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Neste início de ano, a nossa habitual actividade de contactos com as Instituições Associativas do
Desporto, vai passar a ser regida por um novo modelo de trabalho. Nesse sentido foi entendido ser
mais adequado eleger-se mensalmente apenas uma modalidade desportiva, para a nível nacional e
junto das organizações distritais, desenvolvermos a nossa sensibilização e angariação de
colaboração, de modo mais efectivo.
Como promotores juntaram-se ao nosso movimento em Janeiro, o atleta de meio fundo Rui Pinto
(Atleta do mês no facebook) e o jovem ortopedista do desporto, Pedro Rocha (Médico do mês no
facebook).
Ao longo deste mês procedemos à edição de mais alguns textos de informação específica destinado
aos atletas de Lacrosse, Salto em altura, Salto em comprimento e Salto à vara, modalidades que
apesar de terem um modesto envolvimento no nosso país, necessitam de um suporte adequado ao
esclarecimento dos seus praticantes sobre a prevenção das suas lesões. Ao Padel e ao Halterofilismo
voltámos a dedicar também neste mês, mais informação específica para a prevenção das suas lesões.
Editámos ainda uma breve monografia destinada a elucidar os jovens e seus pais assim como os
atletas em geral, sobre o uso dos anti-inflamatórios nas lesões do desporto. Estão já disponíveis no
nosso sítio da internet.
No Twitter voltámos à publicação diária das nossas monografias editadas no facebook e passámos a
incluir ainda todas as nossas rubricas publicadas também no facebook. Esta alteração na
regularidade de publicação, tem por intenção aproveitarmos esta rede que está em crescente
aceitação junto da comunidade juvenil e desportiva. Iremos para além disso, disponibilizar
diariamente nesta rede, um directório de hiperligações com interesse para os nossos propósitos
junto dos atletas.
A nossa plataforma www.stoplesoesnodesporto.com continua a apresentar um número crescente
de visitas, tendo ultrapassado neste mês as 22.000. Mais uma vez superámos o mês anterior.
Continuamos por isso a assistir e já desde o passado verão, a uma evidente realidade que é
decorrente do facto de a nossa plataforma manter disponível alguma da informação que os atletas
necessitam para lhes suportar um adequado esclarecimento às suas lesões. Por outro lado cremos
que para uma apreciável percentagem deles já a utilizam no sentido da prevenção lesional.
Esperamos que tal como até aqui, continue a ser com reforço do facebook, o meio mais acessível de
divulgação do nosso movimento.
O facebook foi e mais uma vez, durante todo o mês de Janeiro, o nosso local de uma programada
informação e formação diária junto dos desportistas. Desde que instituímos as nossas rubricas
temáticas, que as temos disponibilizado regularmente, ultimamente ao longo do dia e na sua
generalidade em dias fixos da semana.
Em Dezembro lançámos nesta rede social, uma campanha de angariação de Delegados Executivos,
que se irá manter tal como já anunciado, até Junho próximo. O mesmo irá acontecer com a
campanha anteriormente lançada, de angariação de inscrições para a nossa newsletter mensal.
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Ainda no facebook a “campanha” de promoção aos nossos seminários monográficos, irá manter-se
doravante de modo continuado às terças, quintas e sábados.
Quase no final de Janeiro, com a colaboração da Medi, nosso patrocinador permanente, tivemos a
oportunidade de divulgar o nosso movimento junto da classe médica assim como dos fisioterapeutas
ligados ao desporto, aproveitando o XXIII Curso de Reabilitação e Traumatologia do Desporto,
realizado em Coimbra.
Já no início de Fevereiro a Medi irá novamente ajudar-nos a divulgar o movimento, aquando da
realização das jornadas, Lesões do Futebol – o papel de todos os agentes desportivos, que irão
ocorrer no dia 2 no Porto.
Em Fevereiro, Ana Dulce Félix corredora de fundo e meio fundo, será a nossa “Atleta do Mês“ e o Dr.
Ângelo Bastos, será o nosso próximo “Médico do Mês“.
Na primeira quinzena de Fevereiro e com o decisivo empenho e colaboração dos Doutores Raimundo
Fernandes e Marcos Barbosa iremos levar a efeito em Lisboa, mais um seminário sobre “A concussão
cerebral no desporto“, destinado aos atletas, pais, treinadores, instrutores e professores de
educação física.
Na segunda quinzena voltaremos ao Algarve, para durante a 39ª Volta ao Algarve em Bicicleta,
termos a oportunidade de angariar mais alguns apoiantes entre os atletas nacionais e até
estrangeiros, assim como para e aproveitando os órgãos da comunicação social presentes, dar mais
visibilidade ao movimento.
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