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Durante este mês desenvolvemos uma intensa actividade de contactos com uma grande parte das Instituições
Associativas Distritais do Desporto, assim como com algumas das Instituições Oficiais ligadas ao desporto, no
sentido de as sensibilizar para a prevenção das lesões na actividade desportiva, bem como de as angariar para o
nosso movimento como patrocinadores institucionais.
Como promotor juntou-se ao nosso movimento em Outubro, o treinador de andebol Carlos Resende. O treinador
de voleibol Manuel Almeida e o ciclista Rui Costa, terminaram o ciclo de suporte que cada um dedicou ao
movimento no facebook. A todos a nossa gratidão.
Na área da formação procedemos à edição de dois textos de informação destinado aos pais, para esclarecimento
das lesões de sobrecarga dos seus filhos e já disponível no nosso sítio da internet, para a generalidade das
modalidades.
No Twitter a nossa presença manteve uma regularidade diária de disponibilização do acesso a vários ficheiros
destinados à informação de prevenção das lesões de sobrecarga no desporto.
O regular sucesso do nosso sítio www.stoplesoesnodesporto.com manteve-se, com mais de 3.000 visitas durante
este mês, mostrando claramente a necessidade que os atletas sentem em se informarem adequadamente e
também de que esta nossa plataforma é já um grande meio de divulgação e de promoção do nosso movimento.
Durante este mês de Outubro, com o patrocínio exclusivo da Olympica Internacional, tivemos a possibilidade de
melhorar graficamente a nossa plataforma na internet, com a introdução de um novo logótipo, elaborado,
executado e oferecido pela Liliana Paulinho. Funcionalmente e esteticamente também melhorámos a página de
apresentação inicial e as áreas da formação/informação, das modalidades, das comissões. Nesta reformulação
alterámos ainda a área de vídeos com a introdução de duas zonas distintas de categorias de vídeos, os de apoio e
suporte e os de formação e informação. Finalmente disponibilizamos um novo logo para ser colocado noutras
páginas para fazer hiperligação com a nossa página.
Na área do Magazine conseguimos manter a publicação às segundas e quintas-feiras, de informação recente e
relevante sobre métodos e técnicas de prevenção de lesões no futebol e no músculo, bem como no tornozelo.
No facebook mantivemos franca actividade de informação, através das rubricas normais e ainda com o lançamento
de uma nova designada por “Pais Atentos “. No mês de Novembro vamos reformular esta plataforma de contacto
com o público, com a introdução das novas rubricas “A Actualidade do Dia”, “O Médico do Mês”, “Sem
Comentários”, “Salvé” e “Tributo”. Os pedidos de adesão à nossa página têm sido diários.
Para o mês de Novembro temos programado a continuação de contactos e de reuniões para o estabelecimento de
protocolos com algumas Federações e Associações Desportivas (patrocinadores institucionais) e com a seguradora
que tem mais de 700 balcões espalhados por todo o país, para (patrocinador).
Para a 2ª quinzena do mês de Novembro, iremos fazer o lançamento no facebook e nas Associações desportivas
distritais, de nova fase de acção específica de informação destinada aos pais, sobre a prevenção das lesões do
jovem atleta no desporto.
Finalmente importa dar nota de que o convite que formulámos à Federação Portuguesa de Futebol e ao seu
presidente, para se associarem ao nosso movimento, na qualidade de Patrocinador Institucional, foi declinado com
a seguinte justificação “não é politica desta Federação o Patrocínio Institucional que V.Exas sugerem “. Sem
Comentários!
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