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Maio envolveu-nos apenas com duas acções programadas de divulgação junto das organizações distritais do
Andebol.
Voltámos a ter uma acção quinzenal de sensibilização e de angariação de colaboração. Ainda não obtivemos o
retorno pretendido.
Em Maio como promotores juntaram-se ao nosso movimento, Sara Moreira a celebrada atleta de corrida de
fundo e João Morais o jovem fisiatra do desporto.
No nosso sítio na internet, a área da educação e da formação manteve uma adaptação quase diária de alguns
dos textos de informação específica, destinada aos treinadores e aos instrutores do triatlo, do Voleibol, do
Salto em comprimento e do Basquetebol.
Ao Windsurfe, modalidade com inúmeros praticantes amadores e profissionais assim como com muitos
entusiastas, iniciámos a edição de alguma informação específica para os seus treinadores, atletas e pais, de
modo a poderem conhecer as suas lesões e assim mais facilmente as prevenirem.
Ainda em Maio reformulámos o texto especificamente destinado a esclarecer os atletas do basquetebol, assim
como aos seus treinadores, sobre as lesões mais frequentes naquela modalidade e o modo de as prevenirem.
O texto disponível sobre a Pubalgia foi também reformulado.
Neste mês voltámos a conseguir manter uma actividade diária de informação no Twitter, com a edição de
informação ligada ao nosso sítio na internet para algumas modalidades e ainda de quase todas as rubricas de
publicação diária no facebook.
No facebook mantivemos o programa muito diversificado da informação com a edição diária da maioria das
nossas habituais rubricas. Neste mês voltámos a criar mais uma nova rubrica, “Stop Magazine Reprise” e com
esta pretende-se manter uma regular ligação com os temas já anteriormente publicados no magazine. Tem a
sua publicação às terças, quintas e sábados.
O facebook continua a ser a nossa montra interactiva de exposição diária. Estamos a chegar aos 2.000 fãs.
Durante o próximo mês de Junho vamos no facebook manter a campanha de angariação de Delegados
Executivos, que decorre já desde Dezembro passado e que se irá manter até Agosto.
O nosso sítio na internet www.stoplesoesnodesporto.com, voltou a apresentar uma boa regularidade de
visitas e em Maio tivemos 30.000 acessos.
No facebook continuámos a ter um programa de informação e formação muito intenso e diversificado,
centrado na edição diária e bem cedo logo pela manhã, da generalidade das nossas habituais rubricas. Neste
mês criámos uma nova rubrica, “hiperligação do dia” esta pretende disponibilizar um contacto com um site de
interesse para a área do desporto. Afinal o facebook é a nossa montra interactiva de exposição diária.
Para o próximo mês de Junho e no facebook vamos continuar com a campanha de angariação para Delegados
Executivos, que decorre já desde Dezembro passado e que se irá manter muito activa até Agosto próximo.
A “campanha” de promoção dos nossos seminários monográficos, irá continuar às terças, quintas e sábados no
facebook. Estamos a desenvolver acertos na página da internet, para que a nossa área de inscrição passe a
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possibilitar a realização dos seminários num ambiente exclusivamente virtual, com os conferencistas a
interagirem com os assistentes inscritos, instalados em suas casas à frente de um computador.
Em Junho como promotores irão juntar-se ao nosso movimento, o conhecido médico do desporto Benjamim
Carvalho, que há já longos anos desenvolve uma empenhada actividade com o desporto, particularmente com
os atletas do ciclismo profissional e que será também o nosso “Médico do mês”, assim como o atleta de triatlo
Lino Barruncho que será o nosso “ Atleta do Mês “.
Quanto à promoção do nosso movimento durante todo o próximo mês, manteremos uma regular e bissemanal
informação junto das organizações distritais de desportos aquáticos.
Para a ultima quinzena de Junho, e ao contrário do que estávamos a contar, é quase certo termos em
funcionamento a nova funcionalidade na nossa plataforma na internet, que nos dará a possibilidade de se
efectuarem os nossos seminários em tempo real “on-line”.

“ QUEREMOS UM DESPORTO SEM LESÕES PARA OS NOSSOS JOVENS “
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