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Sobre o livro 

Desde há longos anos que o Prof. Manuel Sérgio tem 

sido o grande filósofo do desporto em Portugal. Com 

vários títulos publicados numa área em que se escreve 

muito pouco e muito menos se reflectem as questões de 

fundo, o Prof. Manuel Sérgio é um bastião de uma forma 

de ser que é desportiva até na forma de pensar. Uma 

filosofia de vida desportiva. Essa sua forma de ver a 

realidade, de pensar a organização do mundo face ao 

desporto e do desporto face ao mundo vieram contribuir 

para a sua fama nesta área inovadora. Como bem 

salienta Francisco Louçã no excepcional prefácio "é um 

livro necessário" que aborda a evolução da concepção 

do desporto ao longo dos tempos e das sociedades para 

explicar a necessidade da sua re-orientação e re-dimen-

sionamento face à diferente realidade dos dias que 

correm. Com perto de 30 obras publicadas e centenas 

de artigos, Manuel Sérgio é o grande pensador do 

desporto em Portugal. 

 

Sobre o autor 

Manuel Sérgio é incontestavelmente o 

nosso grande teorizador e filósofo do 

desporto. Com amplas provas dadas no 

ensino e na formação de muitos des-

portistas teve, entre outros casos, uma 

influência capital na formação de José 

Mourinho, por este reconhecida publicamente. Outras 

obras publicadas sob a chancela Compendium: A Prática 

e a Educação Física, Filosofia das Actividades Corporais, 

Ideário e Diário, Heróis Olímpicos do Nosso Tempo, A 

Pergunta Filosófica e o Desporto e Para uma Epistemo-

logia da Motricidade Humana. 

 
Destaques 

“Um livro surpreendente.” Uma “reflexão provavelmente única 

na sociedade portuguesa”. — Francisco Louçã 
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