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Em Abril e desde o seu início, mantivemos o programa delineado de estabelecimento de contactos com várias
Instituições Associativas do Desporto, com o intuito de sensibilizar os seus presidentes no sentido de apoiarem o
nosso movimento e de os angariar para patrocinadores institucionais. Ainda não tivemos resposta por parte destes.
Como promotores juntaram-se ao nosso movimento em Abril, o decano dos médicos da Medicina do Desporto, Dr.
J. Fonseca Esteves, que passou a disponibilizar o seu inestimável apoio .
Neste mês em termos editoriais, procedemos ao lançamento do texto de formação destinado à prevenção das
lesões no andebol, 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, assim como da nossa formação diária.
O nosso sítio www.stoplesoesnodesporto.com, manteve-se com um crescente número de visitas, contabilizando
quase 6.000 durante este mês. Continuamos convictos de que os atletas necessitam de se informarem
adequadamente e de que a nossa plataforma é já hoje um meio de bom nível de informação e de pesquisa para o
efeito, assim como de grande divulgação do nosso movimento.
Em Abril, continuámos a melhorar a nossa plataforma na internet, com a adição de imagens de melhor qualidade
técnica e temática. Fizemos ainda a adição de uma nova área destinada à divulgação e à inscrição nos nossos
seminários.
Na área do Magazine, a actividade manteve-se ainda com alguma limitação de informação relevante. No entanto e
mesmo assim editámos informação importante sobre as lesões de sobrecarga na actividade desportiva nos jovens
em idade escolar, assim como informação decisiva sobre a importância das lesões desportivas na génese da artrose.
O facebook continuou a ser o local onde e durante Abril, desenvolvemos a actividade de informação e formação
mais activa, através das rubricas habituais. Os pedidos de adesão mantiveram-se em crescendo diariamente.
Para o mês de Maio, iremos retomar quer no Facebook e Twitter, 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.
Em Maio vamos continuar a angariar novos promotores e apoiantes, junto das individualidades do meio médico, de
dirigentes desportivos, de atletas em actividade e retirados e de jornalistas do desporto.
No próximo mês iremos continuar com o programa anteriormente desenhado de contactos com as Instituições
Associativas Distritais de Futebol e de Andebol, para sensibilizar os seus dirigentes no sentido de apoiarem o nosso
movimento.
Relembramos ainda que o nosso primeiro seminário nacional, irá realizar-se no Porto, terá como tema “ A
concussão cerebral no desporto “, e como responsáveis científicos estão os neurocirurgiões Raimundo Fernandes e
Marcos Barbosa. A data estabelecida é 16 de Junho. Este encontro tem o importante patrocínio da Associação de
Futebol do Porto e será realizado no seu auditório principal. A entrada é livre e a inscrição está disponível on-line no
endereço - http://www.stoplesoesnodesporto.com/index.php?module=sem.
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