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Projeto de Voto n.º 109/XV/1.ª

De Saudação à participação nacional na Taça do Mundo de Canoagem, em 

particular a Fernando Pimenta pela conquista de quatro medalhas de ouro na 

Taça do Mundo de Canoagem

Portugal teve uma participação exemplar na Taça do Mundo de Canoagem, destacando-

se a conquista por parte de Fernando Pimenta, no passado dia 29 de maio, de quatro 

medalhas de ouro, em Poznan, na Polónia.

Fernando Pimenta, duplo medalhado olímpico, impôs-se nas finais de K1 5.000 metros, 

K1 500 e K1 1.000 metros, às quais juntou o triunfo na prova mista de K2 500 metros, 

ao lado de Teresa Portela.

Aos triunfos de Fernando Pimenta juntam-se ainda as medalhas conquistados por João 

Ribeiro e Messias Baptista (prata em K2 200 metros), Francisca Laia (prata em K1 200 

metros) e Kevin Santos (bronze em K1 200 metros), na mesma competição.

Ao ganhar quatro medalhas de ouro num só dia, o canoísta limiano do Benfica 

alcançou um feito inédito na modalidade, facto realçado pela Federação Internacional 

de Canoagem, e que coloca o canoísta a arrancar para o novo ciclo olímpico 

Paris2024, no topo da elite mundial.

Fernando Ismael Fernandes Pimenta nasceu a 13 de agosto de 1989, iniciando a 

prática desportiva em 1993, na Natação, na Escola Desportiva Limiana onde treinou 

durante 9 anos. Em 2001 entrou para o Clube Náutico de Ponte de Lima. 

O seu primeiro Título Nacional foi em 2004 em K2 Cadete e no ano seguinte começou 

a obter os seus primeiros títulos em K1. Também nesse ano integrou a equipa nacional 

de Cadetes, onde fez a sua primeira prova internacional e obteve a sua primeira 

medalha internacional, a Medalha de Ouro em K4 500 mts.

Em 2007, terminou a época com um título de campeão da Europa de juniores em K1, 

1000 mts e um 2º lugar no K1, 500 mts.

Em 2009 conquistou o título europeu em K1, 1000 mts sub-23, obteve a sua primeira 

internacionalização como sénior absoluto com um excelente 8º lugar em K1, 1000 mts 

no Campeonato da Europa e ainda se sagrou Vice-Campeão do Mundo de maratonas 

em K1, sub-23.
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2010 foi um ano de algumas experiências em termos de embarcações de equipa 

nacionais. Competindo em K2, 1000 mts e K2, 500 mts nos campeonatos da Europa de 

seniores e de sub-23 onde obteve o título europeu de K2, 500 mts sub-23 e no 

Campeonato do Mundo sagrou-se Vice-Campeão do Mundo de seniores também em 

K2, 500 mts.

Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata em K-2 1000 metros, nos Jogos 

Olímpicos de Londres 2012, juntamente com o atleta Emanuel Silva. Nos Jogos 

Olímpicos de Tóquio em 2020, conseguiu a medalha de bronze na categoria K-1 1000m.

Em 2017, sagra-se campeão do mundo em K1 5000 na República Checa (no dia 

anterior, já tinha conquistado a medalha de prata em K1 1000 metros). 

Em 2018 sagrou-se bicampeão do Mundo em Montemor-o-Velho, em K1 1000 mts e K1 

5.000 mts. 

Em 2020, durante a Taça do Mundo de Szeged, Fernando Pimenta conseguiu a sua 

100ª medalha em competições internacionais. E o ano passado, depois dos Jogos 

Olímpicos, sagrou-se Campeão do Mundo de K1 1000 mts.

Fernando Pimenta recebeu os títulos de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. 

Henrique, Comendador da Ordem do Mérito e Grande-Oficial da Ordem do Mérito.

A este percurso exemplar Fernando Pimenta acrescenta a conquista de quatro 

medalhas num só dia que, além de facto inédito na modalidade, é também o reflexo 

da vitalidade da modalidade em Portugal, patente nos feitos alcançados pelos 

canoístas portugueses que, no total, trouxeram da Polónia sete medalhas, 

configurando-se a melhor Taça do Mundo de sempre para a Canoagem Portuguesa. 

A Assembleia da República saúda o atleta Fernando Pimenta pela conquista das quatro 

medalhas de Ouro na Taça do Mundo de Canoagem, a 29 de maio, em Poznan Polónia 

2022 e expressa as felicitações ao atleta pelo seu exemplar e contínuo percurso, 

desejando que todas as competições futuras continuem a espelhar o seu empenho e 

dedicação ao desporto, bem como a canoagem nacional que, ao colocar no pódio da 

importante competição os canoístas João Ribeiro, Messias Baptista, Francisca Laia e 

Kevin Santos mostra, mais uma vez, a vitalidade e a qualidade da modalidade no nosso 

país.
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O Presidente da Comissão,

(Luís Graça)


