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Neste mês o nosso movimento e logo no seu inicio, desenvolveu uma intensa actividade de contactos com a
generalidade das Instituições Federativas do Desporto, bem como com as Instituições Oficiais do Desporto, no
sentido de as sensibilizar para a prevenção das lesões no desporto e de as angariar para patrocinadores
institucionais.
Como promotores juntaram-se ao nosso movimento em Setembro: os ciclistas Sérgio Ribeiro e Rui Costa.
Durante este mês procedemos à edição do texto de informação e de formação destinado aos pais, para a prevenção
das lesões de sobrecarga nos seus filhos e já disponível no nosso sítio da internet, para a generalidade das
modalidades.
A nossa presença no Twitter manteve uma regularidade semanal, com a disponibilização e acesso a vários ficheiros
destinados à informação de prevenção das lesões de sobrecarga no desporto.
O sucesso do nosso sítio www.stoplesoesnodesporto.com mantém-se bastante encorajador, com mais de 3.000
visitas durante este mês, mostrando claramente que os atletas sentem e têm necessidade de se informarem
convenientemente e de que esta plataforma será já o meio de maior divulgação do nosso movimento.
Durante este mês de Setembro, tivemos a oportunidade de melhorar a nossa plataforma na internet, com a adição
de imagens à generalidade dos textos na área da formação e também com a activação da nossa área de vídeos e da
área de promoção e de divulgação de reuniões, seminários e congressos destinados à actividade do desporto.
Na área do Magazine do nosso sítio, conseguimos uma melhoria para esta rubrica, com a publicação às segundas e
quintas-feiras, de informação recente e relevante sobre métodos e técnicas de prevenção de lesões no futebol e no
músculo, bem como de avaliação da concussão cerebral.
O facebook foi um dos locais onde também durante este mês, desenvolvemos franca actividade de informação,
através das rubricas normais e ainda com o lançamento das novas “ Stop! Stop! Stop! “ e “ Prevenir! Prevenir!
Prevenir! “. Os pedidos de adesão têm sido diários. No mês de Outubro iniciaremos uma nova rubrica que se irá
chamar “Pais atentos “ e destinada exclusivamente aos pais dos jovens atletas.
Para a 1ª quinzena de Outubro está agendado renovarem-se contactos e efectuarem-se reuniões para o
estabelecimento de protocolos com algumas Federações e Associações Desportivas (patrocinadores institucionais) e
com uma seguradora que tem mais de 700 balcões espalhados por todo o país, para (patrocinador).
Do mesmo modo e para a 2ª quinzena do mês de Outubro, está programado o lançamento no facebook, na
imprensa regional e através das Associações Desportivas, da segunda fase da acção específica de informação
destinada aos pais, sobre a necessidade de prevenção das lesões do jovem atleta no desporto, de modo a podermos
proporcionar-lhe um desporto sem lesões.
Finalmente tivemos que remarcar para o dia 11 de Fevereiro de 2012 o nosso primeiro seminário nacional, que se
irá realizar no Porto, sobre o tema “a concussão no desporto” e que terá como público-alvo, os profissionais da
saúde envolvidos com o desporto, os treinadores e ainda os nossos delegados.
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