
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISEU 2001/PALÁCIO DO GELO   

APRESENTA PLANTEL NO DIA 17 DE SETEMBRO  

MAIOR CENTRO COMERCIAL DA REGIÃO CENTRO DÁ NOME À EQUIPA 

SÉNIOR DE FUTSAL DA LIGA PLACARD 

 

Viseu, 14 de setembro de 2021 – O Palácio do Gelo Shopping vai ser palco da apresentação do 

plantel sénior da equipa de futsal do Viseu 2001/Palácio do Gelo, que milita na Liga Placard, 

durante a sessão agendada para o próximo dia 17 de setembro, a partir das 18:30. 

Para além dos jogadores e equipa técnica, liderada pelo experiente treinador Paulo Fernandes, 

estarão os principais dirigentes do clube que nos últimos anos tem sido responsável por colocar 

o nome de Viseu e da Região no principal escalão do Futsal português. 

Esta iniciativa decorre junto ao ecrã gigante localizado no piso 3 do Palácio do Gelo Shopping, 

que é o principal patrocinador do Viseu 2001, surgindo o seu nome associado ao do clube 

viseense e o logótipo no equipamento dos jogadores. 

O Viseu 2001/Palácio do Gelo iniciará a nova temporada no fim-de-semana de 9 e 10 de 

outubro, recebendo no Pavilhão Cidade de Viseu a equipa do Elétrico Futebol Clube de Ponte de 

Sor. 

De referir, ainda, que o Viseu 2001 passou a ter uma loja no Palácio do Gelo Shopping, localizada 

no piso-2, na qual o clube vai receber os seus sócios e terá à disposição para venda todo o 

material de merchandising. 

 

 

 

 



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 

duas infraestruturas únicas no país, uma pista de gelo dedicada ao lazer e à competição e o “Bar de Gelo de 

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, 9 estúdios 

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

cabeleireiro, e estacionamento coberto. 

 

 

Sobre o Viseu 2001 

Fundado em 18 de janeiro de 2002, o Viseu 2001, outrora Viseu Futsal 2001, tem procurado tornar-se numa 

das maiores referências desportivas do distrito de Viseu, quer pelo número de jovens atletas que atualmente 

movimenta nas suas várias modalidades, mas também pelo seu modelo de gestão, já por diversas vezes 

reconhecido e valorizado por entidades externas e de elevada credibilidade. Enquanto instituição sem fins 

lucrativos, o Viseu 2001 tem sabido adaptar-se aos tempos de crise em que se vive, acreditando que crescer e 

massificar o clube, de forma sustentada, será a melhor estratégia para ultrapassar todos os momentos difíceis. 

Movimentando atualmente mais de 300 atletas distribuídos pelo Futsal, futebol, Rugby e Ciclismo/BTT, o Viseu 

2001 é um dos clubes mais ecléticos da região de Viseu. 

A aposta em modalidades que privilegiem a formação, com orientação técnica qualificada, quer do ponto de 

vista académico como desportivo; a valorização da imagem e comunicação como vértices estratégicos 

fundamentais no aumento da notoriedade do clube junto dos seus sócios, adeptos, patrocinadores, órgãos de 

comunicação social e viseenses em geral e uma estrutura orgânica pouco hierarquizada, assente em princípios 

de autonomia e responsabilização dos seus dirigentes, são os três princípios orientadores da coletividade, que 

promete continuar a crescer e a abraçar novas modalidades para o desenvolvimento dos jovens viseenses, com 

o determinado propósito de “Honrar Viseu”, o lema do clube. 

 

  

  

 

Para mais informações p.f. contacte: 

Direção de Relações Públicas e Comunicação Institucional do Grupo Visabeira rp@grupovisabeira.com       

José Arimateia: 968 042 547; Fernando Correia: 967 025 132 

 


