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CIRCULAR EXTERIOR 

 

 

Neste fim de semana de comemoração do 25 de Abril a AIKW (Karate Wado Ryu de 

Santarém) respondeu ao convite que lhe foi feito pelo CK Maia e participou num dos mais 

prestigiados torneios de karate em Portugal, o IX TORNEIO DE KARATE 25 de Abril – IV 

INTERNACIONAL, organizado pelo Clube de Karate da Maia. A delegação da AIKW foi composta 

pelo seu presidente José Pedro Lemos, pelos seus dois instrutores, Hugo da Costa e Fernando 

Macedo Pires, e pelos atletas Catarina Rosa, Inês Lima, Tomás Lemos e Rodrigo Lemos. 

 

Esta prova de excelência é actualmente considerada como um dos melhores Torneios Nacionais, 

tendo presentes os melhores atletas nacionais, a Selecção Nacional, bem como várias congéneres, 

num total de 890 atletas. De salientar ainda a moldura humana presente, de cerca de 3000 pessoas, 

numa das poucas provas nacionais de karate com cobertura de jornais nacionais desportivos e 
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televisão. 

 

Este torneio tem uma organização algo original no panorama nacional, mas muito interessante, dado 

que nos escalões etários dos mais jovens as competições de kata foram realizadas por estilos 

(WADO, GOJU, SHITO e SHOTO), seguindo-se uma finalíssima entre os campeões de cada escalão 

etário em cada estilo. Uma ideia que teve adesão massiva, e não poderia ter melhores resultados 

para a AIKW.  

 

Foi neste contexto competitivo de eleição que a AIKW, mais uma vez representando a cidade de 

Santarém e o que de melhor esta cidade incentiva e forma, obteve um quadro de resultados que 

espelha bem o sucesso “arrasdor” dos nossos 4 atletas seleccionados: 

RODRIGO LEMOS – Ao nível que tem habituado o quadro nacional da competição, alcançou 

o título de CAMPEÃO Kata Wado -9 anos. 

INÊS LIMA – O seu melhor torneio e o reconhecimento da sua dedicação vale-lhe o título de 

VICE-CAMPEÃ Kata Wado 10/11 anos. 

CATARINA ROSA – De volta às vitórias, lutou e conquistou o título de CAMPEÃ Kata Wado 
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10/11 anos. 

TOMÁS LEMOS – Demonstrou o seu inquestionável valor, ainda com grande margem de 

progressão, alcançando o título de CAMPEÃO Kata Wado 12/13 anos. 

 

Após estas conquistas por estilo, aguardaram com tranquilidade o confronto com os seus homólogos, 

vencedores dos restantes estilos. Assim as finalíssimas trouxeram para Santarém as seguintes 

classificações: 

RODRIGO LEMOS – VICE CAMPEÃO KATA -9 anos 

CATARINA ROSA – 3ª CLASSIF. KATA 10/11 anos 

TOMÁS LEMOS – 3º CLASSIF. KATA 12/13 anos 

 

Este importante conjunto de resultados, obtidos num dos mais exigentes ambientes competitivos do 

Karate nacional, valoriza enormemente e qualifica inquestionavelmente o trabalho desenvolvido ao 

longo dos últimos anos pelos técnicos da AIKW – Hugo da Costa e Fernando Macedo Pires. 
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Este hábito de estar entre os primeiros, especialmente na camada mais jovem (consequência da forte 

aposta interna na formação) faz da AIKW (www.aikw.weebly.com) uma associação já reconhecida 

entre os seus pares. Prova desse facto, são os inúmeros convites pessoais feitos para participação 

em eventos em todo o País. 

Parabéns a todas as entidades que nos têm ajudado criando condições de trabalho e de formação 

activa. 

 

 

 

 

A DIRECÇÃO 

JOSÉ PEDRO LEMOS 

 

 

SANTARÉM, 27 DE ABRIL 09 


