


O Desporto emanou do jogo e acompanhou, 
ainda que com sobressaltos, o desenvolvimento 
civilizacional da Humanidade. Isto é, ao prin-
cípio era o jogo, simples e primitivo, com re-
gras elementares, evidentemente não escritas. 

Os jogos passavam, por tradição, de geração em 
geração, nasciam de ações instintivas ou inspi-
ravam-se em factos da vida corrente dos tempos 
mais recuados da história do homem.

Na pré-história, as suas ocupações primiti-
vas continham como que um aspeto embrio-
nário de competição desportiva, tais como 
caçar, pescar e lutar enfi m, atividades con-
sideradas hoje como atividades desportivas.

No decorrer do tempo, o Homem foi inventando 
jogos e desportos, como meios de conviver com 
os seus semelhantes, para demonstrar habilida-
des, proezas e destrezas de índole física e, tam-
bém, para divertimento de todos, provocando, 
por vezes, estados de euforia.

Mirandela quer dominar culturalmente, também, 
pelo desporto e o sonho de sermos Capital Euro-
peia do Desporto, é uma ambição desde que as-

sumimos a governação local. Para isso teremos 
necessidade de empreender, de potenciar solu-
ções participativas e cúmplices convosco, com 
atratividade e investimento e aumentar a oferta 
em infraestruturas onde a construção dum es-
paço nobre, amplo, capaz de agregar grandes 
eventos desportivos, terá de ser uma realidade.

A atividade mais ou menos desportiva será, 
provavelmente, tão velha como o Mundo. Ber-
nard Fernando Ferreira Guillemain, no seu li-
vro «Le sport et l’education», afi rma o seguin-
te: «Assim, para que haja Desporto torna-se 
necessário que o lazer tenha um lugar na 
existência dos indivíduos, entre os valores 
sociais», e este lema assiste e motiva todos 
quantos nesta área específi ca de gestão au-
tárquica trabalham diariamente por Mirande-
la e a todos deve envolver e abraçar para que 
alcancemos a saúde física e mental necessá-
ria para enfrentar os atuais desafi os de Vida.

O desporto sendo hoje a maior paixão da Huma-
nidade, não deixaremos de a afi rmar em todos 
os Mirandelenses. Por isso, vamos lá a prati-
car desporto, pois estamos cá por si e para si!

Muito obrigada!

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Desporto,
por Júlia Rodrigues














































