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PRO POSTA 

Centro de Medicina Desportiva 

0 Concelho de Ponte de Lima e o mais representative na Associa~ao de Futebol de 
Viana do Castelo e no Institute de Actividades dos Tempos Livres (INATEL), em numero 
de praticantes desportivos na modalidade de futebol e de futsal. Alem destas 
modalidades devemos sublinhar a presen~a no basquetebol, hoquei em patins e 
patinagem artfstica, nata~ao, ballet, btt e canoagem. 

E urn numero elevado de jovens que dedicam algum do seu tempo a actividade 
desportiva. Cumpre ao Municipio contribuir para a melhoria das condi~6es de pratica 
desportiva, sendo reconhecido que em materia de infra-estruturas a situa~ao e 

positiva. Os campos de futebol de piso sintetico e os pavilh6es sao uma evidencia dessa 
positividade. 

Contudo a actividade desportiva assenta essencialmente na forma~ao do homem, 
devendo contemplar todas as vertentes que proporcionem o seu enriquecimento 

pessoal e da sua saude mental e ffsica. 

Nesta materia cabe aos clubes adoptar uma polftica de preven~ao disponibilizando 
servi~os que garantam este equilibria entre o gosto pela pratica desportiva e as 
condi~oes ffsicas e anfmicas para o seu exerdcio. Sabemos que os clubes nao tern 
possibilidades financeiras para dar este apoio nas melhores condi~oes de seguran~a e 

fiabilidade. 

Numa sociedade moderna em que devem existir preocupa~oes para garantir 
plenamente as condi~oes de assistencia na saude a todos os cidadaos, muito mais se 
impoe que os praticantes desportivos sejam alva de uma aten~ao especial consonante 
com a sua actividade flsica sujeita a solicita~oes intensas e a dar respostas em tempo 

certo. 



Neste sentido deve-lhes ser prestado um conjunto de servi~os de preven~ao de lesoes, 

de exames e diagn6sticos que sustentam a sua condi~ao para a pratica desportiva. Para 
alem dos exames normais (avalia~ao biometrica; electrocardiograma; acuidade visual e 

auditiva; ausculta~ao cardfaca, etcL deverao ter ao seu alcance em caso de emergencia 
uma equipa dotada de desfibrilhador automatico com capacidade para prestar o 
suporte basico de vida. 

Mais do que parangonas nos jornais sao as ac~oes e decisoes dos eleitos que contam. 0 

PSD propoe que esta Assembleia aprove que o Municipio de Ponte de Lima estimule a 
cria~ao de um Centro de Medicina Desportiva de Ponte de Lima, uma mais~valia para os 

clubes do concelho, uma garantia da saude e assistencia aos atletas, cidadaos limianos, 

e um excelente apoio aos clubes do concelho. 
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