VOTO DE CONGRATULAÇÃO
AO ATLETA MADEIRENSE DAVID FERNANDES
O dia 23 de agosto de 2015 fica para a história do desporto madeirense, em particular
para a canoagem. David Fernandes, atleta do Clube Naval do Funchal, qualificou-se para os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, na disciplina de canoagem K4 (quatro tripulantes).
A prova decorreu em Milão, Itália, e o quinto lugar na final de K4, 1000 metros, conquistado
por David Fernandes, Fernando Pimenta, João Ribeiro e Emanuel Silva, garantiu a qualificação
para as próximas Olimpíadas. Em canoagem, Portugal consegue uma participação com oito
atletas, entre os quais está, então, o canoísta do Clube Naval do Funchal.
David Fernandes, atualmente com 32 anos, começou bem cedo as “pagaiadas” nos
mares da Madeira. Com apenas 9 anos, iniciou-se nas escolas do Clube Naval do Funchal, o
seu clube de sempre, tendo representado pela primeira vez Portugal em 2000, no
Campeonato da Europa de juniores, em França. Do seu já extenso palmarés consta, entre
outras conquistas, uma medalha de ouro no Europeu de Belgrado em 2011 e a medalha de
prata no último campeonato mundial da modalidade em Moscovo.
Quem conhece David Fernandes reconhece-lhe a determinação e o espírito de sacrifício
que, aliados a uma base física adequada, já deixavam antever um futuro promissor na
disciplina desportiva que escolheu.
A participação nos Jogos Olímpicos de 2016 é o corolário justo para o trabalho e para a
dedicação de David Fernandes.
Por tudo o que foi atrás exposto, a Assembleia Legislativa da Madeira, legítima
representante dos Madeirenses e Porto-santenses, decide atribuir um voto de congratulação
ao atleta David Fernandes pela qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em
2016, certa de que representará com brio e profissionalismo as cores de Portugal e da Região
Autónoma da Madeira, esperando que traga de lá a primeira medalha olímpica madeirense.
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