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Junho absorveu a nossa actividade apenas com uma acção programada de divulgação junto das
organizações distritais do Remo.
Mantivemos nesse sentido uma acção semanal de sensibilização e de angariação de colaboração. Não
obtivemos apesar disso o retorno esperado.
Em Junho como promotores juntaram-se ao nosso movimento, Lino Barruncho, um veterano do nosso
triatlo, Benjamim Carvalho, ilustre e experiente médico do desporto e Nélson Rosado conhecido cantor
e ciclista amador.
Na qualidade de apoiantes associaram-se os atletas de andebol da selecção nacional, Carlos Carneiro
e David Tavares, assim como o selecionador nacional de andebol, Rolando de Freitas. Os seus
testemunhos encontram-se disponíveis na área de vídeos do nosso sítio na internet.
A actividade no nosso sítio na internet e particularmente na área da educação, continuou com a sua
regular remodelação semanal, para alguns dos textos de informação específica, destinada aos
treinadores e aos pais dos atletas do andebol, do esqui aquático, do remo, do surf e do triplo
salto.
Ainda em Junho, levámos a efeito uma remodelação no texto especificamente destinado a esclarecer
os atletas do futebol de praia, 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 readaptado para os atletas desta modalidade.
Para o Hipismo, modalidade com bastantes praticantes amadores e até profissionais no nosso país,
iniciámos a edição de alguma informação específica para os seus praticantes, bem como para os pais
das jovens principiantes, de modo a terem um conhecimento adequado das lesões desta modalidade
e consequentemente com mais facilidade as prevenirem.
O nosso sítio na internet www.stoplesoesnodesporto.com, voltou a apresentar uma boa
regularidade de visitas e em Junho ultrapassámos os 32.000 acessos.
Nas redes sociais voltámos neste mês de Junho, a conseguir uma grande actividade diária de
informação quer no Twitter, com a edição de informação ligada ao nosso sítio na internet para
algumas modalidades, quer e ainda de quase todas as rubricas de publicação diária, no facebook.
No facebook mantivemos o programa previsto de informação, com a edição diária das nossas
habituais rubricas, destinadas para cada um dos dias da semana.
Neste mês voltámos a criar mais uma nova rubrica, “ Informação Prioritária ” que pretende designar
um dos temas publicados no nosso sítio, que se entenda ter em determinada ocasião, prioridade de
divulgação. Tem a sua publicação quase que diariamente.
Depois da adesão diariamente registada, o facebook vai continuar a ser a nossa montra interactiva de
exposição no dia-a-dia. Já ultrapassámos neste Junho os 2.000 fãs.
Durante o próximo mês de Julho, vamos manter no facebook a campanha de angariação de
Delegados Executivos, que decorre já desde Dezembro passado e que se irá manter até Agosto.
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Quanto à “campanha” de promoção aos nossos seminários monográficos, esta irá continuar a fazer-se
às terças, quintas e sábados não só no facebook, mas também no twitter.
Entretanto já iniciámos o desenvolvimento dos necessários acertos na página da internet, para que a
nossa área de inscrição nos mesmos, passe a possibilitar a breve trecho, a sua realização e tal como
já anteriormente divulgado, num ambiente exclusivamente virtual, com os conferencistas a
interagirem com os assistentes, instalados comodamente em suas casas à frente de um computador.
Em Julho, como promotores, irão juntar-se ao nosso movimento, o ortopedista do desporto Alcindo
Silva, que há alguns anos desenvolve uma regular actividade com a traumatologia do desporto e da
actividade militar e que será também o nosso “Médico do mês”, assim como a cavaleira hípica Leonor
Ramalho, que será a nossa “Atleta do Mês“.
Quanto à promoção do nosso movimento durante todo o próximo mês, vamos ainda continuar com
uma regular e bissemanal informação junto das organizações distritais de desportos aquáticos,
canoagem, body board e surfe.
Na primeira quinzena de Julho, iremos estar presentes no congresso anual da American Orthopaedic
Society for Sports Medicine (AOSSM), que irá decorrer em Chicago, de modo a mais uma vez
estabelecermos estreitos contactos mútuos de colaboração e cooperação, com o movimento STOP
(Sports Trauma and Overuse Prevention) Sports Injuries, através dos seus responsáveis mais directos.

“ QUEREMOS UM DESPORTO SEM LESÕES PARA OS NOSSOS JOVENS “
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