Newsletter de Março

Mais um mês e de novo voltamos ao Vosso contacto, a dar conta do que neste período
conseguimos fazer, em favor da divulgação da premente necessidade da prevenção das lesões
desportivas.
Durante Março juntou-se ao nosso movimento como promotor, Diogo Carvalho, nosso atleta
olímpico de natação, que nos disponibilizou desde a Florida, a sua incondicional colaboração no
facebook, como “ Atleta do Mês ”.
Em termos promocionais para o movimento, estivemos presentes e mais uma vez com o apoio
da Novartis, Medi e Laboratório Azevedos, no Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina
Física e de Reabilitação, que decorreu na primeira semana em Cascais.
Na actividade da informação e da educação, mantivemos o nosso sítio na internet com a sua
regular manutenção semanal, editando mais alguns textos destinados aos atletas, aos
instrutores e treinadores, das modalidades do bodyboard, da corrida, do hipismo, do peso e do
polo aquático.
Continuámos ainda com a edição para algumas modalidades, do texto de apoio “ Pais Atentos ”,
com que temos vindo a tentar sensibilizar os pais dos jovens atletas, com normas muito simples
mas bastante precisas, para a sua fundamental colaboração na vigilância da prática desportiva
dos seus filhos.
A área do magazine, logrou uma melhoria na sua regular edição, graças a matéria com
bastante mais interesse, no sentido da prevenção lesional.
No Twitter, assim com no Facebook, conseguimos mais uma vez manter a habitual e regular
edição de informação, com uma edição matinal mais curta e outra no início da noite mais
completa, para a generalidade das nossas rubricas semanais e mensais.
No Facebook a rubrica de edição diária, “em destaque este mês”, abordou ao logo de todo o
mês de Março os temas, “ o que é a pubalgia “ e a rubrica “em foco esta semana” editou os
temas, “ o que o treinador deve saber sobre as fracturas de fadiga ” e a “ prevenção da
epicondilite “.
Com a colaboração da clinica monográfica Motricia, levámos a efeito quase que diariamente no
facebook - https://www.facebook.com/pages/Motricia/183813551811655 - uma campanha de informação
sobre a Pubalgia e a sua prevenção.

Quantos às nossas actividades programadas para este próximo Abril, vamos continuar com toda
a nossa promoção diária via e-mail, junto das organizações federativas de futebol, basquetebol
e de natação.
Diogo Marreiros, o jovem algarvio patinador de velocidade, que tem recolhido importantes
vitórias para a nossa patinagem de velocidade, será o atleta a colaborar durante este mês no
facebook, como “ Atleta do Mês ” e a quem damos o nosso apoio na divulgação da sua
modalidade.
No próximo mês com o suporte logístico da Medi, iremos estar presentes a divulgar o nosso
movimento, em vários seminários agendados pelo país para fisioterapeutas, assim como nas XI
Jornadas Médico-Desportivas de Paços de Ferreira.
A este propósito é nossa intensão 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 e seus objectivos.
Na área da educação temos em preparação para editar no nosso sítio na internet no decurso de
todo o mês, vários textos destinados aos pais, aos instrutores e aos treinadores, do hóquei em
patins, do salto em altura, do bodyboard, da corrida, do hipismo, do peso e do polo aquático.
Ainda e durante o mês de Abril, com o imprescindível suporte técnico da unidade clinica
monográfica
Artroviscos,
vamos
levar
a
efeito
no
facebook
https://www.facebook.com/pages/Artroviscos/465111443604259 - mais uma campanha semanal de
informação, desta vez sobre a Viscosuplementação e os seus inegáveis benefícios na prevenção
da doença da cartilagem do atleta.
Durante o próximo mês de Abril e tal como estabelecido desde Agosto passado, continuaremos
a promover no facebook - http://www.stoplesoesnodesporto.com/index.php?module=dels - a
campanha permanente de angariação de Delegados Executivos, que temos vindo a desenvolver,
embora com pouco resultado.
Do mesmo modo 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.
Em Abril, o acontecimento de maior relevo na área da prevenção das lesões no desporto, irá
acontecer no Mónaco e será o “IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in
Sport“, http://www.ioc-preventionconference.org/ .
Com data definitivamente estabelecida para 31 de Maio, iremos realizar no Porto, com a
imprescindível e sempre disponível colaboração da Associação de Futebol do Porto, o seminário
monográfico
“JORNADA
NACIONAL
DE
PREVENÇÃO
DA
PUBALGIA“
http://www.stoplesoesnodesporto.com/index.php?module=sem&id=10 - destinado particularmente aos
atletas, mas também para os pais, treinadores, instrutores e professores de educação física.

“ QUEREMOS UM DESPORTO SEM LESÕES PARA OS NOSSOS JOVENS “

