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O craque, na foto com o presidente da câmara 

de Viseu, Fernando Ruas, no dia da inauguração 

JOÃO FÉLIX FÉLIX  APOSTA EM COMPLEXO 
DESPORTIVO EM VISEU, CIDADE ONDE NASCEU 

Investe meio milhão 
na sua terra natal 

O craque do Atlético de Madrid aproveitou as férias para 
inaugurar o projeto. A NOVA GENTE sabe que este é só 

o primeiro de novos investimentos previstos para o local. 
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oão Félix aproveitou as férias, que termina-

 

ram no passado domingo, 10 de julho, e 
esteve em Viseu, a sua terra natal, para 

inaugurar o renovado Complexo Desportivo 
Príncipe Perfeito. Com novos equipamentos 
desportivos, nomeadamente três campos in-
door [interior] de podei, dois campos outdoor 
[ao ar livre] de relva sintética para Futebol, 
certificados pela FIFA, e ainda equipamento  

para a prática de teqball, este investimento de 
"mais de meio milhão de euros", como expli-
cou à NOVA GENTE o gestor do complexo, Luís 
Coelho, é o primeiro de vários investimentos 
do craque que estão previstos para a zona. 
"Novas valências estão previstas", adiantou o 
responsável. Estes novos espaços desportivos 
resultam de um investimento efetuado pelo 
jogador, de 22 anos, através da JF79 Sports  

Center, empresa familiar que o craque detém, 
nomeadamente com a mãe, Carla Sequeira. 
Com inauguração no final deste mês de junho, 
o projeto funciona sete dias por semana e 
além da parte desportiva conta ainda com 
duas esplanadas: uma interior e outra exterior. 

Amigos de infância 
Natural de Viseu, o jogador do Atlético de 

Madrid está sempre atento ao que se passa na 
cidade que o viu nascer. Por isso, quando em 
conversa com o amigo Fernando Nunes, filho 
do dono do Grupo Visabeira, dois anos mais 

A ideia deste Complexo Desportivo surgiu numa conversa 
entre o futebolista e o filho do dono da Visabeira 
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O internacional, de 22  anos,  jogou  teqball  com Fernando Dias no novo 
equipamento, que também faz parte do investimento feito pela empresa familiar 
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' V 9Kgidente da Associação de Futebol ,. 
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do çonsumid-orLPiaíoiitielro-Lê —o autarcai 

tioa 
de Viseu
Imaltámo

 Fernando lit;La;
li
sq. 7a a dta. 

velho que o craque, foi posta a possibilidade 
de investir na área até então destinada a uma 
escola de ténis, João Félix não hesitou em 
aproveitar a oportunidade para investir. Com 
tudo o que há de melhor no mercado, quer 
para os campos de podei, quer para a relva 
sintética, este complexo associado aos Empre-
endimentos Turísticos Montebelo fica a escas-
sos minutos do centro da cidade e do Palácio 
do Gelo Shopping. ii 

Texto: CÉLIA ESTEVES (celia.esteves@impala.pt); Fotos, D.R. 
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João Félix mostrou os seus dotes para o pode/. Na foto,  

em campo com Bernardo Azevedo, pode ver-se o jogador  

num dos três cam t os indoor re t arados para a modalidade  
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