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COMUNICADO
Lisboa, 29 de Dezembro de 2020
Assunto: Estágios Técnicos Nacionais de Karate-Do

Exmos. Srs.,
Conforme programa da FNK-P, em 2016 deu-se início ao “Projeto Karate-Do” e foi elaborado o
“Regulamento de Karate-Do” com o objetivo de promover e divulgar a nível nacional, a prática e o ensino
da nossa maravilhosa Arte Marcial, estimulando a difusão dos diferentes estilos (escolas) na via da
participação tradicional e os valores associados à sua prática, nomeadamente através de “Estágios Técnicos
Nacionais de Karate-Do”.
Em 2017, este projeto teve um significativo sucesso junto de diversas Associações de estilo, criando um
movimento de reconhecido valor para os praticantes da modalidade.
Para esta dimensão de enorme relevância na vida do Karate Nacional incluiu-se no calendário de atividades
federativo 2019 os Estágios Técnicos, valorizando o Karate na via prática técnico/tradicional ministrado por
Mestres de referência em Portugal, nomeadamente nos dias 4 e 5 de abril de 2020, em Pombal, onde, entre
outros, estaria presente o saudoso Mestre Raúl Cerveira (sócio nº 1 da FNK-P), e que lamentavelmente
acabou por falecer no dia 6 de maio de 2020. Perante as circunstâncias que o país atravessava naquele
momento, fruto da propagação do SARS-CoV-2, este grande evento nacional foi responsavelmente adiado,
conforme informação disponibilizada oportunamente.
Neste espírito de valorização do passado e projeção do futuro da tradição e valores associados à prática e
ensino de Karate-Do, inclui-se novamente no calendário federativo 2020 e 2021 os “Estágios Técnicos
Nacionais de Karate-Do”, para os quais honrosamente convidámos vários Mestres portugueses de elevado
gabarito, de forma a apoiar a disseminação dos seus amplos conhecimentos junto da comunidade karateca.
A iniciativa pretende manter viva a história dos nossos Mestres; por esse motivo, a FNK-P decidiu incluir
estas ações na campanha e promoção do “KaratExemplo”, nomeadamente na vertente de DIFUSÃO DE
VALORES, promovendo as boas práticas e os bons exemplos dos nossos Mestres e demais agentes
desportivos, articulando-as com o Plano Nacional da Ética no Desporto do IPDJ.
Dada a importância e natureza da iniciativa, o seu âmbito na campanha do “KaratExemplo” e considerando
o painel de Mestres envolvido, este 1º Estágio Técnico Nacional de Karate-Do será em honra e memória do
saudoso Mestre Raúl Cerveira, um dos pioneiros do Karate Nacional na via da participação tradicional.
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Temos a honra e o privilégio de ter como preletores um grupo de
ilustres Mestres conforme cartaz: Sensei Vilaça Pinto (8º Dan), Sensei
José Ramos (8º Dan), Sensei Mário Águas (8º Dan), Sensei Pete
Pacheco (7º Dan), Sensei Jorge Monteiro (8º Dan) e Sensei João
Henriques (6ºDan).
Em virtude das circunstâncias particulares que o país atravessa,
optou-se por realizar o evento em regime online, nos dias 9 e 10 de
janeiro de 2021, conforme programa estabelecido.
A FNK-P, agradece uma vez mais a colaboração de todos os Mestres
pela disponibilidade demonstrada. É para todos nós um privilégio
receber os seus ensinamentos, na qualidade de mentores da prática e
ensino de Karate-Do em Portugal. Destacamos o seu apoio à FNK-P e
ao desenvolvimento do Karate Nacional, sendo um prazer e uma
honra, enquanto Presidente, ser parte ativa deste evento.
Entretanto, para o 2º Estágio Técnico Nacional de Karate-Do teremos a honra da participação de um novo
elenco de ilustres Mestres, dando continuidade ao “Projeto Karate-Do” e à valorização da modalidade a
nível nacional.
Em breve estaremos todos juntos para uma prática de Karate-Do em regime presencial, contexto que nos
une a todos.
Contamos com a presença de toda a comunidade do Karate Nacional.
Juntos Somos Mais Fortes!

O Presidente da FNK-P,

(Carlos Alexandre Silva)
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