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Em Novembro continuámos a desenvolver uma enorme actividade na promoção e no desenvolvimento do nosso
movimento.
Como promotores juntaram-se ao nosso movimento em Novembro, o atleta de triplo salto Nelson Évora, o
ortopedista Artur Pereira de Castro, a canoista Beatriz Gomes, a corredora de fundo Aurora Cunha, o futebolista Rui
Barros e o ortopedista Mário Beça.. A todos a nossa gratidão.
Na área da formação procedemos à edição de um novo texto de informação destinado aos pais, para avaliação dos
níveis de sobrecarga nos treinos e jogos dos seus filhos para a generalidade das modalidades e ainda do texto de
educação sobre as lesões no remo. Ambos já disponíveis no nosso sítio da internet.
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 100 visitas diárias
durante este mês, continuando a mostrar a constante necessidade que os atletas e agentes desportivos sentem em
se informarem adequadamente e obviamente que a nossa plataforma é já um grande meio de divulgação, de
promoção e de suporte ao nosso movimento.
Durante este mês de Novembro, mais uma vez com o patrocínio exclusivo da Olympica Internacional, tivemos a
possibilidade de voltar a melhorar graficamente a nossa plataforma na internet. Funcionalmente e esteticamente
essas melhorias centraram-se nas áreas da formação/informação, das modalidades, das comissões. Nesta
reformulação iniciámos na área de vídeos a introdução de vários vídeos de promoção e apoio ao nosso movimento,
com os ciclistas, Nuno Ribeiro, Sérgio Paulinho, Nelson Oliveira, Joaquim Andrade, Sérgio Ribeiro, José Mendes e o
director desportivo da Radio-Shack, José Azevedo. Em Dezembro a página voltará a ter uma revisão estética e
funcional, desta vez na área da newsletter, do magazine e dos promotores.
Na área do Magazine conseguimos manter a publicação às segundas, de informação recente e relevante sobre o
método mais adequado para a reconstituição do ligamento cruzado, sobre a utilidade do plasma rico em plaquetas,
sobre o treino neuromuscular nas jovens atletas.
No facebook continuámos em franca actividade de informação, através das rubricas normais e com Nelson Évora a
protagonizar o Atleta do Mês e ainda com o lançamento das novas designadas por “A Actualidade do Dia”, “O
Médico do Mês” com o ortopedista Pereira de Castro, “Sem Comentários”, “Salvé” e “Tributo”. Os pedidos de
adesão à nossa página têm sido diários. No próximo mês iniciaremos duas nova rubricas e designadas por “ A nossa
formação diária” e “O professor do mês”.
Para o mês de Dezembro voltaremos a renovar contactos e reuniões para o estabelecimento de protocolos com
algumas Federações e Associações Desportivas (patrocinadores institucionais). Finamente estamos confiantes na
conclusão durante o mês de Dezembro, do protocolo com a seguradora que tem mais de 700 balcões espalhados
por todo o país, para (patrocinador).
Na segunda quinzena de Dezembro, continuaremos a fazer o lançamento no facebook e junto das associações
desportivas distritais, de uma reforçada fase de acção específica de informação, nesta ocasião destinada aos
treinadores e sobre a gestão do relacionamento com os pais dos jovens atletas.
No próximo mês continuaremos a angariar para a nossa área de promotores na plataforma da internet,
individualidades do meio médico, dirigentes desportivos, atletas e jornalistas.
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