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1
JUN

Após várias provas em solo suíço, o atleta Mário Trindade terminou

no dia 1 de junho, a sua participação neste país concluindo os

100m com o tempo de 18.31.



2
JUN

Teve início no mês de junho, a 3ª edição do

projeto "Boccia Sénior: Precisão sem Idade",

uma iniciativa organizada pela Associação

Invictus Viseu, em parceria com três

entidades concelhias: Centro Social

Paroquial de Rio de Loba, CS da Paroquia

de São José de Viseu e Santa Casa da

Misericórdia de Viseu - Residência Rainha

D. Leonor.

O presente projeto conta com o apoio da

Freguesia de Viseu.



8
JUN

Os apoios e parcerias são de estrema importância

no dia a dia do associativismo.

Ao apoiar os nossos projetos desportivos e

modalidades, as empresas estimulam a inclusão

social e a cidadania através do Desporto,

incentivam a prática desportiva, viabilizando desta

forma a estrutura necessária para o exercício das

atividades com profissionalismo.

A LMG SPORT juntou-se a nós através do apoio

em espécie cedido ao Atleta Mário Trindade.



23
JUN

No passado dia 23 de junho, a convite da FNAC Viseu, a Diretora Técnica

e Técnica de Exercício Físico da Invictus Viseu - Nicole Monteiro, realizou

uma palestra subordinada ao tema "Perturbações do Espetro do Autismo

- Benefícios da prática regular de atividade física".

Após a sua apresentação, houve tempo

para um debate com os participantes

presentes, onde foi possível a troca de

ideias e experiências.



25
JUN

A Invictus Viseu em parceria com a

Associação de Andebol de Viseu e da

Federação de Andebol de Portugal -

Projeto Andebol4ALL e com o apoio do

Município de Viseu, unem sinergias com

vista à constituição de uma equipa de

andebol em cadeira de rodas em Viseu.



25
JUN

Indo de encontro à missão, visão e valores da

Associação Invictus Viseu, temos como objetivo

iniciar este novo projeto/desafio e proporcionar

aos potenciais atletas interessados, a

oportunidade de prática desta modalidade

desportiva coletiva na cidade de Viseu.

Encontramo-nos na fase de captação de atletas, quer do género feminino,

como masculino, pelo que os(as) interessados(as), devem contactar a

Associação Invictus Viseu, no sentido de obter mais informações e/ou

manifestar o seu interesse em participar num treino de observação.



31
JAN

geral@invictusviseu.pt

www.invictusviseu.pt

/InvictusViseu

mailto:geral@invictusviseu.pt
http://www.invictusviseu.pt/
http://www.facebook.com/InvictusViseu/

