
 

 

 

ASSOCIAÇÕES, DIRIGENTES,  TREINADORES, ARBITROS 
SELECIONADORES, SELEÇÕES, ATLETAS E  PRATICANTES 

    Exmos/as. Senhores/as, 

A Federação Nacional de Karate Portugal (FNK-P), através da Comissão 

Organizadora PORTUGAL 2014, está a organizar o 41º Campeonato da 

Europa de Cadetes, Juniores e 6º de Sub 21 de Karate. 

Este acontecimento será O MAIOR EVENTO DA MODALIDADE AO NÍVEL 

EUROPEU. 

Além da sua dimensão desportiva, a ocorrência de um extraordinário 

encontro Lúdico-Desportivo, deve promover um vínculo da modalidade em 

torno da causa nacional, dinamizar a comunidade do Karate com vista à 

implicação no sucesso do evento, potenciando assim, além dos resultados 

procurados, a demonstração cabal de apoio de todos os Portugueses. 

Este evento assenta numa VISÃO responsável a que a FNKP se propõe – O 

DESENVOLVIMENTO DO KARATE NACIONAL e sua PROJEÇÃO 

INTERNACIONAL. 

A nossa presença na construção, elaboração e execução deste evento 

deve-se principalmente ao nosso falecido Presidente João Salgado, à sua 

ousadia e à sua qualidade enquanto dirigente, de acreditar na nossa 

capacidade e competência.  

A Comissão Organizadora, tudo fará para honrar o compromisso e o êxito 

deste evento com a finalidade de projectar o nome de Portugal através da 

nossa modalidade, o Karate–Do. 

PELO KARATE,  POR PORTUGAL  

Lisboa, 9 de Setembro de 2013 

A Comissão Organizadora Portugal 20104 
(41º Campeonato Europeu- Cadetes, juniores e Sub 21) 

Carlos Silva    



 

  

 

 

A Comissão Organizadora do 41º Campeonato de Europa de Cadetes, 

Juniores e Sub 21 perspectiva uma organização de sucesso e uma prova 

internacional de excelente qualidade. Não é apenas a visão organizativa 

que a Comissão assume como também o desafio que se coloca.  

Atualmente, caminhamos rumo à sua concretização em conjunto com 

todos os apoios institucionais necessários para uma organização deste 

calibre. 

Contudo, e tendo em conta o momento económico e social que o país 

atravessa, a ajuda económica protocolada no âmbito do apoio oficial 

ainda não foi concretizada deixando a Comissão Organizadora em 

dificuldades na angariação do capital inicial necessário. 

O Plano Estratégico de organização do evento prevê o arranque das 

iniciativas associadas em outubro de 2013, sendo necessário para tal que 

a Comissão Organizadora tenha disponível o necessário fundo económico 

de maneio.     

Para tal, propõe-se a FNK-P através da Comissão Organizadora, efetuar 

quatro acções de solidariedade Entre Karatecas para Karatecas com vista 

à angariação de receitas que possam apoiar a Comissão Organizadora.  

Estas ações consistem na realização de “Estágios Promocionais 

Nacionais” abertos a todos os sócios da Federação e orientados por 

Equipas Técnicas pioneiras no karate Nacional. 

Toda a receita destes treinos será destinada ao 41ª Campeonato Europeu 

de Karate, possibilitando assim o arranque das atividades previstas e 

respetiva organização do evento.  

 

 



 

 

 

No âmbito da Ação de Beneficência Entre Karatecas para Karatecas 

está prevista a realização de quatro Estágios  Promocionais Nacionais a 

levar a cabo no Norte, Centro Norte, Centro Sul e Sul.   

Os Estágios Promocionais Nacionais serão realizados: 

 

Norte  – 28 SETEMBRO – GUIMARÃES 

PLATAFORMA DAS ARTES – AV. CONDE MARGARIDO Nº135 

Manhã - adultos 9h30 / 13h00 - Orientação técnica  

Mestre Jose Ramos (40 minutos), Mestre Marcelo Azevedo (40 

minutos), Mestre Jorge Monteiro (40 minutos), Mestre Joaquim 

Gonçalves (40 minutos). 

Tarde - infantil 15h00 / 16h30 - Orientação técnica 

 

Selecionador Nacional – Joaquim Gonçalves 

 

 

Centro Sul – 5 OUTUBRO – ALCABIDECHE 

COMPLEXO DESPORTIVO ALCABIDECHE, 

RUA DO POMBAL 350 A. 

Manhã - adultos 9h30 / 13h00 - Orientação técnica  

Mestre José Pacheco (Peté) (40 minutos), Mestre Raul Cerveira 

(40 minutos), Mestre Jaime Sequeira Pereira (40 minutos), 

Mestre Carlos Pereira (40 minutos).  

Tarde - infantil 16h00 / 18h00 - Orientação técnica 

 

Selecionador Nacional – Joaquim Gonçalves 



 

 

 

 

Centro Norte – 6 OUTUBRO – POMBAL 

PAVILHÃO MUNICIPAL – MANUEL EDUARDO GOMES 

Manhã - adultos 9h30 / 13h00 - Orientação técnica  

Mestre Marcelo Azevedo (40 minutos), Mestre Vilaça Pinto (40 

minutos), Mestre Abel Figueiredo (40 minutos), Mestre José Melo 

(40 minutos). 

Tarde - infantil 16h00 / 18h00 - Orientação técnica 

 

Selecionador Nacional – Joaquim Gonçalves 

 

Estamos a agendar para a região Sul, para o dia 26 de Outubro 2013. 

 
Tendo em conta o caráter metodológico da ação, o Departamento de 

Formação reconhece a participação dos treinadores nesta. 

 

O preço da ação terá o custo de 20 euros por adulto participante e de 

10.00€ por criança participante.  

 

A inscrição será feira através da ficha de inscrição que se junta enviada 

para o email  secretary2014@fnkp.pt. O comprovativo de pagamento 

deverá ser enviado junto com a mesma.  

      O pagamento será efectuado, por transferência Bancária. 
 
     Conta BES - 2074 1035 0001 com o NIB - 0007 0207 00410350001 11 
     Devem levar o comprovativo de inscrição e pagamento para o estágio. 

 

    Já está disponível para transacção na plataforma da FNKP o recibo   

    referente a estas acções.  

 

     Poderão em caso de exceção inscrever-se no local sendo o pagamento      
     efectuado no local.  
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A “Comissão Organizadora”, fica profundamente 

reconhecida com a presença dos Mestres que aceitaram o 

convite em colaborar, bem como o contributo de todos. 

Não apenas pelo apoio e conhecimento da dimensão do 

projeto, mas também porque nele se espelha a dinâmica 

da modalidade em Portugal e por toda a Europa, bem 

como a união do nosso país, escolhido para a organização 

e realização do evento. 

 

                      PELO KARATE, POR PORTUGAL  

 

Carlos Silva 

Presidente da Comissão Organizadora  


