
2019



1
MAI

Num registo menos habitual, o

atleta Mário Trindade participou

na 38ª edição da Corrida de

Atletismo 1º de Maio Covilhã

2019, uma prova de estrada,

conquistando o 3º lugar.



10 e 11

MAI

Viseu acolheu nos dias 10 e 11 de

maio o 5º Congresso "Desporto

Adaptado: Atividade Física, Saúde e

Ensino". Ao longo de dois dias

foram apresentados três painéis

temáticos e dois workshops teórico-

práticos, contanto com a

intervenção de 15 preletores e

apresentação de quatro artigos em

formato E-Poster.



10 e 11

MAI

Os mais de 230 participantes

tiveram assim a oportunidade de

assistir e debater sobre o Desporto

e Atividade Física Adaptada, bem

como os seus impactos na saúde

de quem pratica, atendendo aos

contextos de intervenção e às

especificidades de cada praticante.



10
MAI

O membro da Direção, Dr. Tadeu Celestino,

apresentou no 5º Congresso de Desporto

Adaptado uma Comunicação em Poster

com o tema "O papel da prática no

desenvolvimento da excelência no Desporto

Adaptado: um estudo de caso”

O artigo poderá ser consultado no site do

evento.



13
MAI

A emissão "Notas de Saúde" da

RCI Viseu, do dia 13 de maio,

contou com a entrevista ao atleta

da Invictus Viseu, Mário Trindade.

O tema em debate foi o “Desporto

Adaptado” e em como este teve um

impacto positivo na vida e no dia a

dia do atleta.
Poderá ouvir a entrevista na íntegra no

canal do Youtube da RCI Viseu.



17
MAI

O atleta Mário Trindade, esteve

presente no dia Paralímpico 2019

em Castelo Branco.

Numa organização do Comité

Paralímpico de Portugal e da

Câmara Municipal de Castelo

Branco, com o objetivo de

sensibilizar a comunidade e

promover a prática desportiva junto

das pessoas com deficiência.



25
MAI

O atleta Mário Trindade, deslocou-se à

Suiça para um conjunto de provas com

vista à obtenção dos melhores resultados

para subir no ranking mundial.

A primeira prova em solo suiço, realizou-

se no Nottwil 2019 World Para Athletics

Grand Prix, onde obteve o 5º lugar na

prova dos 100m com o tempo de 19.03.



25
MAI

Ainda na competição Nottwil 2019

World Para Athletics Grand Prix, mas

agora na prova dos 400m, Mário

Trindade alcança o 6º lugar a apenas

8 segundos do primeiro classificado.



30
MAI

A competição "Daniela Jutzeler

Memorial", decorreu no dia 30 de

maio na Suiça, e o atleta Mário

Trindade participou na prova dos

400m e 100m, onde atingiu o 7º e o

10º lugar respetivamente.



31
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