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Newsletter de Agosto
Durante este mês não desenvolvemos a habitual actividade de contactos com as Instituições Associativas do Desporto para
as angariar para patrocinadores institucionais, dado o facto das habituais ausências dos seus responsáveis para férias.
Como promotores juntaram-se ao movimento em Agosto, o atleta de cross country David Rosa (atleta do mês) e o
ortopedista do desporto João Pedro Mendonça (médico do mês). Como apoiantes juntaram-se ao movimento, os ciclistas
David Blanco, Hugo Sabido, Ricardo Mestre e António Carvalho.
Neste mês procedemos à edição de um texto de informação destinado aos atletas de basebol com o intuito de os esclarecer
na redução das lesões desta modalidade. Editámos ainda um texto para esclarecimento destes atletas sobre a sua
hidratação, assim como de outro sobre o risco da insolação. Estão todos já disponíveis no nosso sítio da internet.
No Twitter mantivemos a habitual regularidade semanal de divulgação dos vários textos da nossa página de internet
destinados à informação de prevenção das lesões, especialmente as de sobrecarga nos jovens.
A nossa plataforma www.stoplesoesnodesporto.com voltou a atingir um número recorde de visitas ultrapassando as
12.000 neste mês, mostrando claramente que os nossos desportistas têm a constante necessidade de se informarem e
esclarecerem, sendo por isso evidente ser a nossa plataforma um importante local de procura e assim o meio de
permanente divulgação do nosso movimento.
Ainda na nossa plataforma na internet, mantivemos uma actividade quase que diária para a sua melhoria, com a inclusão
de mais imagens à generalidade dos textos na área da formação. Introduzimos também mais textos de informação nas
novas modalidades, particularmente no lançamento do dardo, do disco e do peso. Ainda no tiro com arco e no squash.
O facebook manteve-se e mais uma vez, como o nosso local de maior actividade diária de informação, através das rubricas
já habituais. Os pedidos de adesão e “amizade” foram diários. No mês de Agosto não foi ainda possível iniciar a nova
rubrica prevista “ os pais do mês “, local onde mensalmente um dos pais de um jovem desportista deixará alguns conselhos
aos pais dos outros jovens atletas, no sentido de os sensibilizar para a necessidade da prevenção de situações lesionais,
sendo previsível o seu lançamento apenas só em Outubro.
Na 1ª quinzena de Agosto, fizemos o lançamento no facebook da última fase da acção específica de informação destinada
aos pais, sobre alguns aspectos da prevenção das lesões dos seus filhos enquanto envolvidos no desporto. Oportunamente
voltaremos a renovar essa informação.
Em Agosto estivemos mais uma vez na Volta a Portugal em Bicicleta, tendo aproveitado esse acontecimento desportivo
para continuarmos a dar a conhecer o nosso movimento, quer aos atletas em prova, quer ao público em geral através dos
meios de informação presentes. Tivemos a oportunidade de realizar também alguns registos de vídeo com os nossos novos
apoiantes.
Para a próxima 1ª quinzena de Setembro, temos programada a renovação de contactos com algumas Federações
Desportivas para angariamento das mesmas como patrocinadores institucionais. Na próxima 2ª quinzena de Setembro
iremos reiterar o contacto com as diferentes associações de futebol e hóquei patins para se associarem ao nosso
movimento como patrocinadores institucionais.
O nosso seminário “ a concussão cerebral no desporto “ que estava marcado para 15 de Setembro próximo, por razões de
ultima hora de indisponibilidade dos seus prelectores, teve que ser remarcado para do dia 13 de Outubro próximo.
Iremos iniciar durante toda a 1ª quinzena de Setembro, uma ampla divulgação dessa mudança no facebook e junto das
Associações Desportivas da região norte.
Temos também previsto levar a efeito em Setembro uma divulgação do nosso movimento, por ocasião do próximo
Campeonato Europeu de Hóquei em Patins, que irá decorrer entre os dias 9 e 15, em Paredes.
Do mesmo modo, temos agendada uma acção idêntica durante o Campeonato da Europa de Cadetes e Juvenis de
Patinagem Artística, que decorrerá entre 17 e 22 de Setembro em Grândola.
Telma Santos a atleta olímpica de badminton, será a nossa “ Atleta do Mês “ em Setembro e Basil Ribeiro, o nosso próximo
“ O Médico do Mês “.
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