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Nota de Imprensa Nº21/2014 
 
 

Montijo, 24 de Novembro de 2014 
 

 
Federação Portuguesa de Canoagem nomeia Ivo Quendera como 

Técnico Nacional de ParaCanoagem 
 
 

A Federação Portuguesa de Canoagem convidou o Treinador do Clube Atlético do 
Montijo para Técnico Nacional de ParaCanopagem. O Treinador é considerado a 
nível internacional como o “Pai da Canoagem Adaptada Portuguesa”, termo que 
o próprio não gosta de usar, preferindo o conceito de “Canoagem para Todos”. 
 
Nos últimos 10 anos, o treinador tem-se dedicado a tornar a Canoagem numa 
modalidade para todos, apostando na promoção de atividades e parcerias a nível 
nacional, com a Fenacerci, a Escola Superior de Tecnologia da Saúde, várias IPSS’s, 
instituições e Clubes, universidades e escolas superiores de educação, e acima de 
tudo, através de workshops, seminários e formações por todo o país, sendo o 
Campo Aberto de Canoagem (organizado no Montijo) e o Pirilampo Mágico (no 
Parque das Nações) duas referências. 
O seu trabalho é memorável, tendo sido o primeiro treinador português a liderar 
a participação portuguesa no primeiro Campeonato do Mundo de Canoagem 
Adaptada, em Halifax – Canada, em 2009, onde estiveram presentes dois atletas 
portugueses. O seu trabalho ao nível do treino tem sido evidenciado, uma vez 
que os atletas representantes da equipa nacional têm sido quase todos treinados 
por ele. 
 
A aposta da FPC na promoção da Canoagem para Todos e especificamente da 
ParaCanoagem, alavancou o convite ao treinador, para ser o novo responsável 
nacional quer pela Equipa Nacional de ParaCanoagem, quer pelo processo de 
desenvolvimento a nível nacional, junto dos clubes, instituições de formação de 
técnicos, parceiros e principalmente dos praticantes. 
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O Técnico Nacional já representou a federação no Congresso Nacional do Comité 
Paralímpico, e estará presente dias 6 e 7 de Dezembro em Mértola no Seminário 
Internacional de Treinadores de Canoagem, sendo uma aposta do CPP e da FPC, 
ver Portugal representado nos próximos Jogos Paralímpicos, a realizar em 2016 
no Rio de Janeiro: “Portugal apresenta neste momento, pelo menos, um 
candidato ao apuramento para o primeiro evento paralímpico do planeta. 
Acredito quer nos atletas quer na equipa de trabalho, e a FPC e o CPP estão 
fortemente esperançosa de representarmos a nação no Rio 2016. A preparação 
já está em curso e falta-nos apenas algum apoio estatal e patrocinadores que 
acreditem no sonho. Esse sonho é de todos nós…e a canoagem portuguesa está 
de parabéns, porque cada vez mais os clubes e treinadores a nível nacional 
acreditam na Canoagem para Todos!”   
 
A Direção do Clube Atlético do Montijo enaltece a nomeação do Treinador, assim 
como todo o trabalho da equipa e dos atletas nos últimos 16 anos de carreira. 

 
Mais informações em www.camontijo.com e no Facebook do Clube. 
 
 
 
“Dum Spiro Spero” 

http://www.camontijo.com/
mailto:camontijo@gmail.com
http://www.camontijo.com/

