
 

 

PALÁCIO DO GELO SHOPPING APRESENTA 

NOITE DE FADOS 

Mara Pedro e Sílvia Mitev juntas num espetáculo inédito 

 

Viseu, 25 de agosto de 2022 – O Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, diversifica a sua agenda 

cultural e brinda os seus clientes e visitantes com uma inédita noite de fados, este sábado, 27 

de agosto, a partir das 20 horas, com a presença das cantoras Mara Pedro e Sílvia Mitev. 

Com entrada livre, a noite de animação decorrerá junto ao ecrã gigante na praça principal do 

piso 3, do maior shopping do Centro de Portugal. 

Com uma voz suave e inconfundível no Fado, Mara Pedro é uma jovem fadista natural de Viseu, 

que conta na sua carreira com a edição de vários álbuns, o primeiro dos quais, gravado aos 11 

anos de idade. Presença habitual em inúmeros programas televisivos, Mara Pedro, que também 

escreve e compõe muitos dos temas que interpreta, conta no currículo com diversas distinções, 

entre as quais a conquista do Prémio Internacional da Música Portuguesa, nos Estados Unidos 

da América. O tema “Fado Sorriso” valeu a Mara Pedro a conquista do selo “Portugal Sou Eu”, 

atribuído pelo Ministério da Economia, sendo reconhecido como “produto de grande qualidade 

vocal e instrumental”. A jovem, que despoletou para a música aos 4 anos, já pisou palcos em 

países como França, Suíça, Espanha, Lituânia, Brasil, Canadá, EUA e Portugal. 

A cantora Sílvia Mitev nasceu na Bulgária, tem 39 anos e adotou Viseu para viver há 19, depois 

de ter vivido em Angola, onde aprendeu as primeiras palavras em português. 

Cantora profissional e professora de canto e piano, detém uma escola de música em Viseu, onde 

leciona. Ao mesmo tempo, dá voz a vários projetos musicais, cantando jazz, por exemplo, na 

Escola de Jazz do Porto. Tendo descoberto o fado desde que chegou a Portugal, dedica-se de 

“corpo e alma” a este género musical, uma vez que, como afirma “tenho alma de fadista, 

identificando-me com este estilo desde o primeiro segundo”. 

Com a aposta neste programa que junta dois nomes sólidos da música portuguesa, o Palácio do 

Gelo Shopping oferece aos seus clientes, uma noite com a expressão artística portuguesa, 

património da humanidade. 

 



Sobre o Palácio do Gelo Shopping 

O Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, dispõe de mais de 150 lojas das melhores marcas nacionais e 

internacionais, distribuídas por 7 pisos. Além de 7 pisos de lojas o Palácio do Gelo Shopping acolhe em 

dois pisos superiores, a sede do Grupo Visabeira. O Palácio do Gelo Shopping oferece uma área de 

restauração com diversas opções proporcionadas pelos cerca de 30 restaurantes, cafés, pastelarias e 

gelatarias. Na área da diversão, para além de 6 salas de cinema e bowling, o Palácio do Gelo Shopping 

incorpora uma infraestrutura única no país: uma Pista de Gelo dedicada ao lazer e à competição. Na área 

do desporto e bem-estar o Palácio do Gelo Shopping integra o maior ginásio nacional – o ForLife – 

constituído por 4 piscinas, uma das quais com 50 metros, sala de musculação e cardio com 1250 m2, 10 

estúdios com mais de 30 modalidades, 2 quadras de Squash. 

 

 


