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O Município de Viseu realizou no

Parque Urbano de Santiago a

apresentação pública da programação

para a semana da Atividade Física

compreendida entre os dias 1 e 6 de

abril.

A nossa Associação esteve

representada como parceira e

promotora de diversas atividades ao

longo dessa semana.
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No treino de Polybat aberto a toda a

comunidade no âmbito da Semana da

Atividade Física, os atletas que

compareceram mostraram o seu

#WhiteCard pela paz através do

Desporto. Uma campanha da Peace

and Sport e da qual fazemos parte.
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A sessão de Atividade Física Adaptada,

decorreu em regime de Open Day e

quem compareceu teve a oportunidade

de experimentar uma aula diversificada

que foi desde os jogos lúdicos, ao

treino funcional.
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Decorreu no dia 4 de abril no

auditório do Pavilhão Cidade de

Viseu, uma palestra dedicada aos

Benefícios da Prática da Atividade

Física, dinamizada pela Diretora

Técnica da Invictus Viseu, Nicole

Monteiro.

A presente iniciativa foi aberta a

toda a comunidade viseense e

esteve integrada na celebração da

Semana da Atividade Física.
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Ainda neste dia, procedeu-se à

assinatura de Contratos-

Programa de Desenvolvimento

Desportivo, no âmbito do

Programa de Apoio ao Desporto

e Atividade Física, dedicada à

Semana da Atividade Física

(candidaturas à medida 12), entre o Município de Viseu e mais cinco

entidades, da qual fez parte a Invictus Viseu.
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A Invictus Viseu celebrou o Dia

Mundial da Atividade Física com o

tema "Be Active, Be Inclusive“. Com

uma panóplia diversificada de

atividades, onde quem passou pelo

Pavilhão Cidade de Viseu, teve a

oportunidade de experimentar a

modalidade de Polybat, Boccia e

Atividades Desportivas Inclusivas.
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Ao longo do dia, quem passou

pelas atividades foi deixando a

sua mensagem no nosso “Mural

da Paz” e mostrou o seu Cartão

Branco como apoio ao

Desenvolvimento e Paz no

Desporto e pelo Desporto. Uma

campanha da Peace and Sport e

para a qual a Invictus Viseu está

inscrita.



8
ABR

A emissão "Notas de Saúde" da

RCI Viseu, do dia 8 de abril, contou

com a entrevista às nossas

Diretoras Técnicas, Nicole Monteiro

e Marta Matos.

Ao longo da entrevista foram

debatidas diversas temáticas,

desde a realidade nacional e local

no âmbito da Atividade Física

Adaptada, bem como, os projetos

da nossa Associação.

Poderá ouvir a entrevista na íntegra no

canal do Youtube da RCI Viseu.
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Decorreu no passado dia 11 de abril na

Escola Superior de Educação de Viseu, o

Congresso "Olhares Sobre a Educação VII“.

A Invictus Viseu esteve representada

através do membro da Direção, Dr. Tadeu

Celestino, que apresentou uma

Comunicação em Poster com o tema "O

Professor de Educação Especial: em busca

de um perfil".
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A cidade de Viseu acolheu a fase Final de

Andebol em Cadeira de Rodas (ACR4).

Na final encontraram-se a APD Porto e a

APD Leiria, com a vitória a sorrir à equipa

portuense que desta forma se sagrou

Campeã Nacional de ACR 4.

O dia ficou ainda marcado pela dinamização

da modalidade, que foi aberta a toda a

comunidade e a potenciais atletas.
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O atleta da Invictus Viseu, Mário

Trindade, participou no IV Meeting de

Atletismo Inclusivo "Cidade de Viseu",

organizado pela Associação de Atletismo

de Viseu e pela Associação Mover Viseu.

O atleta participou na prova de 100m e

200m, fazendo os tempos de 18.50 e

35.51 respetivamente.



5º Congresso "Desporto Adaptado: 
Atividade Física, Saúde e Ensino"

A cidade de Viseu acolhe nos próximos

dias 10 e 11 de maio o 5º Congresso

"Desporto Adaptado: Atividade Física,

Saúde e Ensino".

Mais informações e inscrições:

https://congressoviseu.wixsite.com/despo

rtoadaptado

https://congressoviseu.wixsite.com/desportoadaptado
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geral@invictusviseu.pt

www.invictusviseu.pt

/InvictusViseu

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

