
 

 

. INTRODUÇÃO  
    

          A formação de treinadores tem vindo a ocupar lugar de destaque nas políticas 

de desenvolvimento desportivo bem como na investigação, o que remete para o 

treinador a premência de estar dotado de competências profissionais que auxiliem o 

alcance da excelência no Desporto  
  

         É com base nestes pressupostos que elaboramos e organizamos esta ação de 

formação com o tema “Karate vs Kobudo” creditada pelo IPDJ com 1,5 U.c na 

componente especifica. 
  

         A possibilidade de treinadores de diferentes estilos poderem estar num mesmo 

espaço acrescenta uma componente de desenvolvimento técnico e psicossocial que 

garante uma partilha de ideias e experiências que enriquecerá a participação de todos.   

  

 

  

OBJETIVOS   
   

 Karate vs Kobudo: O karate japonês é na sua maioria praticado de mãos vazias. 

Mas em Okinawa, em quase todos os dojos existem armas de Kobudo (Arte da 

manipulação de antigas ferramentas de combate). 

           Há muito tempo atrás, Okinawa era um local bem perigoso, a maior parte dos 

habitantes possuía armas e se não praticassem com armas seria difícil defender-se 

contra quem as tivesse. Algumas das armas mais conhecidas de Kobudo são: bo; sai; 

tonfa; nunchaku; etc. “Karate e Kobudo são como irmão e irmã. Nunca estão 

separados”. Mesmo assim nos dias de hoje, na maioria dos dojos de karate em 

Okinawa pratica-se pouco Kobudo. 

 

 

FORMADORES  

 

Athula Minithanthri 

Diretor Técnico / Professor 

Alemanha 

 

Curriculum Vitae 

Athula Minithanthri é 8º Dan Shito ryu, 6º Dan Ryobu kai e 4º Dan Shotokan, Instrutor Chefe e 

coordenador europeu da Japan Karate-Do Shito-ryu Sato Kai, Examinador de licença de nível 

A da Federação Alemã, Arbitro com licença ”A”  em Kata e Kumite para a  KVBW. 



 

 

PÚBLICO-ALVO E UNIDADES DE CRÉDITO  
   
A Ação de Formação de componente especifica é destinada a todos os Treinadores de Karate 

de todos os Graus. O número máximo de vagas é de 60 Treinadores.  

 

1,5 U.C. para a formação especifica (Karate) 

 

 

 

PROGRAMA 
  

 

HORÁRIO  

SÁBADO - dia 16 Novembro 2019 
 

Formador: Athula Minithanthri 
 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE VILA PRAIA DE ÂNCORA  

17h15-17h30 Acreditação 

Teórica/Prática 
 

17h30-19h00 

 

Kobudo: Tonfa e Bo 

HORÁRIO  

DOMINGO - dia 17 Novembro 2019 
 

Formador: Athula Minithanthri 
 

CENTRO CULTURAL DE VIANA DO CASTELO “COLISEU”  

Prática: 
 
 
9h30- 12H30 

Karate: Aspectos Técnicos Kata 

                                            Bunkai 

Tarde  

Prática 
 

15h00-18h00 

 

 

Karate: Aspectos Técnicos Kumite 

                                            Defesa Pessoal 

18h00 Fim 

 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO  
  

A participação neste Evento tem os seguintes custos:   

 

  
 

DESIGNAÇÃO   VALOR:   

Ação de Formação Especifica “Karate vs Kobudo” 25,00 €  



 

As inscrições têm que ser efetuadas obrigatoriamente, através da nossa plataforma 

(https://www.akporto.org/formacao), até ao dia 10 de Novembro de 2019 e por transferência 

bancária por motivos logísticos, enviando posteriormente o comprovativo de pagamento com 

indicação do ordenante.  

  

NIB: 0036 0157 99100043213 52 Montepio Geral   
  
  

 

CONTATOS   
    

DESIGNAÇÃO   CONTATO   

A.K.Porto  akporto@hotmail.com 

 
 

 Presidente da AKP                                                                             Diretor Técnico da AKP  

                   (Miguel Gonçalves)                                                                                      (António Gomes) 
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