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Em Março continuámos envolvidos apenas com uma modalidade desportiva a nível nacional e nesse sentido mantivemos
regular informação junto das organizações distritais do atletismo.
Voltámos junto destas, a ter uma acção quinzenal de sensibilização e de angariação de colaboração. No entanto os
resultados têm sido escassos.
Em Março como promotor juntou-se ao nosso movimento, o conhecido fotojornalista do desporto, João Fonseca.
Neste mês fomos mantendo uma continuada adaptação de alguns textos de informação específica, destinada aos atletas do
Hóquei patins, do Esqui, do Snowboard e do Triatlo.
Ao Squash modalidade já com bastantes praticantes, voltámos a dedicar a edição de alguma informação específica para os
atletas, treinadores e pais, de modo a poderem prevenir as suas lesões.
Continuámos também a editar e a adaptar durante este mês para algumas modalidades desportivas, a monografia
destinada a elucidar os jovens e seus pais, bem como os atletas em geral, sobre “a alimentação racional do atleta”.
Ainda em Março começámos a editar um texto genérico, destinado a esclarecer os atletas, sobre o real valor e a
efectividade dos factores de crescimento plaquetar, nas lesões do desporto.
Ainda não foi neste mês que pudemos manter uma disponibilidade regular no Twitter, da informação necessária á
prevenção lesional para algumas modalidades, apesar de uma solicitação semanal para esse efeito, por parte desta rede
social.
O nosso sítio na internet www.stoplesoesnodesporto.com, voltou a ter um crescendo de visitas e assim neste mês, os
30.000 acessos foram pela primeira vez ultrapassados.
Face a estes dados, tem sido uma constante nos últimos meses, a utilização crescente pelos atletas e agentes desportivos,
da informação que disponibilizamos e de que necessitam para os apoiar no esclarecimento das suas lesões.
Em termos práticos, há uma significativa percentagem daqueles, que a utiliza no seu dia-a-dia, no sentido de
esclarecimento e prevenção lesional.
No facebook voltámos a ter mais uma vez, um programa de informação e formação muito intenso e diversificado, centrado
na edição diária da generalidade das nossas habituais rubricas. Esta é a nossa montra interactiva de exposição diária.
Ainda no facebook mantivemos a campanha de angariação para Delegados Executivos, que iniciámos já em Dezembro
passado e que se irá manter muito activa até Junho próximo, nos mesmos moldes.
A “campanha” de divulgação dos nossos seminários monográficos, irá manter-se às terças, quintas e sábados no facebook.
No início de Março, numa acção de divulgação directa do nosso movimento junto dos profissionais de assistência clinica aos
atletas, a Medi associou-se e colaborou aquando da realização do XIV Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina
Física e de Reabilitação, que decorreu entre os dias 7 e 9 em Cascais.
O nosso seminário “ Calor, Fadiga e Hidratação “ previsto para se realizar na segunda quinzena de Abril no Luso, com a
direcção científica do Dr. Basil Ribeiro, lamentavelmente teve que ser cancelado por falta de um número adequado e
consistente de inscrições, pese embora a sua gratuitude.
No próximo mês de Abril iremos continuar envolvidos apenas com uma modalidade desportiva a nível nacional, na nossa
actividade de divulgação do movimento e nesse sentido vamos manter regular informação junto das organizações distritais
de voleibol.
Para a primeira quinzena de Abril temos em agenda o início de desenvolvimento de uma nova funcionalidade na nossa
plataforma na internet, de modo a podermos a partir de Julho próximo, passar a efectuar alguns dos nossos seminários em
tempo real e “on-line”.
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