
 

 

 

 

PALÁCIO DO GELO SHOPPING COMEMORA DIA MUNDIAL DA 

CRIANÇA AO LONGO DA SEMANA 

Insuflável gigante, passeios de comboio e pinturas faciais são algumas das atividades 

 

Viseu, 31 de maio de 2022 – O Dia Mundial da Criança vai ser assinalado pelo Palácio do Gelo 

Shopping, em Viseu, com um variado e recheado programa que decorrerá entre 1 e 5 de junho, 

das 11h00 às 20h00. 

Para os mais novos foram pensadas diversas atividades que incluem a presença permanente de 

um insuflável gigante e de um comboio que levará as crianças a circular pelo centro comercial. 

Ao longo dos 5 dias de festa também estarão disponíveis pinturas faciais e a Menina do Gelo, 

mascote do Palácio do Gelo Shopping, fará algumas incursões de surpresa, maravilhando, assim, 

as crianças que escolherem o maior centro comercial da Região Centro para comemorar a data 

tão especial. 

As atividades do Dia Mundial da Criança decorrerão no piso 0, sendo o espaço montado na 

designada Praça Grande. 

Para Cristina Lopes, diretora do shopping esta é “mais uma forma de manifestarmos a nossa 

gratidão aos nossos clientes que ao longo do ano vêm até nós com os seus filhos, quer seja para 

a realização de compras, ou para uma refeição, uma ida ao cinema e aos outros espaços de lazer, 

ou simplesmente para desfrutarem do próprio Palácio do Gelo Shopping. Sendo uma data 

comemorativa tão especial e com um simbolismo tão grande, resta-me convidar todos os pais e 

encarregados de educação a trazerem até nós as suas crianças, pois serão recebidas com todo 

o afeto e carinho e, asseguro, que lhes vamos proporcionar não apenas no dia 1, mas ao longo 

de toda a semana até ao dia 5 de junho muita animação e divertimento”, salienta a gestora. 

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 

estúdio com mais de 30 modalidades, 2 quadras de Squash 


