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Destaque
joão Félix em férias, prepara regresso a Madrid 
“O valor da minha transferência para o Altético não tem qual-
quer peso na minha prestação. Eu não penso nisso. As pessoas é
que gostam de falar e comentar. Quanto ao futuro, sinto-me
bem no Atlético”, afirmou João Félix aos jornalistas.

Eduarda Macário

Três campos indoor de padel,
dois campos outdoor de relva
sintética para futebol, certifi-
cados pela FIFA, e ainda equi-
pamento para a prática de teq-
ball estão disponíveis, desde
sábado,  no complexo despor-
tivo Príncipe Perfeito, em Vi-
seu, para os praticantes e para
quem quer aprender. 

Este é um investimento do
futebolista João Félix através
da sua empresa JF79 Sports
Center e que foi inaugurado
com a presença de muitos atle-
tas, amigos e família do jogador
que mostrou ser ágil em todas
estas modalidades, para além
do futebol, claro, que como
confessou com humor é “a
modalidade que pratica de vez
em quando”.

Considerando que qualquer
uma das modalidades que
agora é possível praticar no
complexo desportivo Príncipe
Perfeito permite o convívio e a
sociabilização entre as pes-
soas, João Félix disse aos jor-
nalistas que a sua ideia foi
mesmo a de criar um espaço
com várias ofertas que permi-
tissem juntar as pessoas. E
sublinhou que, em conversa
com os amigos de Viseu, foi
sabendo que havia por cá
muitos praticantes destas
modalidades e muitos outros
com curiosidade para apren-
der. 

“O padel, por exemplo, é já
uma modalidade muito prati-
cada em Portugal e que vai
continuar a crescer, daí a cria-
ção deste espaço com várias
respostas para que as pessoas
pratiquem mais mas onde se
possam divertir. Se assim
acontecer será uma alegria
para mim”, sublinhou.  

Desafiado pelos jornalistas a
comentar o seu momento
atual no futebol, o jogador
entendeu que não era o
momento para misturar as
coisas. “Estou de férias e

comecei agora a treinar para
preparar a pré-temporada.
Mas teremos oportunidade de
falar sobre futebol, hoje queria
focar-me mais em Viseu e
mais neste projeto”, respon-
deu. Quanto ao jogador que é
hoje, quase quatro anos depois
de sair do Benfica, João Félix
reconheceu que “cresceu em
termos técnicos, físicos e men-
tais, o que é normal, que evo-
luiu e amadureceu ainda mais”
e garantiu que se sente muito
bem no clube.  

Pais e amigos orgulhosos
Orgulhoso, o pai, Carlos

Sequeira, afirmou aos jornalis-
tas que a inauguração, apesar
de todos os contratempos
provocados pela pandemia e
agora pela guerra, “é o concre-
tizar de um sonho antigo, até
do João, que sempre foi
adepto de todo o tipo de des-
porto e não só do futebol, aliás
como toda a família”.  Mas os
sonhos não se ficam por aqui
e segundo Carlos Sequeira, “há
mais projetos para aumentar o

espaço atual e para fazer coi-
sas diferentes”. Quanto a uma
possível expansão ou até
internacionalização do pro-
jeto, o pai de João garante que
“para já não e que o mais
importante era ser Viseu”.
Quanto ao futuro do João,
confessou-se completamente
alheio a tudo o que neste
momento é escrito ou falado a
volta dele e a possíveis clubes
interessados, e garantiu que
“em férias se fala muito pouco
de futebol”. “Temos pessoas

super competentes a tratar
dessas questões, o nosso é o
papel de pai que começa nove
meses antes deles nascerem”. 

Diz o ditado que por trás de
um grande homem estás
empre uma mulher. Também
aqui não é exceção. Enquanto
Carlos  se mantém em Viseu
com o filho mais novo, o Hugo
também ele jogador de futebol,
a mãe, Carla abandonou o
ensino para apoiar o filho em
Madrid. Mais reservada, Carla
Félix confessou ao Diário de

Viseu “um enorme orgulho”
pelo percurso do filho. 

“E este momento que vive-
mos aqui é mais um motivo de
orgulho”, afirmou, reconhe-
cendo que vê um futuro riso-
nho para o João “porque ele
tenta para que seja risonho”.
“O João trabalha muito, há
muito trabalho de bastidores
que ninguém se apercebe,
muito sacrifício, muito gosto
por aquilo que faz”, sublinhou.  

Um “casamento” feliz
Com a introdução destas

novas modalidades, o Com-
plexo Desportivo Príncipe
Perfeito reforça a sua capaci-
dade de atração, associando
aos empreendimentos turísti-
cos Montebelo, sociedade
gestora do Complexo Despor-
tivo Príncipe Perfeito, a dinâ-
mica empresa JF79 Sports
Center.

Fernando Daniel Nunes re-
conhece que “é um orgulho
que um jogador como João
Félix, um viseense internacio-
nal pela seleção, venha investir
na cidade onde nós também
estamos presentes demons-
trando o seu carinho por esta
cidade”.

“Aquilo que nos une é exa-
tamente esse carinho por Viseu
e tal como nós que estamos
um pouco por todo o mundo
mantemos as nossas raízes
bem assentes em Viseu, o João
procura fazer exatamente o
mesmo mantendo as suas raí-
zes e os seus investimentos
aqui em Viseu”, afirmou o ad-
ministrador da Visabeira,
adiantando que “este projeto
nasceu de uma oportunidade
para o João desenvolver este
conceito e como tínhamos o
contrato de exploração do
complexo do Príncipe Perfeito
achámos uma boa ideia casar-
mos estes dois projetos e assim
nasceu esta oferta que vai ser
muito bom para potenciar a
oferta desportiva da cidade de
Viseu”.|

João Félix investe na diversificação 
das modalidades desportivas em Viseu
Inauguração Futebolista viseense mostrou-se à vontade no padel e no teqball e reconheceu que as novas ofertas visam
incentivar a prática das modalidades num espaço que potencia convívio social juntando atletas e aqueles que o querem ser
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João Félix mostra que não sabe jogar só futebol, embora seja a modalidade onde se sente muito mais à vontade

Inauguração junta autarcas e amigos que aplaudem aposta de João Padel é uma modalidade que está a crescer em Viseu
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Autarquia viseense
exige fiscalização
“implacável”
às autoridades
Estacionamento | P5

Nova grande rota 
vai passar por 
sete concelhos
“Montanhas mágicas” | P10

Homenagens no 
dia de aniversário 
dos bombeiros
Nelas | P11

Pré-epoca 
do CD Tondela 
começa hoje com 
exames médicos
Futebol | P15

JOVEM DE 16 ANOS MORRE
EM DESPISTE DE MOTOCICLO

João Félix investe
no desporto em Viseu

Guarda Nacional Republicana investiga acidente registado ontem à tarde em Beijós, no concelho de Carregal do Sal, e que
vitimou um rapaz de Silgueiros. Óbito foi declarado no local Página 5

Cortejo com quase 20 carros 
artísticos e tradicionais e centenas 
de participantes realizou-se no Dia
de São João e levou  milhares de
pessoas às ruas de Viseu. Pág. 20

Cavalhadas de
Vildemoinhos
“param” cidade

Jogador da Selecção Nacional, natural de Viseu, inaugurou campos de padel, teqball e futebol  Página 2

Obras na Casa do
Passal recomeçam
em Agosto
Cabanas de Viriato | P3

Pedido perdão a
vítimas de abuso
Bispo de Viseu | P6
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