Perfil
NOME: Vânia Neves
DATA NASCIMENTO: 04/09/1990
NO FLUVIAL DESDE... 2015
NÍVEIS QUE LECCIONA: A1, A1+, A2, D
Porquê ser professora?
V.N. Principalmente para transmitir aos miúdos a
paixão que eu tenho pela natação.
Porquê a natação?
V.N. Porque é o mundo a que estou ligada desde
pequenina.
Qual a situação mais caricata que já viveste
numa aula?
V.N. Foi com os pequeninos. Tive um miúdo que
durante três semanas não entrou na água. Depois
houve uma aula que, por sorte, ele veio sozinho, foi
para a água e a partir daí foi evoluindo de uma forma
brutal. Passou de um medo extremo para estar
completamente à vontade dentro de água.

Quais os maiores desafios desta profissão?
V.N. São as diferentes personalidades das crianças e
o facto de muitas delas virem para aqui só mesmo
para ocupar tempo, por não gostarem muito.

Que objectivos profissionais tinhas no Fluvial
para esta época?
V.N. O meu objectivo era tentar por os miúdos
pequeninos a gostarem disto e tentar que os mais
velhinhos, do nível D, consigam ir para as secções de
competição do Fluvial.
O melhor desta profissõa?
V.N. É mesmo lidar com as crianças.
Descreve o Fluvial numa palavra.
V.N. Incrível.

Quem te inspira e porquê?
V.N. A minha mãe. Acho que esta vontade muito
forte de agarrar as coisas foi ela que me transmitiu.
Ela também é assim.
Que talento não tens e gostavas de ter?
V.N. Cantar [risos].
Um lema de vida?
V.N. Nunca desistir dos nossos sonhos por mais
impossíveis que possam parecer.

Quais os teus hobbies?
V.N. O meu principal hobby é a leitura. Adoro ler. E
não tenho tempo para muito mais coisas. É mesmo

passear e ler.
Que virtude tua consideras mais marcante?
V.N. Ser persistente.
O que te faz rir?
V.N. Tudo e mais alguma coisa.
Qual o teu desportista favorito/a?
V.N. São alguns mas tenho de destacar o Michael
Phelps.

... transmitir aos miúdos
a paixão que eu tenho
pela natação.

