
 

 

 

'MINIMINGOS' COM NOVOS ATELIERS PARA 

DIVERSÃO DOS MAIS NOVOS AOS DOMINGOS 

DE MANHÃ NO PALÁCIO DO GELO SHOPPING 

 

      

Viseu, 16 de janeiro de 2023 – O programa “Minimingos”, ateliers de animação para os mais 

novos, está de regresso às manhãs de domingo no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu.  

Entre as 10h30 e as 11h30, no piso -2 junto do Balcão de Informações, todas as crianças poderão 

aderir ao vasto programa de animação, participando nos inúmeros ateliers com atividades e 

temáticas diversas, evidenciando, assim, a sua criatividade e imaginação. 

A participação nos ateliers é gratuita, está aberta a todas as crianças e jovens e não requer 

inscrição. Basta aparecer e brincar. 

Todos os participantes recebem um cartão de “mini-explorador”, entregue na primeira presença 

nos ateliers, que dá direito a brindes em função do número de presenças. 

A programação está disponível para consulta em www.palaciodogelo.pt . 

 

Sobre o Palácio do Gelo Shopping 

No Palácio do Gelo Shopping encontra 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, bowling e o espaço para crianças “Polar & Brincar”, o Palácio 

do Gelo Shopping incorpora a única pista de gelo permanente em Portugal, 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, 9 

ginásios com mais de 30 modalidades, 2 quadras de Squash, sauna e banho turco, serviços de estética, 

massagem e cabeleireiro, e estacionamento coberto. 


