

 

Viseu, 19 de setembro de 2022 – O Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, vai ser palco de 

grandes momentos de beleza e glamour, com a realização do concurso “Miss Viseu 

2022”, na noite de sábado, 24 de setembro, a partir das 21 horas. 

Como grande novidade surge a eleição da “Miss Palácio do Gelo Shopping”, que se junta 

a três outras novas categorias a concurso: “Miss Bikini Viseu”, “Miss Talento Viseu” e 

“Miss Traje Criativo Viseu”.  

Em disputa estarão, ainda, as categorias para “Miss Viseu”, “Miss Teen Viseu” e “Mrs. 

Viseu”, bem como as faixas “Miss Viseu Popular”, “Miss Viseu Simpatia “e a “Miss Viseu 

Fotogenia”, além de várias primeiras e segundas damas. 

As 35 candidatas aos títulos são oriundas de todo o distrito de Viseu e irão desfilar com 

três indumentárias diferentes. Antes mesmo de estarem sob olhar atento do júri, as 

jovens irão abrir o programa com um momento de dança. 

O evento organizado pelo Grupo Peixoto, com o patrocínio oficial do Palácio do Gelo 

Shopping, decorrerá no piso 0, com entrada livre. 

Animação com saxofonista e performance de luz, som e vídeo 

A animação da noite conta com a participação do maestro Saxofonista Tiago Correia, 

do Grupo Restart e ainda de um momento único protagonizado por Ricardo Queirós 

(SpiderDrums). 

Tiago Correia é licenciado em música (instrumento saxofone), desenvolvendo intensa 

atividade na direção musical, nomeadamente em bandas filarmónicas da região. No seu 

vasto currículo, o instrumentista, que deu os primeiros passos numa banda de Braga, 

promoveu, em 2014, a criação da Orquestra de Sopros Portuguesa, ocupando o cargo 

de maestro titular. No percurso musical há a destacar, ainda, a direção da Banda de 

Música de Pontevedra, a orquestra do musical “Les Miserables” (estreia nacional), a 



Banda Sinfónica da PSP (Polícia de Segurança Pública) e a European Union Youth Wind 

Orchestra (EUYWO). 

Tiago Correia é, atualmente, diretor da Academia de Música de Fornos de Algodres, 

professor de saxofone e classe de conjunto no Conservatório Regional de Música de 

Viseu, maestro titular da Orquestra POEMa (Mangualde) e da Banda Filarmónica 

Ovarense, Ovar. É responsável pelo projeto Academia Europeia de Direção de Banda. É 

artista Buffet-Crampon. 

A eleição da “Miss Viseu 2022” contará, também, com momentos musicais inéditos, sob 

os comandos de Ricardo Queirós que protagonizará animação com uma máquina 

desenvolvida para controlar som, luz e vídeo, apenas com o toque de baquetas. Daí a 

designação “SpiderDrums”. O objetivo deste projeto é acrescentar efeitos visuais a um 

simples Dj, transformando-o num Visual DJ onde todo o SET é tocado ao vivo. 

Direção do Palácio convida para o evento 

Este é um programa oferecido pelo Palácio do Gelo Shopping aos seus clientes, que 

nas palavras da diretora do espaço “vem na sequência de toda a animação eclética que 

promovemos ou patrocinamos, como é o caso da Miss Viseu, para proporcionar 

agradáveis momentos de animação para fruição dos nossos milhares de clientes e 

visitantes. Se bem que a função primordial de um centro comercial como o nosso é o 

comércio de produtos e serviços, está subjacente à nossa filosofia, a oferta de eventos 

diversificados ao longo do ano. É para nós uma enorme satisfação estarmos associados 

ao Grupo Peixoto, promotor da iniciativa, uma vez que este tipo de eventos desperta 

sempre muito interesse junto da população. Ficam, desde já, todos convidados para 

mais uma grande noite no Palácio do Gelo Shopping”, sublinha Cristina Lopes. 

 

 

 

 


