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É um projecto com alguma ambição que pretende informar os praticantes e 

familiares, a população e os restantes interessados pelo desporto, da verdadeira 

dimensão do Karaté no concelho de Oliveira do Bairro. Os instrutores da Bairrada 

lançaram um grande desafio: organizar, pela primeira vez, um curso internacional de 

Karaté no Colégio Frei Gil, Sobreiro - Bustos, nos dias 3 e 4 de Março, festejando desta 

maneira os 30 anos do C.K A.  – Centro de Karate-Do de Aveiro. 

A Bairrada, presentemente, é detentora da maior percentagem de atletas do 

C.K.A., com aproximadamente 80 praticantes e com resultados sempre dignos de 

relevo nos campeonatos internos e externos. O apoio sempre pronto do Executivo da 

autarquia de Oliveira do Bairro à formação no desporto e dos jovens, e agora 

igualmente da Direcção do Colégio Frei Gil, é uma força para enfrentar o desafio da 

organização deste Curso. 

No curso da academia recentemente realizado em Lilleshall, Inglaterra, foram 

convidados dois dos grandes mestres da actualidade Dirk Heene, 7º Dan, Belga, e 

Velibor Dimitrijevic, 6º Dan, Sérvio, para virem a Portugal, mais precisamente a Bustos, 

realizar um curso de Karaté para festejar e fortalecer os 30 anos do C.K.A.. Após um 

breve diálogo, os grandes mestres da Europa aceitaram o nosso convite. É, 

certamente, uma amabilidade a quem faz questão de estar sempre presente nos 

cursos da academia. 

Bustos, porquê? Temos o apoio da Direcção do Colégio Frei Gil e óptimas 

condições: um pavilhão de grandes dimensões, com muitos balneários para os 

Karatecas até cinto preto, e um ginásio muito acolhedor para a formação dos cintos 

negros mais avançados, permitindo assim a realização de dois cursos em simultâneo, 

um geral e outro mais específico, em espaços diferentes e sem confusão. 

É necessário ter alguma ambição pois para se atingir um nível técnico elevado 

no Karaté é essencial ir ao encontro de quem o pode transmitir. 

Espero conseguir transmitir a alegria que sinto aos meus alunos e a todos os 

Karatecas do Centro de Karaté-Do de Aveiro e igualmente a todos os nossos amigos e 

praticantes de Karaté a nível nacional, pois vamos comemorar os nossos 30 anos! 
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