
 

 



 

 

INTRODUÇÃO 
 
A Associação Wado Internacional Karate-do Portugal em parceria com a Federação Nacional de 
Karaté – Portugal e a Associação Nacional de Treinadores de Karaté vai organizar um ESTÁGIO de 
PRATICANTES e COMPETIDORES (aberto a todas as idades e graduações, conforme 
especificidades apresentadas no programa), e uma AÇÃO DE FORMAÇÃO DE TREINADORES, 
sob o tema “Comportamento tático no Karate", da coordenação técnica do Sensei António Oliva 
Seba (Espanha), um dos melhores especialistas do mundo da WKF.  
O Sensei António Oliva é 9º Dan WKF, líder mundial na tática em Kumite, treinador de vários 
campeões do mundo e treinador assistente de várias seleções nacionais. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conhecer os indicadores comportamentais tático-estratégicos do Kumite; 
2. Identificar e aplicar os comportamentos do sistema tático ofensivo e defensivo; 
3. Identificar e desenvolver os mecanismos que interagem antes e durante o combate. 

 
LOCAL  
 
Pavilhão da EB 2/3 Francisco Sanches 
Travessa do Taxa, São Victor, 4710-449 BRAGA 
 
PROGRAMA  
 

   

TENDÊNCIAS ATUAIS 
E COMPORTAMENTO 

TÁTICO-
ESTRATÉGICO 

COMPORTAMENTO 
TÁTICO OFENSIVO E 

DEFENSIVO 

   
SÁBADO DOMINGO 

ACREDITAÇÃO a partir das 10:15 a partir das 09:30 
   

ESTÁGIO 
FORMAÇÃO DE 
PRATICANTES E 
COMPETIDORES  

Módulo Nível Geral 
(todas as idades e graduações) 

11:00 - 12:00 10:00 - 11:00 
16:00 - 17:00 15:30 - 16:30 

Módulo Nível Avançado 
(a partir de 4º kyu) 

12:00 - 14:00 11:00 - 13:00 
17:00 - 19:00 15:30 - 17:30 

    
AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Formação de Treinadores 16:00 - 19:00 10:00 - 13:00 
15:30 - 17:30 

   
CERIMÓNIA DE ABERTURA E FOTO DE GRUPO 15:00 - 15:30 
  
ALMOÇO (ver condições de reserva) 14:00 - 15:00 13:00 - 14:00 
JANTAR (ver condições de reserva) 19:00 - 20:00 

  
No estágio de formação de praticantes e competidores realizaremos um módulo de nível geral (dedicado a 
conteúdos de formação) e outro de nível avançado (dedicado a conteúdos de especialização). Os praticantes 
e competidores menos experientes, independentemente da idade e graduação, devem inscrever-se no módulo 
de nível geral, enquanto os elementos com maior experiência de prática, nomeadamente a partir de 4º Kyu ou 
com experiência competitiva, independentemente da idade, devem inscrever-se no módulo de nível avançado, 
ou em ambos. 
 
A organização oferece aos treinadores inscritos a participação no bloco de sábado de manhã. 
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ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 
 
A organização disponibiliza aos interessados a possibilidade de efetuar marcação de alojamento no 
Hotel Ibis Budget, em Braga, assim como, alimentação na cantina da escola, onde decorrerá a 
atividade, conforme condições apresentadas: 
 

REFEIÇÕES NA CANTINA DA EB 2/3 DR. FRANCISCO SANCHES 6,50 € 
HOTEL IBIS BUDGET BRAGA CENTRO 
QUARTO INDIVIDUAL SEM pequeno-almoço 27,00 € 
QUARTO DUPLO SEM pequeno-almoço 27,00 € 
QUARTO TRIPLO SEM pequeno-almoço 37,00 € 

Os interessados em ter pequeno-almoço, acresce o valor de 3,50€/pessoa. 
 
Para o efeito, deverão preencher a ficha de inscrição em anexo remetendo-a via email para 
awikportugal@gmail.com, até às 23h do próximo dia 22 de fevereiro (2ª feira). 
 
CONDIÇÕES DE ACESSO 
 

PRATICANTES E COMPETIDORES (ESTÁGIO) 20,00 € 
TREINADORES (AÇÃO DE FORMAÇÃO) 30,00 € 

 
Poderá proceder à inscrição no evento da seguinte forma: 

1) Preencher a ficha de inscrição em anexo, remetendo-a via email para 
awikportugal@gmail.com e proceder ao pagamento através de transferência bancária para o 
IBAN PT 50003504480000510133090, da CGD, até às 23h do próximo dia 22 de fevereiro 
(2ª feira), indicando o nome do remetente; 

2) Inscrição no local com o acréscimo de 5,00 € por participante. 
 
UNIDADES DE CRÉDITO – Ação de Formação de Treinadores 
 
Os treinadores interessados na obtenção de créditos para efeito de renovação da cédula profissional 
de treinador, deverão estar obrigatoriamente inscritos na FNKP em 2016. A formação é destinada a 
todos os graus de treinador (I, II, III e IV). 
Lembramos que a atribuição de créditos, obriga à participação dos treinadores nos módulos de 
sábado (tarde) e domingo (manhã e tarde), no total de 8h = 1,6 créditos de formação contínua 
específica IPDJ. 
Por requisito do IPDJ os treinadores estão obrigados ao preenchimento dos campos NOME, NIF, Nº 
FNKP, ASSOCIAÇÃO, CLUBE e EMAIL. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
Não será permitida a presença de público, assim como, a captação de imagem ou vídeo durante a 
atividade, exceto pelos membros credenciados pela organização. 
É OBRIGATÓRIO O USO DE KARATE-GI! 
 
CONTATOS 
 

SECRETARIADO awikportugal@gmail.com     Tel.: 253691099 
RESPONSÁVEL TÉCNICO  Joaquim Gonçalves – 919769570 

 
Braga, 12 de fevereiro de 2016 
        O Responsável Técnico, 
           Joaquim Gonçalves 


