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Exma. Comunidade do Karate nacional  
Associações, Clubes, Treinadores, Praticantes e Famílias, 

 
Lisboa, 7 Maio de 2020 
 
Assunto: A FNK-P está de luto! 
 

 
Exmos. Associados, 
 
Raul Augusto Queiroz da Mota Cerveira nasce em Lisboa, a 11 
de abril de 1944.  

Começou a fazer Judo com o Mestre Kobayashi iniciando 
assim o seu caminho pelas Artes Marciais.  

Em 1963, na Academia de Budo, inicia um novo ciclo de aulas 
de Karate. 

Introduz-se na prática do Karate a 11 de abril de 1964 e em 
outubro de 1966 obtém a graduação de 1º Dan. 

Em 1970 torna-se seguidor do Mestre Tetsuji Murakami.  

Funda em 1980 a Associação Portuguesa de Karate-Do e até 
1985 foi membro da Comissão Diretiva das Artes Marciais 
(CDAM).  

Em 1985 fundou a Federação Portuguesa de Karate e 
Disciplinas Associadas. Foi-lhe atribuída a graduação de 5º Dan, a mais alta do estilo Shotokai pelo Mestre 
Mitsuke Harada. 

Em 25 de Agosto de 1986 pelo ministério da Educação e Cultura é atribuído pela primeira vez em Portugal 
o título de Mestre de Karate, saindo em Diário da República da mesma data, serie II nº 194 como 
classificações pedagógicas na modalidade de Karate.  

Em 1992 é fundador da Federação Nacional de Karate – Portugal, conseguindo um feito único: a unificação 
de duas federações e consequente unificação do Karate Nacional. Torna-se assim o sócio número 1 da FNK-
P.  Entre 1992 e 1993 foi o primeiro Presidente da atual FNK-P e mais tarde, com a sua enorme coragem e 
dedicação à modalidade, entre 2001 e 2007, voltou à Presidência da FNK-P. 

Lamentavelmente o Mestre Raúl já deixou de estar entre nós. Ontem partiu um grande homem, um bom 
ser humano, um bom praticante e um excelente Mestre de Karate-Do. 

A sua memória nunca se extinguirá! O seu legado é eterno. 

Agradecemos a sua a dedicação e abnegação por tudo o que fez pelo desenvolvimento do Karate Nacional 
e na construção desta Federação.  
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O Mestre Raul Cerveira, um homem de fibra, líder e com uma forma de estar clara e com valores, garantiu 
o melhor de todos, o desenvolvimento da FNK-P, essencialmente sempre para o bem comum. Pioneiro no 
Karate-Do, deixa um excelente trabalho efetuado na modalidade e na FNK-P e, naturalmente pela 
motivação que proporcionou, em centenas de mulheres e homens que com ele privaram no caminho e 
objetivos que ele traçou.   

Em tom mais pessoal, seguramente não nos levarão a mal, algumas vezes na vida encontramos alguém 
especial, alguém que altera o rumo da vida, alguém que nos modifica e também modifica a nossa vida, 
alguém que te convence a uma amizade para sempre, alguém que pela sua dedicação nos faz acreditar, 
alguém com um sentido patriótico, alguém que transmite confiança, alguém que pela primeira vez 
transformou o Karate Nacional numa  instituição única, aquilo que é hoje a FNK-P.  

Mudou muitas vidas e explorou novos caminhos numa visão única de excelente líder. No entanto, o Mestre 
Raul Cerveira antecipou a sua hora deixando-nos mais pobres.  

Temos razão para sentir saudade das nossas convivências, da camaradagem, dos abraços, da amizade, das 
conversas sobre o Karate, da sua dedicação, empenho e acima de tudo do seu carinho pela modalidade.  

Onde quer que esteja, estamos juntos! Muito obrigado por tudo o que fez pelo Karate Nacional, por esta 
Federação e pelas centenas de jovens, mulheres e homens Karatecas, que consigo se fizeram adultos. 

Dirigimos as nossas sentidas condolências à Esposa, aos seus Filhos e à Associação Portuguesa de Karate. 

 

Descanse em Paz e muito Obrigado Mestre Raul Cerveira! Até sempre! 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

O Presidente da FNK-P, 
 

  
 

(Carlos Alexandre Silva) 
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