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O nosso atleta Mário Trindade

deslocou-se à Escola Superior de

Desporto de Rio Maior, onde realizou

uma palestra sobre o seu percurso

desportivo, dirigida aos alunos de

Doutoramento.
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Decorreu na Faculdade de Desporto da

Universidade do Porto, o I Congresso

Atividade Física e Saúde Mental. A

Diretora Técnica e Técnica de Exercício

Físico da Invictus Viseu, Nicole Monteiro,

esteve presente no evento apresentando

o tema "AtivaMente - Programa de

Exercício Físico e Saúde Mental".
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A Invictus Viseu esteve presente no 8º

Congresso da Sociedade Científica de

Pedagogia do Desporto, que decorreu

nos dias 25 e 26 de Outubro na cidade de

Coimbra, através da comunicação do Dr.

Tadeu Celestino, com o tema "A

Formação de Professores em E.F. no

contexto da Escola Inclusiva".
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A Associação Invictus Viseu

e a Academia Olímpica de

Portugal (AOP), em parceria

com a FNAC Viseu,

organizaram no dia 30 de

outubro, pelas 21h00 uma

tertúlia de Conversas

Olímpicas intitulada “Visão

Multidimensional dos Valores

Olímpicos e Paralímpicos”.
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Preletores e participantes tiveram

a oportunidade de interagir e

trocar opiniões e experiências

acerca dos valores inerentes à

participação olímpica e

paralímpica, bem como, a

importância da escola na

transmissão de valores e de que

forma estes estão presentes no

dia-a-dia e na formação de atletas.
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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/

