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O atleta Mário Trindade esteve presente no dia 4 de julho no programa

7 Maravilhas Doces de Portugal, que decorreu na cidade de Viseu e

que foi transmitida pela estação televisiva RTP 1.
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No passado dia 4 de julho o Tecla3

Pedro Teixeira, aceitou o desafio de

treinar com o atleta Mário Trindade.

Mas antes fez uma pequena

entrevista ao nosso atleta sobre o

seu percurso desportivo.

Mais um fantástico trabalho do

Pedro Teixeira!

Acompanhem o seu trabalho e

subscrevam o seu canal do

youtube.
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Decorreu no Parque Urbano de Santiago,

em Viseu, a Festa da Saúde organizado

pela Sociedade Portuguesa de Medicina

Interna (SPMI), em parceria com a Câmara

Municipal de Viseu e teve como objetivo

promover hábitos de vida saudável e de

prevenção de doenças crónicas evitáveis.

O Atleta Mário Trindade esteve presente

nesta iniciativa, dinamizando uma

conferência sobre o impacto positivo do

Desporto na sua saúde.
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Decorreu na Lousada o

Campeonato Nacional de

Masters.

Mário Trindade participou na

prova dos 100m, concluindo a

mesma com o tempo de 19'58.
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No passado dia 10 de julho,

dinamizámos uma caminhada

pela Ecopista do Dão.

Atividade física, aliada à

natureza envolvente e ao

convívio, proporcionaram um fim

de tarde prazeroso e para mais

tarde repetir.
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Integrado no Campeonato Nacional

Sub-18, que decorreu em Fátima, o

atleta Mário Trindade participou na

prova dos 100m concluindo a

mesma com o tempo de 17.96.
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Decorre a 3ª edição do projeto

"Boccia Sénior: Precisão sem Idade",

uma iniciativa organizada pela

Associação Invictus Viseu, com o

apoio da Freguesia de Viseu em

parceria com três entidades

concelhias.

A presente iniciativa conta com

participação mensal de cerca de 50

idosos.
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A Medical Plus - Produtos

Médicos e Hospitalares

apoia o nosso atleta Mário

Trindade.

Saiba como tornar-se nosso

parceiro/patrocinador e

como apoiar o nosso atleta e

os nossos projetos através

do e-mail:

geral@invictusviseu.pt
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CAMPEÃO NACIOANAL!! 🏆

Foi nos Campeonatos de

Portugal que decorreu no

Estádio Universitário de Lisboa,

que Mário Trindade se sagrou

Campeão Nacional nos 100 e

200 metros.
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O atleta da Invictus Viseu, Mário

Trindade, deslocou-se ao Concelho

de S. Pedro do Sul, onde a convite

da empresa imobiliária ERA

Viseu/Sátão, dinamizou uma

palestra motivacional junto dos

seus colaboradores.
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geral@invictusviseu.pt

www.invictusviseu.pt

/InvictusViseu

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

