
2019
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O atleta Mário Trindade teve a sua

estreia no Campeonato do Mundo

IPC, no dia 8 de novembro, na prova

de qualificação dos 400m T52.

Com uma forte concorrência, Mário

Trindade realizou a prova com o

tempo de 1:09.84, não conseguindo

chegar à final.
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A segunda prova do atleta

Mário Trindade no

Campeonato do Mundo IPC,

decorreu no dia 11 de

novembro. Apesar de dar o

seu melhor, o atleta concluiu a

prova dos 100m T52 em

19.53, que o deixou de fora da

final.
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A Invictus Viseu dinamizou no passado

dia 16 de Novembro na ação de formação

"Boas Práticas na Educação Física e no

Desporto para Crianças e Jovens"

organizada pelo CNAPEF e pela APEF

Viseu, algumas intervenções teórico-

práticas. Uma de apresentação geral da

associação Invictus Viseu, outra sobre a

modalidade de Polybat e de Orientação Adaptada. Este foi mais um

momento de disseminação de conhecimentos entre formadores e

formandos.



29
NOV

Decorreu no dia 29 de novembro, no

auditório do IPDJ de Viseu, a Gala do

Atletismo 2019, organizada pela

Associação de Atletismo de Viseu.

O atleta Mário Trindade foi

distinguido com o troféu de Atleta do

Ano referente ao ano de 2018, ano

em que foi Campeão Europeu nos

100 metros.

Parabéns Mário!
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AGO

VEM PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA

NA INVICTUS VISEU:

• Potenciamos o acesso à prática

desportiva de Todos

• Prestamos serviços atendendo às

necessidades e especificidades de

cada pessoa e às suas faixas etárias

• Possibilidade de intervenção

individual e/ou em pequenos grupos

• Técnicos de Exercício Físico com

formação e experiência profissional

na área
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Gostava de praticar uma 
destas modalidades 
desportivas? 

- Atletismo Adaptado
- Natação Adaptada
- Karaté Adaptado
- Polybat
- Andebol em CR

Entre em contacto 
connosco!
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geral@invictusviseu.pt

www.invictusviseu.pt

/InvictusViseu

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

