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Inscrições abertas para a frequência das aulas de karaté nas instalações do Clube Millennium bcp, em Lisboa. 
 
Desde 2006 que a Secção de Karaté Sul do Clube Millennium bcp está ativa, sendo uma das modalidades com 
maior expressão no Clube. Na época de 2015/16 contou com 29 praticantes com idades compreendidas entre os 5 e 
os 16 anos. 
 
As aulas são ministradas pelo Mestre Ricardo Lopes, 2º Dan Karaté Shotokan, membro do Conselho técnico da 
AKS e líder do projeto KF (Karateca do Futuro), modelo de ensino destinado ao ensino de Karaté –Formação para 
crianças. Ministra aulas em 3 clubes e 3 escolas primárias. 
 
Para além do modelo de Karaté de Formação, o Dojo apresenta um projeto de Karaté de Competição auspicioso e 
realista. 
  
Dojo na sede do Clube, Calçada Palma de Baixo, 6-A, em Sete Rios. 
 
 
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. 

 
Classe Juvenil - a partir dos 10 anos: 

Modelo de ensino KF e Especialização desportiva em Kata (forma) e Kumite (combate). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Qualquer sócio pode experimentar sem compromisso. 
Basta avisar o Professor para o email: r.lopesaks@yahoo.com.br cc a paulo.bastos@millenniumbcp.pt 
  
  
 
€ 20.00 / mês - Classes mistas Adultos e Juvenis; 
€ 15.00 / mês - Classe mista Infantil; 
€ 25.00 / mês - Convidados (para mais informações contactar  Clube para email paulo.bastos@millenniumbcp.pt 

 

Débito mensal obrigatório desde setembro até junho de 2017. Não são permitidas desistências. 

 
 

 
Inscrições abertas e limitadas - não perca a sua oportunidade! 
 
Obrigatório entregar atestado médico ou termo de responsabilidade comprovando condições físicas para a prática 
da modalidade. 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

  Segundas  Quartas Sextas 

Adultos e Juvenil  19h00 às 20h30 20h00 às 21h00 19h30 às 21h00 

Infantil   19h00 às 19h50 18h30 às 19h20 
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