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Em Março e logo no seu início, continuámos com o programa delineado de estabelecimento de contactos com
algumas Instituições Associativas do Desporto para sensibilizar os seus dirigentes no sentido de apoiarem o nosso
movimento e de os angariar para patrocinadores institucionais. Não tivemos grande abertura por parte destes.
Como promotores juntaram-se ao nosso movimento em Março, o selecionador nacional de hóquei em patins, Rui
Neto e o treinador de natação Paulo Nascimento.
Neste mês em termos editoriais, procedemos ao lançamento do texto de formação destinado à prevenção das
lesões no esqui e no snowboard, ao texto sobre a doença de Sinding-Larsen-Johansson e ao texto sobre a dor
anterior do joelho na jovem adolescente e já disponíveis no nosso sítio da internet.
No Twitter continuámos com regular actividade de apresentação de índices de ficheiros destinados à informação de
prevenção das lesões de sobrecarga no desporto, apesar de a maioria ser em língua inglesa.
O nosso sítio www.stoplesoesnodesporto.com, manteve-se com um crescente número de visitas, contabilizando
mais de 6.000 durante este mês, mostrando-nos que os atletas têm efectivamente bastante necessidade de se
informarem convenientemente e ainda de que a nossa plataforma é claramente o actual meio de maior divulgação
do nosso movimento.
Em Março, continuámos a melhorar a nossa plataforma na internet, com a adição de mais vídeos de melhor
qualidade de imagem.
Na área do Magazine, a actividade manteve-se ainda reduzida pela impossibilidade de se obter informação
relevante. No entanto e mesmo assim editámos informação importante sobre a mais adequada ocasião para o
tratamento da rotura do ligamento cruzado anterior nos jovens em crescimento, assim como informação decisiva
sobre a importância das lesões desportivas na génese da artrose.
Em compensação o facebook foi um dos locais onde durante Março, desenvolvemos constante actividade de
informação e formação, através das rubricas habituais. Os pedidos de adesão também têm subido diariamente.
Neste mês alterámos no entanto a frequência de publicação de todas as nossas rubricas, de modo a não
sobrecarregar os nossos parceiros.
Para o mês de Abril e Maio, manteremos quer no facebook, quer junto das associações desportivas distritais, a
nossa acção específica de informação, destinada aos treinadores, professores e instrutores sobre a gestão do seu
relacionamento com os pais dos jovens atletas.
Para Abril iremos continuar a angariar novos promotores e apoiantes, junto de individualidades do meio médico, de
dirigentes desportivos, de atletas em actividade e retirados e de jornalistas do desporto.
Em Abril iremos manter o programa anteriormente estabelecido de contactos com as Instituições Associativas
Distritais de Futebol, para sensibilizar os seus dirigentes no sentido de apoiarem o nosso movimento.
Relembramos mais uma vez que o nosso primeiro seminário nacional, irá realizar-se no Porto, terá como tema “ A
concussão cerebral no desporto “, e como responsável científico estará o neurocirurgião Raimundo Fernandes. A
data está marcada para 16 de Junho. Este evento tem o importante patrocínio da Associação de Futebol do Porto e
será realizado no seu auditório principal. A entrada será livre.
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