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Na prevista actividade de contactos com as Instituições Associativas do Desporto, estivemos em Fevereiro apenas
envolvidos com uma modalidade desportiva a nível nacional e particularmente junto das organizações distritais do
atletismo. Durante este curto período levámos a efeito uma consistente sensibilização semanal e angariação de
colaboração, que julgamos poder ser assim mais efectiva.
Como promotores juntaram-se ao nosso movimento em Fevereiro, a atleta de maratona Ana Dulce Félix, “Atleta do mês”
no facebook e o fisiatra do desporto Paulo Beckert, “Médico do mês” no facebook.
Regularmente ao longo de Fevereiro fomos procedendo à adaptação de mais textos de informação específica destinada aos
atletas da Ginástica, do Polo aquático, dos Trampolins e do Triplo salto, modalidades que têm vindo a apresentar um
envolvimento lesional com alguma preocupação no nosso país e que por isso necessitam de um suporte adequado ao
esclarecimento dos seus praticantes sobre a prevenção das suas lesões. Ao Futebol Americano modalidade a começar a ter
no país algumas equipas organizadas, assim como uma “liga”, dedicámos a edição de informação específica para os atletas,
treinadores e pais, de modo a poderem prevenir as suas lesões. Começámos ainda a editar neste mês, para ir sendo
adaptado à generalidade das modalidades, uma breve monografia destinada a elucidar os jovens e seus pais assim como os
atletas em geral, sobre “a alimentação racional do atleta”. Estão já disponíveis no nosso sítio da internet.
No Twitter reforçámos a publicação quase que diária das nossas monografias editadas no facebook e passámos a incluir tal
como decidido no inicio do ano, todas as nossas rubricas publicadas no facebook. Esta alteração na regularidade de
publicação, cremos poder vir a dar-nos uma maior visibilidade, assim como aceitação junto da comunidade juvenil
desportiva. Ainda não foi neste mês que conseguimos disponibilizar regularmente nesta rede social, o directório de
hiperligações com interesse para a prevenção lesional junto dos atletas, que anteriormente anunciámos.
Na nossa plataforma www.stoplesoesnodesporto.com estamos actualmente a ser visitados por um número estabilizado e
assim neste mês os 22.000 acessos foram mais uma vez atingidos.
Os atletas continuam a saber que mantemos disponível alguma da informação de que necessitam para os apoiar no
esclarecimento das suas lesões. Em termos estatísticos sabemos que uma apreciável percentagem deles já a utiliza no
sentido da prevenção lesional e de modo muito regular.
No facebook tivemos neste mês, o nosso mais activo programa de informação e formação diária para os desportistas.
Em Dezembro lançámos a campanha de angariação de Delegados Executivos, que mantivemos muito activa neste mês e
que iremos manter até Junho próximo.
Ainda no facebook a “campanha” promocional para os nossos seminários monográficos, irá manter-se às terças, quintas e
sábados.
No início de Fevereiro, numa acção de divulgação directa do movimento junto dos profissionais de assistência clinica aos
atletas, a Medi associou-se e colaborou de modo determinante aquando da realização das jornadas, “ Lesões do Futebol . O
papel de todos os agentes desportivos “, que teve lugar nas instalações do “Estádio do Dragão” no Porto.
O nosso seminário “A concussão cerebral no desporto“, previsto para se realizar na primeira quinzena de Fevereiro em
Lisboa, com a colaboração dos Doutores Raimundo Fernandes e Marcos Barbosa, lamentavelmente teve que ser cancelado
por falta de um número adequado de inscrições.
Na segunda quinzena estivemos no Algarve, na 39ª Volta ao Algarve em Bicicleta e tivemos a oportunidade de angariar mais
alguns apoiantes entre os atletas nacionais presentes, assim como para dar mais visibilidade ao movimento.
Na primeira quinzena de Março, novamente com a indispensável colaboração da Medi, temos agendada uma acção de
promoção do movimento, a ser efectuada durante o XIV Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de
Reabilitação, que decorrerá entre os dias 7 e 9 em Cascais.
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