Newsletter de Janeiro

Caros amigos, bom ano novo !
O ano que agora se iniciou, de acordo com os objectivos que já delineámos, irá ser assim
cremos, de grande actividade para o nosso movimento, assim como de consolidação dos seus
propósitos a médio prazo.
Nesse sentido e ao longo do ano, contando continuar a utilizar todos os canais tecnológicos de
contacto e de informação de índole social, como o facebook, o twitter e o linkedin, projectamos
aí manter diariamente a promoção da nossa actividade e ainda certificar e diversificar, toda a
informação que já temos disponível no nosso sítio da internet.
Este será sempre o nosso principal veículo de informação e de educação.
Entretanto importa dizer-vos como decorreu Janeiro?
Neste Janeiro juntaram-se ao nosso movimento como promotores, Jorge Braz, o nosso
selecionador nacional de futsal, que com a selecção tem estado a desenvolver um excelente
desempenho no campeonato europeu e que muito amavelmente colaborou este mês no
facebook, como “ Treinador do Mês ” e Félix da Costa o renomado piloto de automóveis, da
equipa Infiniti Red Bull Racing F1, que nos disponibilizou a sua incondicional colaboração.
Em termos promocionais para o movimento, estivemos presentes com o apoio da Novartis,
Medi e Laboratório Azevedos, no XXIV curso de Reabilitação e Traumatologia do Desporto,
realizado em Coimbra.
Na área da informação/educação o nosso sítio na internet, manteve a sua regular manutenção
semanal, com a edição de textos dirigidos aos atletas, pais, instrutores e treinadores, das
modalidades da ginástica, do salto em altura, do esqui, do snowboard, da corrida, da natação,
do windsurf e do futsal.
Durante este mês, continuámos com a edição do texto de apoio designado “ Pais Atentos ”, que
temos disponível para os pais dos jovens atletas de já quase todas as modalidades, com
normas para a sua colaboração na vigilância da prática desportiva dos seus filhos, com o
objectivo de que a sua acção permita uma diminuição lesional dos nossos jovens.
A edição no nosso magazine, teve uma reduzida actividade por escassez de matéria com
interesse.
Janeiro foi para o Twitter, mas principalmente para o Facebook, o período de maior e mais
regular actividade de informação desenvolvido até agora, quase sempre com uma edição
matinal e outra no final do dia/noite, da maior parte das nossas rubricas, assim como de vários
textos e ainda dos vídeos dos nossos apoiantes.

No Facebook a rubrica de edição diária, “em destaque este mês”, abordou ao logo de Janeiro o
tema, “quem são os profissionais da equipa clinica que apoiam os atletas?” e a rubrica “em
foco esta semana” editou os temas, “a concussão cerebral no atleta”, “ ortóteses para suporte
das lesões do joelho no atleta”, “ a triada da jovem atleta “ e “ pais atentos no desporto “.
Quantos às nossas actividades programadas para este próximo Fevereiro, vamos reiniciar toda
a nossa promoção ao movimento, com uma abordagem diária com contactos via correio
electrónico, junto das organizações distritais de andebol e basquetebol e ainda nacionais de
desportos de inverno e de natação.
Mónica Silva, a jovem corredora que tem recolhido importantes vitórias para o nosso atletismo,
será a atleta a colaborar durante este mês no facebook, como “ Atleta do Mês ”
No próximo mês com o suporte logístico da Olympica Internacional, Clinicas do Desporto e com
a mesma intensão, iremos estar presentes na 40ª Volta ao Algarve em bicicleta, assim como
para procedermos à recolha de imagens de novos apoiantes.
A este propósito e ao longo deste ano, contamos manter a nossa presença, sempre que
possível e com o suporte dos nossos patrocinadores, nos inúmeros eventos previstos quer de
índole desportiva, quer de natureza profissional na área médica e paramédica, com o intuito
único de divulgar e de promover o movimento.
Na área da educação temos em preparação para editar no nosso sítio na internet ao logo de
todo o mês, vários textos destinados aos pais, aos instrutores e aos treinadores, das
modalidades do hóquei em patins, do salto em comprimento, do bodyboard, da corrida, do
hipismo, do peso e do polo aquático.
Ainda e em Fevereiro, com o suporte técnico da unidade clinica monográfica Motricia, vamos
iniciar no facebook (https://www.facebook.com/pages/Motricia/183813551811655) uma campanha
diária de informação sobre a Pubalgia e a sua prevenção, que se irá manter até ao final de
Março.
Na primeira quinzena de Abril e com data definitivamente estabelecida, iremos realizar no Porto,
com a imprescindível e sempre disponível colaboração da Associação de Futebol do Porto, o
seminário “JORNADA NACIONAL DE PREVENÇÃO DA PUBALGIA “, destinado particularmente aos atletas,
mas também para os pais, treinadores, instrutores e professores de educação física.
Durante o próximo mês continuaremos a manter no facebook a campanha de angariação de
Delegados Executivos, que temos vindo a desenvolver.
Em 2014 iremos intensificar a nossa actividade de angariação de promotores e de apoiantes,
recrutando atletas, treinadores, instrutores e professores de todas as modalidades, assim como
médicos e fisioterapeutas ligados ao desporto

“ QUEREMOS UM DESPORTO SEM LESÕES PARA OS NOSSOS JOVENS “

