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Janeiro impôs-nos continuado compromisso com os nossos propósitos.
Durante este mês juntaram-se ao nosso movimento como promotores, o jornalista desportivo João Pedro
Mendonça e o piloto de automóveis Filipe Albuquerque. A corredora de meio-fundo Joana Costa associou-se ao
movimento como apoiante. A todos a nossa gratidão.
Na área da formação levámos à edição do texto de informação sobre “ as lesões nas artes marciais “ e ainda à
reformulação do texto auxiliar para os pais na avaliação dos níveis de sobrecarga nos treinos e jogos dos seus filhos.
Ainda do texto de educação sobre o sindroma de Pellegrini Stieda. Todos já se encontram disponíveis no nosso sítio
da internet.
O sucesso do nosso sítio - www.stoplesoesnodesporto.com , continua em franca ascendência, a atestar pelo facto
de se contabilizarem mais de 150 visitas diárias durante este mês, atestando a necessidade que os atletas e todos
os agentes desportivos têm em se informarem. Por isso a nossa plataforma é o principal instrumento de divulgação,
de promoção e de suporte do nosso movimento.
O Magazine manteve a publicação regular às segundas-feiras de informação relevante no sentido da prevenção das
lesões, e neste mês sobre: o índice de artrose da anca e do joelho nos atletas de elite já retirados da actividade
desportiva; o tratamento artroscópico do conflito femuro-acetabular no atleta; o tratamento da tendinopatia do
atleta.
O facebook tem sido o nosso principal meio de contacto diário com os atletas e com uma constante actividade de
informação, através das rubricas habituais. O ortopedista Gonçalo Borges foi o protagonista da rubrica o “ Médico
do Mês”. As novas rubricas “Sem Comentários”, “Salvé” e “Tributo” tiveram durante este mês pouco protagonismo.
Em contrapartida os pedidos de amizade foram diários. Iniciámos uma nova rubrica “A Publicação do Mês” com
saída às quintas e domingos. Em Fevereiro iniciaremos uma nova rubrica designada por “A frase do dia”.
Durante Fevereiro e Março, manteremos no facebook e junto das associações desportivas distritais, uma acção
específica de informação, destinada aos treinadores, professores e instrutores sobre a gestão do seu
relacionamento com os pais dos jovens atletas.
No próximo mês de Fevereiro vamos continuar a fazer angariação para a nossa área de promotores no nosso sítio
da internet, individualidades do meio médico, dirigentes desportivos, atletas em actividade e retirados e jornalistas.
Importa dar nota que o nosso primeiro seminário nacional, que irá ser realizado no Porto sobre o tema “ A
concussão no desporto “, terá como responsável científico o neurocirurgião Raimundo Fernandes e tem data
definitivamente marcada para 16 de Junho.
Em Fevereiro voltaremos a estabelecer com as federações e associações contactos para a efectivação de protocolos
de colaboração com o movimento.
Ainda em Fevereiro e durante a volta ao Algarve em bicicleta, iremos aproveitar este acontecimento para dar
visibilidade nacional ao nosso movimento com a ajuda e o suporte de alguns ciclistas nacionais e fazer recolha de
imagens para a nossa página de internet.
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