Discurso de Luis Miguel Neves Silva na entrega de premios do Deporte Portugués.
(Premios Minhoto do Deporte)

“ É com muito orgulho que recebo o galardão “O Minhoto” numa das cidades que guardo
com especial carinho no coração. Entre vários bons momentos vividos em Guimarães não
podia deixar de referir que foi aqui, nos anos de 2006 e 2007, que realizei os meus
primeiros
torneios
na
vertente
federada.
O xadrez, uma modalidade que de forma irreflectida não é unanimemente aceite como
desporto na nossa sociedade é, como muitos outros desportos neste país, desprestigiado.
O papel secundário da maioria das modalidades, ou até terciário no caso do xadrez está,
ainda, demasiado enraizado na cultura portuguesa. Esta diferença é constantemente e, por
muitas vezes despropositadamente, reforçada pela maioria dos media nacionais, de tal
forma que o crescimento suportado de atletas de valor nas mais variadas modalidades
torna-se complicado. Entristece-me ver que, desportistas com resultados que colocam o
nome de Portugal a letras douradas, muitas vezes sejam relegados para segundo plano
em detrimento de conteúdo gossip, que certamente irá vender mais mas que não cumpre o
que deveria ser o princípio de comando dos media: o de bem informar e servir os
portugueses. Acredito que a pluralidade é benéfica e alargar o máximo possível o campo
de visão da sociedade só pode ser positivo para que mais pessoas encontrem um desporto
ou uma figura em que se identifiquem e, assim, se motivem para a prática que,
independentemente de ser competitiva ou lúdica, seria por si só uma enorme conquista
social. Destaco e desde já congratulo, o esforço que tem vindo a ser feito pela mudança do
paradigma instalado a nível nacional, por parte de algumas autarquias e dos seus media
locais, de eventos como “ o Minhoto” e de todos aqueles que são uma constante presença
na
vida
dos
atletas.
Para terminar, queria agradecer a todos os que têm contribuído para o meu
desenvolvimento desportivo e principalmente aos que me fazem crescer como pessoa.
Portanto, à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, ao Clube de Xadrez A2D, ao
Club Xadrez Ourense, aos meus amigos que fazem equipa comigo nestes dois clubes e,
em especial ao Elias Gonzalez, ao Mário Oliveira, que me acompanha hoje nesta gala, aos
irmãos Gomes, à minha família e aos meus grandes amigos do curso de Medicina, um
enorme obrigado por todo o apoio até aqui e que certamente existirá para sempre nesta
caminhada conjunta! “

