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Karaté

Época 2015/2016

Programa

Início: Setembro de 2015
Fim: Julho de 2016 (inclusive)

Estão abertas as inscrições para a 9ª época da modalidade no Clube. Inscreve-te e 
vem praticar a 2ª modalidade mais praticada em Portugal e 3ª a nível Mundial.
As aulas são ministradas pelo Mestre Ricardo Lopes, 2º Dan Karaté Shotokan e 
líder do projeto KF (Karateca do Futuro), modelo de ensino destinado ao ensino 
de Karaté a crianças.
Dojo na sede do Clube (Calçada Palma de Baixo, 6-A, em Sete Rios (ótimos
acessos).

Classe Infantil (até aos 10 anos):
Modelo de ensino KF. Nesta classe valoriza-se o trabalho de Alfabetização 
Motora do jovem praticante, potenciando as suas capacidades físicas e cognitivas. 
O Karaté possui um componente técnico altamente exigente e completo sendo 
necessário potenciar o corpo para a prática.
Os valores do Karaté e o reforço de valências sociais faz parte integrante desta 
classe.
Atualmente esta classe conta com 10 campeões!
Vem experimentar!

Classe Juvenil (a partir dos 10 anos):
Modelo de ensino KF e especialização desportiva. Classe focada na prática 
intensiva de Karaté, sendo base do treino o modelo KF, mas caminhando para a 
especialização desportiva para competição em Kata (forma) e Kumite (combate). 
A competição desportiva e a superação de objetivos são uma excelente forma de 
crescimento em idades pubertárias.
Mais importante que tudo na vitória e na derrota, somos uma verdadeira equipa.
Atualmente esta classe conta com 15 campeões!
Vem experimentar!

Classe Adulta:
Karaté tradicional. Estilo Shotokan.

Aula a abrir mediante 5 inscrições.

Nota: Qualquer sócio pode experimentar sem compromisso. Basta avisar o 
monitor para o email: r.lopesaks@yahoo.com.br.



Custos • Classes mistas Adultos e Juvenis: € 20.00 / mês.

• Classe mista Infantil: € 15.00 / mês.

Débito mensal até julho de 2016.

Não são permitidas desistências.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube 
Millennium bcp.

Obrigatório entregar atestado médico ou termo de responsabilidade.

Diversos

Horário
Segundas Quartas Sextas

Adultos …… …… ……

Juvenil 19:00 às 20:30 19:30 às 20:30 19:30 às 21:00

Infantil 18:45 às 19:45 18:30 às 19:30
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http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000030731

