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Exma. Comunidade do Karate nacional  

Associações, Clubes, Treinadores, Praticantes e Famílias, 

 

Lisboa, 2 Abril de 2020 
 
Assunto: Medidas face ao COVID-19 
 
Exmos. Srs., 
 
Acompanhando a evolução da pandemia COVID-19 no nosso país e no Mundo, as repercussões sobre a 
atividade desportiva, em particular, na atividade da comunidade Karateca, a FNK-P preocupada com a 
situação atual e futura, solicita uma vez mais a vossa atenção. 
 
Apelamos para que tenham em conta a Declaração de Estado de Emergência e todos os procedimentos 
de contenção pelas entidades oficiais. 
 
Apelamos ainda à interrupção das vossas preparações coletivas, mas continuem a desenvolver os vossos 
treinos e a vossa preparação individual devidamente resguardados. NÃO DESISTAM!  
 
Solicitamos a vossa colaboração na informação que se junta para termos conhecimento e informar as 
entidades legais se assim o entenderem: 

1. O vosso Clube tem tido casos de infeção provocados pelo COVID-19? Se sim quantos casos? Qual o 
escalão etário e género?  

2. Têm realizado algum tipo de iniciativa? Em caso afirmativo, gostaríamos se possível, que 
partilhassem connosco o tipo de informação disponibilizada ou mesmo as ações realizadas para 
analisarmos como devemos proceder também. 

 
Continuamos atentos ao desenrolar da situação que esta Pandemia está a provocar. Estamos a reunir 
informação necessária e realista para podermos ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Iremos tomar 
medidas para que a retoma à normalidade seja mais rápida e com menos danos possíveis.  
 
Pedimos desde já a vossa atenção para o seguinte:  

• A FNK-P colocará informação de todos os vosso contatos e eventos futuros (pós COVID-19) no site da 
FNK-P, de modo a haver promoção e a estarem mais visíveis (seguidamente enviaremos e-mail 
pormenorizado sobre este assunto); 

• Avançaremos com Formação Online de imediato (seguidamente enviaremos e-mail pormenorizado 
sobre este assunto); 

• A FNK-P lançará a campanha “Ajuda – Sempre a Treinar” destinada a apoiar o Karate nacional, 
dirigida aos Treinadores profissionais de Karate, Clubes, a todos os Karatecas e familiares, criando 
um modelo de mensagem que poderá ser utilizada por todos os filiados. Servirá de incentivo à 
manutenção da prática atual e futura e ao auxílio aos Mestres/ Treinadores e Clubes (seguidamente 
enviaremos e-mail pormenorizado sobre este assunto); 

• Informaremos sobre tudo o que nos chegue relativamente a medidas deliberadas pelo governo no 
âmbito financeiro e administrativo desta crise, bem como estaremos disponíveis para aconselhar 
profissionalmente (seguidamente enviaremos e-mail pormenorizado sobre este assunto); 

• Para o caso de não se realizar o Campeonatos Nacional, devolveremos todas as importâncias pagas 
pelos clubes a título de inscrições em eventos entretanto cancelados; 
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• Consideraremos mais medidas conforme o evoluir da situação. 
 

Tudo será superado! É desejo da FNK-P e de todos naturalmente, que a retoma da atividade seja o quanto 
antes e da forma mais normal possível. 
 
Neste momento o mais importante é preservar a nossa saúde, dos nossos familiares e de todos os membros 
das nossas organizações. Esperamos que em breve os desenvolvimentos na investigação e medicina nos 
permitam retomar as nossas atividades sem risco. 
 
Mantenham-se protegidos e ajudem a proteger os outros.  
 
Ânimo positivo forte!    
 

O Presidente da FNK-P, 

 

  

 

(Carlos Alexandre Silva) 
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