
 

 

PALÁCIO DO GELO SHOPPING EM VISEU COM ECRÃ 
GIGANTE PARA O EUROPEU DE FUTEBOL 

JUNHO É MÊS DA GASTRONOMIA COM DIVULGAÇÃO DIÁRIA DAS 

PROPOSTAS DOS RESTAURANTES 

 

Viseu, 8 de junho de 2021 – O Palácio do Gelo Shopping, o maior centro comercial do 

Centro do País, vai proporcionar a todos os adeptos de futebol o acompanhamento 

diário do Europeu de Futebol, que se realiza entre 11 de junho e 11 de julho, e que conta 

com a participação da seleção nacional. 

Na esplanada nascente do piso 3, o Palácio do Gelo Shopping montou um ecrã gigante 

através do qual serão transmitidos os jogos do Europeu de Futebol, com natural 

destaque para os jogos da seleção nacional, que tem o primeiro confronto agendado 

com a Hungria, no dia 15 de junho, a partir das 17 horas. 

O ecrã gigante permite a visualização dos encontros em pleno, mesmo durante o dia, 

graças à sua tecnologia. Com todo o conforto e todas as condições de segurança 

impostas pela Covid-19, o Palácio do Gelo Shopping será um local de eleição, como 

acontece habitualmente, para o apoio à equipa nacional. 

Para quem pretenda assistir ao Europeu dentro do próprio shopping, está disponível, 

igualmente, um ecrã gigante na área da restauração, no piso 3. 

Junho – mês da Gastronomia 

Aproveitando, também, o Europeu de Futebol, o Palácio do Gelo Shopping promove, 

em junho, o “Mês da Gastronomia”, durante o qual são divulgadas, através das redes 

sociais, sugestões dos menus disponíveis dos restaurantes do shopping, ao almoço e 

ao jantar.  



Desta forma simples, os clientes poderão saber, antecipadamente, quais as propostas 

pelas quais poderão optar para as suas refeições. Sem saírem do mesmo espaço, 

podem aliar a gastronomia ao futebol, juntando, assim, o útil ao agradável. 

Cristina Lopes, diretora do Palácio do Gelo Shopping, lembra que” sempre que tem 

havido competições internacionais de futebol temos criado todas as condições para que 

os nossos clientes nos visitem e possam acompanhar os encontros e as equipas da sua 

preferência, com destaque para a seleção portuguesa. Quero aproveitar para referir que, 

apesar de estarmos a viver a pandemia provocada pela Covid-19, criámos todas as 

condições para que quem nos visita e permaneça a ver os jogos, se sinta perfeitamente 

confortável e seguro, uma vez que adotámos todas as medidas emanadas pelas 

autoridades de saúde. Aliás, essa é uma prática que temos vindo a promover desde que 

surgiu a pandemia, com resultados positivos no que toca à prevenção da Covid-19. 

Temos sido reconhecidos, sendo, para nós, uma preocupação permanente dar a quem 

nos visita a garantia de que tudo é feito naquele sentido. Relembro que, ainda 

recentemente, após intensa auditoria, o Bureau Veritas nos atribuiu o selo Safe Spot 

Five Star”, sublinha a gestora. 

Mais informações relativas a horários consultar www.palaciodogelo.pt   

 

 

Sobre o Palácio do Gelo Shopping 

No Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, 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 duas infraestruturas únicas no país, uma Pista de Gelo 

dedicada ao lazer e à competição e o “Bar de Gelo Viseu”, um bar integralmente construído em gelo. 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 

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

massagem e cabeleireiro, e estacionamento coberto. 

 

 



 

 

 

 

 


