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Este quarto número da Motricidade fecha o primeiro 
ciclo anual de publicação da revista. Embora os 12 
meses desde a primeira publicação se cumpram ape-
nas aquando da saída do quinto número (em Janeiro 
de 2006), a verdade é que fechamos o primeiro volume 
com este número quatro. No editorial do número ante-
rior referi o facto da Motricidade constar aparecer em 
duas bases de dados (uma delas com carácter de indexa-
ção): “Índex Médico de Revistas Portuguesas” e “Saúde 
em Movimento”. Recordo novamente este facto pela 
satisfação que é para nós estarmos cada vez mais asso-
ciados à saúde, ilustrando assim a aproximação entre o 
Desporto e Saúde. Com efeito, essa aproximação tem 
sido um dos aspectos altamente positivos que reflecte 
a expansão do Desporto aos mais variados campos de 
actuação. Particularmente, sempre entendi mais lógica a 
aproximação (inclusão?) das Ciências do Desporto nas 
Ciências da Saúde do que nas Ciências Sociais e Huma-
nas. Por exemplo no Brasil, onde temos uma grande 
parte dos leitores e autores da Motricidade, já há muito 
que essa fusão se tornou realidade, quer ao nível organi-
zacional (no contexto académico) quer nível da inter-
venção (no contexto da prática). Em Portugal temos 
observado que esse percurso tem sido mais lento. Se 
em contexto da prática a velocidade de cruzeiro (ainda 
que baixa) dessa aproximação tem sido razoavelmente 
aceitável, no contexto académico ela é bem menor. De 
resto, também neste particular acompanhamos os par-
ceiros da Europa a quem estamos cada vez mais ligados 
por reestruturações políticas advindas da Comunidade 
Europeia. Mas dizia eu que é para nós muito gratifi-
cante observar que essa ligação entre Desporto e Saúde 
é claramente evidente nos artigos que vêm sendo publi-
cados na Motricidade.

Concluo como o meu habitual agradecimento aos 
autores e leitores da revista. Permitam-me uma pala-
vra especial para o Professor Manuel Sérgio que, 
para além do apoio constante à Motricidade, nos pre-
miou no número quatro com um artigo de opinião 
de sua autoria. Gostaria de explicar que o Professor 
Manuel Sérgio não teve intervenção no processo de 
criação da revista; contrariamente ao que a própria 
designação desta pode sugerir. Todavia, o seu con-
tributo para o estudo do Homem em movimento 
em Portugal e também em outros países, parece-nos 
merecedor desta modesta homenagem. Somos de 
opinião que as homenagens verdadeiras se prestam 
durante a vida activa e não em qualquer período 
posterior. Por isso, em nome da Direcção da revista o 
nosso agradecimento ao Senhor Professor. Julgamos 
que os restantes colegas, amigos, leitores, autores, que 
connosco colaboram, não se sentirão ofendidos por 
esta referência particular. 

O Editor

Victor Machado Reis
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