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Decorreu no dia 1 de fevereiro, a

apresentação no Congresso

Internacional – CIDESD 2019, da

comunicação em poster com o tema:

“Determining factors for excellence in

an adapted sport: a life story study”,

realizado pelo Dr. Tadeu Celestino

(membro da Direção) e Antonino

Pereira (membro da Comissão

Consultiva).
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A CIDESD 2019 visou proporcionar

uma valiosa oportunidade para os

profissionais compartilharem,

aprenderem e contribuírem para os

avanços mais recentes no Desporto,

Exercício e Ciências da Saúde.

O presente congresso decorreu entre

os dias 1 e 2 de Fevereiro no ISMAI.

Poderá aceder ao resumo do estudo,

na página 233 da Revista Motricidade

Volume 15 | Número S1 | Sup. 2019.



3
FEV

Mário Trindade conquista os mínimos

para o Campeonato do Mundo Dubai

IPC 2019!

Na prova dos 100m que decorreu na

Lousada, o nosso atleta alcançou o

tempo de 19"80, que lhe garantiu os

mínimos necessários para o

Campeonato do Mundo, que decorrerá

em Novembro no Dubai.
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MEDALHA DE PRATA!

A participação nos IWAS World Games

2019, valeu ao atleta Mário Trindade, a

conquista da medalha de prata na prova dos

100m.

O evento decorreu entre os dias 10 e 16 de

fevereiro, no Dubai.
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NOVA MEDALHA DE PRATA!

Foi nos 11th Fazza Para-Athletics

Championships – Dubai World Para

Athletics Grand Prix, que decorreu entre os

dias 21 e 28 de Fevereiro, que o atleta

Mário Trindade conquistou a sua segunda

medalha de prata na prova dos 100m, com

o tempo de 18,58 sec.
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MAIS UMA MEDALHA!

Ainda na mesma competição, mas agora na

prova dos 400m, Mário Trindade arrecadou

mais uma medalha de prata para Portugal, a

terceira da sua conta pessoal.

Com estas conquistas, o atleta fecha a sua

participação no Dubai com três medalhas e

os mínimos para continuar no projeto

paralímpico.
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A Federação Portuguesa de Desporto para

Pessoas com Deficiência (FPDD), em

parceria com a Escola Superior de

Educação de Viseu e a Invictus Viseu,

dinamizaram no Pavilhão Desportivo do

IPV, uma formação de árbitros de Polybat,

com vista à sua preparação para o Torneio

de Polybat “Jogos Santa Casa” do dia 1 de

março.
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