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Vimos por este meio informar todos os karatecas, que se irá realizar o 4º Estágio Regional da 

Beira Alta – UDKS, ao qual se seguirá a 1ª Época de Exames de Graduação 09/10. 

A organização do Estágio é da Academia Egitaniense de Karate Shotokan e este estará a cargo dos 

directores técnicos da União de Dojos de Karate Shotokan, Sensei's Vítor Dinis e Isabel Teixeira. 

O preço do estágio será de dez euros (10.00€) por pessoa. 

Para os candidatos a exames de graduação, informamos também que o preço do exame é de vinte 

e cinco euros (25.00€) já com o cinturão incluído.  

 

Dia:  15 de Novembro, 2009 (Domingo) 

Horários:  10h00 – 11h00 (Até 13 anos) 

  11h00 – 12h00 (14 anos e acima) 

   15h00 – 16h30 (todos) 

 16h30 – 17h30 (Exames de Graduação) 

Local:  Pavilhão da Escola EB 2º/ 3º Ciclo da Guarda – Sequeira 

 

Nos últimos dois anos temos realizado um grande esforço para trazer ao nosso distrito vários 

Sensei’s, tentando evitar desta forma grandes despesas de deslocamento aos nossos atletas. Na 

última época desportiva conseguimos ter a presença do Mestre Osamu Aoki (Espanha), do Sensei 

José Ramos (Seleccionador Nacional de Shotokan) e dos directores técnicos da UDKS Sensei Vítor 

Dinis e Isabel Teixeira. Este ano esperamos poder contar com a presença deles novamente. A 

pensar também nas dificuldades financeiras actuais, optámos por manter os mesmos preços dos 

últimos anos. Salientamos que estes Estágios são organizados e pensar nos nossos karatecas, por 

isso esperamos contar com a presença de todos.  

Relembramos que este Estágio Regional está abrangido pelo Regime de Créditos da União Dojos 

Karate Shotokan, sendo atribuídos 2 créditos a todos os participantes (acima de 4º Kyu, inclusive). 

 

Certos que este estágio será de grande interesse para todos os participantes e contando 

antecipadamente com a vossa presença, despedimo-nos atenciosamente. 

 
O Presidente AEKS/UDKS 

 
________________________ 


