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Em Julho estivemos comprometidos com a acção programada de divulgação junto das organizações
distritais que apoiam a canoagem, o body board e o surfe.
Continuámos com as nossas sessões semanais de sensibilização via contactos por e-mail, para
angariação de colaboração. Obtivemos muito pouco retorno.
Em Julho como promotor juntou-se ao nosso movimento, Alcindo Silva conhecido ortopedista do
Porto, que colaborou este mês no facebook como “o médico do mês“.
No nosso sítio na internet a área da informação/educação, manteve-se com a sua habitual criação e
remodelação quase que diariamente, para alguns dos textos de informação específica, destinada aos
atletas, aos treinadores e aos pais dos atletas do basquetebol, do futebol de praia, do body board, do
windsurf e do salto em altura.
Ainda em Julho, desenvolvemos o texto destinado a disponibilizar informação específica aos atletas de
body board, assim como aos seus treinadores, sobre as lesões mais frequentes para aquela
modalidade e o modo adequado de as prevenirem.
O texto disponível sobre a Pubalgia foi também readaptado para os atletas desta modalidade.
Para o Hipismo, voltámos a editar mais alguma informação específica para os seus praticantes, de
modo a poderem continuar a beneficiar de um conhecimento adequado das lesões nesta modalidade
e com facilidade as tentarem prevenir.
O nosso sítio na internet www.stoplesoesnodesporto.com, durante este mês continuou a
apresentar a sua habitual regularidade de visitas e manteve-se assim nos quase 32.000 acessos.
No conjunto das duas redes sociais, voltámos neste mês, a conseguir manter uma regular actividade,
no dia-a-dia, de informação quer para o Twitter, com a edição de textos e vídeos ligados ao nosso
sítio na internet, para a generalidade das modalidades, assim como de publicação diária, no facebook.
No facebook o programa de informação foi cumprido diariamente como habitualmente, tendo-se
levado à edição e quase sempre ao longo do dia, todas as nossas rubricas estipuladas para cada um
dos dias da semana.
Durante este mês criámos no facebook mais uma nova rubrica, “ A Dica dos Pais ” que pretende levar
aos pais, a informação específica de esclarecimento e de prevenção, com suporte nos textos
publicados no nosso sítio. Tem a sua publicação estipulada para os domingos.
Na primeira quinzena de Julho e tal como previsto, estivemos presentes no congresso anual da
American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOSSM), que se realizou em Chicago e mais uma
vez estabelecemos estreitos contactos para a cooperação, com o movimento “ Sports Trauma and
Overuse Prevention “.
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No próximo dia 5 de Agosto, vamos celebrar o nosso terceiro aniversário e queremos aproveitar para
lembrar o seu início a 5 de Agosto de 2010, aquando do começo em Viseu da 72.ª Volta a Portugal
em Bicicleta, contando nessa ocasião apenas com Francisco Santos Silva, cirurgião ortopédico e
Cândido Barbosa, ciclista profissional, como os seus mentores, promotores, dinamizadores e
apoiantes.
Hoje e tal como já nessa altura, “as lesões no desporto continuam a atingir no nosso país níveis muito
preocupantes em todos os grupos etários e sociais e as suas sequelas para além de comprometerem a
função ao atleta, perpetuam com uma penalização severa à escala nacional, a nossa sociedade”

(Francisco Santos Silva).
No entanto e felizmente, o movimento cresceu e dispomos agora de muitos mais colaboradores cinquenta e sete promotores, vinte e oito apoiantes e dezanove delegados – disponíveis para nos
ajudarem com o mesmo objectivo, a reverter este flagelo através da informação e da educação e
mantendo o lema inicial:
“ QUEREMOS UM DESPORTO SEM LESÕES PARA OS NOSSOS JOVENS “

Durante o próximo Agosto vamos reforçar no facebook, o esforço desenvolvido até aqui, para que
este continue a ser o nosso sítio de maior interactividade de exposição diária.
Ainda em Agosto, vamos continuar a manter no facebook a campanha de angariação de Delegados
Executivos, que temos estado a promover desde Dezembro, com uma edição diária.
Em Agosto, como promotores, irão juntar-se ao nosso movimento, o médico do desporto Ângelo
Bastos, que há mais de vinte anos desenvolve uma regular actividade com a traumatologia do
desporto, apoiando os desportistas da zona norte e que será também o nosso “Médico do mês”, assim
como o andebolista Ricardo Pesqueira, estudante de medicina e actualmente a jogar no ABC e que
será o nosso “Atleta do Mês“.
Quanto à promoção do nosso movimento durante todo o mês de Agosto, vamos ainda continuar com
uma regular e bissemanal informação junto das organizações distritais de desportos aquáticos, remo,
canoagem, polo aquático e natação.
Na primeira quinzena de Agosto, iremos estar presentes a acompanhar a 75ª Volta a Portugal em
Bicicleta, não só para divulgar o movimento, mas também para fazer uma campanha, junto dos
ciclistas e directores desportivos, de esclarecimento sobre a hidratação do ciclista.
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