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AIKW  
 

RENOVA O TÍTULO EUROPEU KARATE 
E GARANTE FUTURO DA SELECÇÃO 

 

 

No dia 23 de Outubro, decorreu na cidade de Roma – Itália, o aguardado CAMPEONATO 

EUROPEU KARATE WADO RYU 2010, que contou com a participação massiva de todos os 

países inseridos na WKA. A presença do mestre Masafumi Shiomitsu – 9º Dan Hanshi, e do 

mestre Kazutaka Ohtsuka engrandeceram esta prova de excelência do quadro competitivo 

europeu, que outorgou pela primeira vez na história da organização, realizar uma competição 

internacional para a categoria de cadetes. 

 

 

 

Foi neste exigente contexto competitivo que a AIKW, como elo motor da vertente desportiva da 

APKW, e responsável pela selecção e preparação dos atletas que aí se deslocaram, contou com 

uma comitiva composta pelo mestre Jorge Rosa – 5º Dan Shido Inn, José Pedro Lemos 

(presidente da AIKW), Tereza Horta (representante do SRO – Vale Santarém), e os atletas 
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seleccionados Carlos Martins (capitão), Hugo da Costa, Fernando Macedo Pires, Ricardo Pinto, 

Edgar Pais, Pedro Sousa, Pedro Silva, Daniela Ribeiro e Tomás Lemos. 

 

A maior parte dos atletas privilegiaram da sua primeira experiência internacional, no entanto, o 

espírito de grupo desta selecção foi o factor essencial para a prestação que se descreve de 

seguida: 

 

Ricardo Pinto, Edgar Pais, Pedro Silva e Pedro Sousa – acusando algum nervosismo, 

conseguiram apesar de tudo, nalguns casos, impor o seu combate. 
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Carlos Martins – Não conseguindo passar á final na prova de kata, entra nas provas de kumite 

com 2 derrotas (Itália e Noruega), mas com grandes apontamentos técnicos que contribuíram para 

alguns dos momentos mais altos deste Europeu, e o lançaram para a competição de kumite 

equipa em alta vencendo no embate com a Finlândia e perdendo com a Noruega (equipa que viria 

a ser a vencedora do europeu), num total de 4 combates/1 vitória. 

 

Hugo da Costa – Não conseguindo, igualmente, passar á final na prova de kata, entra na 

competição de kumite do seu peso (-75kg) com uma dinâmica técnica que se lhe é já reconhecida, 

mas desta vez, concretizada. A sua competência táctica, permitiu-lhe enquadrar-se nos diferentes 

combates com versatibilidade, velocidade e timing, sendo somente vencido por um norueguês 

(atleta que se considera ter sido o melhor competidor do Europeu). O atleta da AIKW termina com 

um total de 3 combates/2 vitórias, e perto do pódio na competição de equipas com a 4ª CLASSIF. 

KUMITE EQUIPA. 

 

Daniela Ribeiro (cadete) – Não chegando à final de kata, consegue uma exibição de boa noção 

de timing, disponibilidade táctica e postura de combate muito positivas, absolutamente superior à 

das suas adversárias da Suécia e Inglaterra, culminando no título de CAMPEÂ EUROPEIA 

KUMITE +65KG na categoria cadete feminino. Termina com um total de 2 combates/2 vitórias. 
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Tomas Lemos (cadete) – Subindo um escalão para participar neste evento, o atleta da AIKW é 

chamado á selecção, pela competência que emprega nos katas realizados. Com prestações 

brilhantes que se destacaram dos seus adversários, merece o reconhecimento de MEDALHA 

BRONZE KATA cadete masculino, sendo acompanhado no pódio por atletas da casa (Italia). 
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Fernando Macedo Pires – Com a intenção única de renovar o título europeu da anterior edição 

de 2007, e após a conquista, ainda neste ano do BRONZE EUROPEU no Campeonato Europeu 

da WUKF, em Abril de 2010, o atleta da AIKW, passa as eliminatórias de kata com a maior 

pontuação. A segurança, velocidade, técnica e timing que imprime nos seus trabalhos não 

deixaram incertezas quanto à ocupação do lugar mais alto do pódio europeu. Numa das finais 

mais apreciadas pelos espectadores presentes, renova assim o título de CAMPEÃO EUROPEU 

KATA. 
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Com treinos na Escola Ginestal Machado em Santarém, a escola AIKW [www.aikw.weebly.com], e  

a sua direcção particularmente, orgulha-se dos resultados obtidos e das prestações gerais 

concretizadas. Com 11 anos de trabalho, reconhecida entre os seus pares, como uma escola de 

formação de bom nível, enquadrado na competência desportiva técnica específico das provas de 

KATA de KARATE WADO-RYU, que é já uma evidência nacional, começa a mostrar os seus 

frutos da aposta na formação, internacionalmente.  

Os resultados poderão ser consultados no site da organização www.awkji.it 

 

 

Certo é também a aceitação, dos membros da WKA, da proposta feita pelo mestre Masafumi 

Shiomitsu, para a realização do próximo campeonato europeu em Lisboa - 

EUROCUPLISBOA2012. Será certamente, um enorme desafio, de extrema exigência e 

responsabilidade que, no contexto da APKW, abraçaremos de uma forma sólida, única e absoluta, 

dando continuidade às organizações de bom nível das anteriores edições. 

 

 

  

http://www.awkji.it/


 

FILIAÇÕES: 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA KARATE-DO WADO RYU [APKW] 

WADO RYU KARATE-DO ACADEMY [WKA] 

FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE – PORTUGAL [FNK-P]  

WORLD UNION OF KARATE FEDERATIONS [WUKF]

WWW.AIKW.WEEBLY.COM  

 AIKWADO@YAHOO.COM 

00351 917506465  /  00351 919334981 

 

 

Deixa-se um final agradecimento público às empresas Armazéns Bebidas Beja, Caso Pensado, 

Ginásio Horas Vagas, SRO – Vale Santarém e Celeiro da Romeira e ao Município de Santarém, 

que contribuíram e apoiaram incondicionalmente, a logística inerente para este evento realizado 

em Roma. 

 

 

 

 

 
(Fernando Macedo Pires, Tomas Lemos e Hugo da Costa – atletas da AIKW) 


