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Em Setembro voltámos a vermo-nos envolvidos com a actividade prevista na divulgação do
nosso movimento e dos seus propósitos, junto das organizações distritais de futebol, de
andebol, de basquetebol e de voleibol.
Conseguimos levar a cabo uma acção quinzenal de contactos por e-mail, mas em termos
concretos não lográmos conseguir qualquer retorno.
Na área da informação/educação do nosso sítio na internet, foi possível manter a sua
habitual remodelação e adaptação quase que diariamente, para os textos de informação,
destinada aos treinadores, pais e atletas do andebol, do futsal, do voleibol, do windsurf, dos
trampolins, do salto em comprimento, da ginástica e da natação.
Neste mês de Setembro, elaborámos e editámos o texto base de informação específica para
a prevenção lesional dos atletas de Futevólei, assim como para os seus pais e treinadores.
Continuámos ainda a editar o texto de apoio “ pais atentos ”, que tal como no mês passado
é dirigido aos pais dos jovens atletas de mais algumas modalidades, de modo a
continuarmos a fornecer-lhes normas de vigilância da prática desportiva durante os treinos,
os jogos ou mesmo das provas, com a intensão de se conseguir uma diminuição no
compromisso lesional, particularmente na área da sobrecarga.
O nosso sítio na internet www.stoplesoesnodesporto.com durante Setembro, manteve
uma ligeira subida nas suas visitas com um pouco mais dos 36.000 acessos do mês anterior.
No conjunto das duas redes sociais, Twitter e Facebook, conseguimos continuar durante este
mês a aumentar a actividade da informação no dia-a-dia, com a edição de textos para a
generalidade das modalidades e alguns dos vídeos dos nossos apoiantes, ligados ao nosso
sítio na internet.
No Facebook para além do programa habitual de informação e de formação diária,
mantivemos a edição ao logo do dia de todas as nossas rubricas estabelecidas para cada um
dos dias da semana.
Em Setembro criámos no Facebook mais duas novas rubricas para publicação diária, a “em
destaque este mês” que pretende manter o alerta permanente ao logo de cada mês, de um
determinado assunto ou tema para a prevenção lesional e destinado a todos os atletas e
desportistas na generalidade e a “em foco esta semana” com a mesma intenção.
Em Setembro e na qualidade de promotor, juntou-se ao nosso movimento, o ortopedista
recém-chegado à medicina e à traumatologia do desporto, Alexandre Marques, que durante
este mês no facebook foi o nosso “ Médico do Mês “. O futebolista Hyun-Jun Suk
actualmente a jogar no Al-Ahli Sports Club de Jeddad na Arábia Saudita, associou-se ao
movimento na qualidade de apoiante, aquando da sua recente e breve estadia em Coimbra.
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Na segunda quinzena de Setembro, estivemos em Esmirna no congresso mundial da ICRS
(International Cartilage Repair Society), a avaliar as recentes propostas de prevenção e
tratamento para as lesões na cartilagem dos atletas.
No próximo mês de Outubro e no que concerne à promoção do nosso movimento,
voltaremos a insistir numa abordagem regular e semanal de informação junto das
organizações distritais de futebol, andebol, basquetebol e voleibol.
Ainda e em Outubro, continuaremos a manter no facebook a campanha de angariação de
Delegados Executivos, que temos vindo a promover regularmente.
Na primeira semana de Outubro iremos aproveitar o congresso da Sociedade Portuguesa de
Artroscopia e Traumatologia Desportiva e na última semana, o congresso da Sociedade
Portuguesa de Ortopedia, para divulgar o nosso movimento junto da classe médica, assim
como dos fisioterapeutas e outros intervenientes ligados ao desporto.
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