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Sobre o livro 

Primeiro e grande doutrinador de toda a história do 

desporto português, autor de uma tese inédita e inova-

dora sobre a motricidade humana, Manuel Sérgio é hoje, 

nessa área, um nome sobejamente conhecido e admi-

rado dentro e fora do país. Menos conhecida mas não 

menos importante é a sua outra faceta de poeta. Esta 

Antologia Poética, que reúne alguns dos melhores 

poemas que vem escrevendo desde 1961, não deixa 

qualquer dúvida a esse respeito. Poeta católico, a sua 

relação com Deus leva-o para coordenadas poéticas que 

entroncam sobretudo na estética presencista. Segundo o 

seu prefaciador, José Eduardo Franco, “Ler a poesia de 

Manuel Sérgio é banhar-se em águas cristalinas e 

deslizar em riachos suaves, como que realizando um 

movimento de regresso à infância e à inocência perdida”.  

E “(…) um hino à vida, à liberdade, à amizade, ao amor, 

à família e à humanidade”. 

 

Sobre o autor 

Manuel Sérgio Vieira e Cunha nasceu 

em Lisboa, no dia 20 de Abril de 1933. É 

licenciado em Filosofia pela Faculdade 

de Letras de Lisboa e doutor e professor 

agregado pela Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade Técnica de 

Lisboa. Aposentou-se como professor catedrático con-

vidado desta mesma Faculdade. Foi ainda professor 

catedrático convidado nas Faculdades de Educação 

Física e de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp-Brasil). 

 
Destaques 

Uma poesia eivada de um lirismo e beleza tocantes e intem-

porais. 
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