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Vanessa Fernandes recebida com pompa e circunstância...

...recebeu muitas prendas e felicitações

esta dedicação, a fé e en-
trega de Vanessa.”

Em nome de todos disse
á grande atleta “iluminaste
o coração dos portugue-
ses, obrigado, contigo é
possível concretizar o so-
nho”. Também o presidente
da Assembleia de Freguesia
Jaime Quintas, destacava a
qualidade da atleta e do Pai,
Venceslau Fernandes “pas-
sou um testemunho lin-
do.” Além da reconhecida
humildade e simplicidade
Vanessa fez uma prova
“com muita inteligência”,
rematava.

O pai de Vanessa Fer-
nandes mais do que discur-
sar falou das dificuldades e
do trabalho até se chegar ao
ponto em que Vanessa che-
gou “há quinze anos que

trabalha para isso, não é
fácil” e todos sabem que Va-
nessa tem muito mais no
seu palmarés que esta me-
dalha de Prata nos olímpicos
“um momento alto do des-
porto”, mas quase se pode
dizer que na vida de Vanes-
sa será mais um momento
alto.  A dado passo, o pai da
atleta achava que se tinha
perdido no discurso, mas
não perdeu porque disse as
palavras certas:“daqui a
quatro anos a Vanessa po-
de lá estar outra vez, po-
de ganhar uma medalha
ou não, mas mesmo que
não ganhe será sempre
acarinhada”, disso nin-
guém duvida.

Numa representação du-
pla, a de presidente da As-
sembleia Municipal de Gaia

e de vice presidente do SL
Benfica, Sílvio Cervan lembra
que este “não são êxitos do
clube, são êxitos do atle-
tas, do país que tem que
ajudar mais, apoiar mais
e incentivar a prática de
outras actividades que
não o futebol porque há
mais para além disso.”

O presidente da Câmara
Municipal, Filipe Menezes
referiu o “exemplo de di-
mensão humana” que é
Vanessa Fernandes. A atleta

“não precisa ganhar nada
para ter admiração de to-
dos nós”, mas sabe que ela
vai continuar “a lutar, a com-
petir a dar-nos alegrias.”
Em poucas palavras, rema-
tava o autarca que Vanessa
Fernandes “é o símbolo
das mulheres.” Da Câmara
Municipal no que concerne
a distinções Vanessa já qua-
se nada tem para receber já
foi alvo dos mais altos reco-
nhecimentos. No entanto,
resta atribuir o seu nome a

um equipamento social de
grande qualidade que Mene-
zes não disse qual. Por outro
lado, como forma de ajudar
a prática do Triatlo a autar-
quia vai dar ao clube fundado
por Venceslau Fernandes,
onde Vanessa começou a
sua formação, um subsídio
mensal de 1 250 euros, o
mesmo valor da bolsa que o
Estado dá à grande atleta
Vanessa Fernandes.
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