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7º Estágio Internacional de Karate – Cidade da Guarda / 2º Curso Internacional de Bio-Energia 
 

A Academia Egitaniense de Karate Shotokan conseguiu até 2009 organizar anualmente um Estágio 
Internacional, mas com o aparecimento da atual conjuntura económica do país, juntamente com a 
falta de apoio da autarquia local, tornou-se impossível continuar com a organização deste evento 
Internacional. Passados dois anos, pensamos que é imprescindível a realização de mais uma edição do 
Estágio Internacional Cidade da Guarda. Tentaremos realizar este Estágio de dois em dois anos, pois 
cremos que é fundamental que todos os nossos alunos possam usufruir de ensinamentos de 
professores vindos de fora do país. 
 

Esta sétima edição do Estágio Internacional de Karate - Cidade da Guarda será, à semelhança de 2009, 
acompanhado do 2º Curso Internacional de Bio-Energia. A data de realização será quinta-feira dia 8 de 
Dezembro, feriado nacional. A escolha deste dia deve-se ao elevado número de eventos do mês de 
Dezembro durante os fins de semana. Dado que este é um dia em que as famílias aproveitam para 
descansar, resolvemos condensar todo o Curso durante a manhã, para poderem usufruir o resto do dia 
com as famílias. 
 

O Estágio de Karate e o Curso de Bio Energia serão ministrados pelo Sensei David Saorín, professor de 
Karate do Seikikai Dojo, clube espanhol irmanado com a AEKS. David Saorín é 4º Dan, Instrutor 
Internacional de Karate e Instrutor da Aoki Bio-Energy (Spain). Licenciado em Kinesiologia e Fisiatria, 
Fisioterapeuta e Osteopata de profissão em duas clinicas privadas em Murcia e Alicante, e em fase 
terminal do Doutoramento, temos a certeza que toda a sua experiencia será uma mais-valia para todos 
os nossos alunos.  
  
A Academia Egitaniense de Karate Shotokan conta com a presença de todos os seus alunos para que 
este evento seja um sucesso. Salientamos também o facto de que foi realizada uma parceira entre a 
AEKS e a PKKS em que será atribuído 1 Crédito aos associados da PKKS que contará para Candidatura a 
Exame de Graduação.  
 

Agradecendo antecipadamente, despedimo-nos com os melhores cumprimentos 
 

 

Guarda, 21 de Novembro de 2011 
 

O Presidente AEKS 
 
 

________________________ 

 
 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Karate Karate Bio-Energia 

Até aos 11 anos Mais de 12 anos Mais de 12 anos 

11h00 – 11h50 9h00 – 10h50 12h00 – 13h50 

7.00 € 12.00 € 15.00 € 

 22.00 € (Karate + Bio-Energia) 

08.12.2011 – Pavilhão da Escola EB 2º/3º Ciclo Carolina Beatriz Ângelo – Sequeira 


