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1. Introdução
A Japan Karate Shoto Federation (JKS) é uma
organização sem fins lucrativos, reconhecida pelo
Governo do Japão, que promove a prática e o ensino de
Karate, não só no Japão, como por todo o mundo,
tendo atualmente cerca de 30.000 membros e 62 países
filiados [1].
Criada em 2000 pelo Shuseki Shihan Tetsuhiko Asai, que
viria a falecer mais tarde em Agosto de 2006, a JKS temse afirmado como uma organização que se propôs a
abandonar as metodologias convencionais na procura de
um Karate mais moderno e contemporâneo. Nesse
sentido a JKS promove dentro do seu programa técnico
a prática dos Katas Junro, criados pelo Shihan Asai, e
que permitem desenvolver de forma mais eficaz as
habilidades técnicas dos praticantes [1].
Atualmente, o Sensei Masao Kagawa é o Diretor
Técnico da JKS. Possui um currículo invejável e um
excelente nível técnico sendo um dos melhores
instrutores de Karate Shotokan do mundo.
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2. O Sensei Masao Kagawa e o Corpo Técnico da JKS
O Sensei Masao Kagawa – 8º Dan JKS, atual Instrutor
Chefe da JKS, é considerado como um dos melhores
executantes técnicos graduado pelo famoso Curso de
Instrutores da JKA [2]. Nasceu na cidade de Osaka, no
Japão, em 1955 e, foi nessa mesma cidade que iniciou a
prática de Karaté em 1972 [3].
Antigo competidor, campeão do mundo e vencedor de
inúmeros títulos nacionais e internacionais, o Sensei
Sensei Masao Kagawa[4]
Kagawa é também atualmente considerado um dos
melhores instrutores de Karate do mundo. Além de
Instrutor Chefe da JKS, é também o treinador principal
da Seleção Nacional de Karate da JKF (Japan Karate
Federation).
Com o apoio dos instrutores de elite do Hombu Dojo da JKS-Japão, e estudioso do Karaté do
Sensei Tetsuhiko Asai durante muitos anos, o Sensei Masao Kagawa é o líder indicado para
levar a JKS e os seus países membros ao desenvolvimento de um Karaté de excelência [2].
O Hombu Dojo da JKS no Japão, além do Sensei Kagawa, é composto por grupo de
instrutores de grande qualidade, alguns deles com grande notoriedade e reconhecimento a
nível mundial, como o Sensei Takashi Yamaguchi ou o Sensei Kosho Kanayama. Em baixo são
apresentados os principais instrutores do Hombu Dojo da JKS Japão [1].
Sensei Kagawa Masao
Shuseki Shihan
8º DAN
Osaka, Japão

Sensei Ishimine Minoru
Administração Hombu Dojo
6º DAN
Okinawa, Japão

Sensei Kanayama Kosho
Instrutor Hombu Dojo
7º DAN
Osaka, Japão

Sensei Yamaguchi Takashi
Instrutor Chefe
7º DAN
Ibaraki, Japão

Sensei Inada Yasuhisa
Instrutor Hombu Dojo
5º DAN
Saitama, Japão

Sensei Maita Takuya
Instrutor Hombu Dojo
5º DAN
Nagano, Japão

Sensei Matsue Hajime
Instrutor Hombu Dojo
5º DAN
Shizuoka, Japão

Sensei Nagaki Shinji
Instrutor Hombu Dojo
5º DAN
Ehime, Japão

Sensei Yokozawa Yuki
Instrutor Hombu Dojo
3º DAN
Tokyo, Japão

Sensei Kai Kenta
Instrutor Hombu Dojo
3º DAN
Miyazaki, Japão
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Além do corpo técnico da JKS-Japão, existem atualmente alguns instrutores ocidentais
formados na linha de treino da JKS, com um óptimo nível de Karate e fantásticas capacidades
de ensino. Senseis como Alan Campbell, Matt Price, Kamal Helou, Yutaka Koike entre outros,
são cada vez mais solicitados para ministrar estágios de Karate por todo o mundo, devido às
suas excelentes habilidades técnicas, visão abrangente e conhecimento profundo do Karate
Shotokan JKS.

3. A KAK e a JKS-Portugal
Para compreender o aparecimento da JKS-Portugal é importante perceber primeiro como
surgiu a organização KAK – Kaizendo Associação de Karate. A KAK foi criada a 23 de Abril de
2010, em Pombal, e resultou da vontade comum de um grupo de praticantes em criar um
organismo direcionado para desenvolvimento do Karate, com uma visão abrangente e
inovadora, mantendo contudo as raízes históricas e culturais da arte marcial, bem como os
seus princípios, valores e fundamentos. O nome Kaizendo (改善道), cuja origem provem dos
termos “kaizen – 改善” (melhoria contínua e gradual) e “do – 道” (via/caminho), foi atribuído à
organização com vista a refletir o carácter de progresso e desenvolvimento pretendido com o
projeto.
Sendo o corpo técnico da KAK constituído por uma equipa jovem, com um leque de
graduações não muito elevado, a KAK entendia que deveria ter um suporte técnico de
qualidade e coeso que fosse capaz de conduzir os seus membros por um caminho de evolução
e progresso na via do Karate.

Acreditando que o Karate do Japão, em particular a JKS (Japan Karate Shoto Federation)
continua atualmente a manter um padrão com um nível bastante elevado a nível mundial e,
uma vez que os membros fundadores da KAK já provinham de uma experiência positiva de
participação em seminários técnicos com instrutores JKS do Japão, decidiram filiar a KAK na
JKS de forma a poderem afirmar-se nesta linha de treino.
Contudo, sendo o projeto da JKS-Portugal uma iniciativa suscetível de ter interesse para
outras organizações em Portugal, os seus impulsionadores entenderam que esta linha de treino
deveria estar aberta a todas as Associações ou Clubes de Portugal que pretendam desenvolver
a prática do Karate JKS.
A JKS-Portugal surge então como o nome que representa a JKS em Portugal ainda que este
nome seja apenas referente a um departamento da KAK e não uma instituição em si mesma.
Por esse motivo, é então através da KAK que os membros filiados na JKS terão acesso a toda
a componente técnica e administrativa proveniente da JKS Japão.
O organograma seguinte permite compreender de uma mais clara o funcionamento da JKS em
Portugal e as suas interligações com as organizações nacionais.
[JKS-PORTUGAL | Guia Informativo]
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Figura 1: Organograma de funcionamento da KAK | JKS-Portugal.

4. Departamento Técnico JKS-Portugal
Atualmente, a Direção Técnica da JKS-Portugal é da competência de duas pessoas com
qualidade reconhecida no Karate Nacional, são eles o Sensei António Silva - 7º Dan JKS e
o Sensei Diamantino Lobo - 4º Dan JKS. Estes têm a seu cargo a orientação e a ajuda a
todos instrutores membros e praticantes no caminho técnico da JKS, possibilitando aos
mesmos um crescimento dentro da estrutura JKS-Portugal, quer a nível de graduação, como na
participação ativa dentro do departamento técnico.
Sensei António Silva

Sensei Diamantino Lobo

7º Dan JKS

4º Dan JKS

Guimarães

Pombal
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5. Filiação na JKS-Portugal
A filiação na JKS-Portugal é possível através de duas formas distintas que terão implicações nos
direitos e nos deveres dos membros filiados, da seguinte forma:
a) Filiação Associativa
Esta opção de filiação foi pensada no sentido de permitir às Associações de Karate já
devidamente estruturadas terem acesso à linha de treino de Karate JKS, mantendo a sua
autonomia de funcionamento ao nível administrativo e de gestão, sem terem de se submeter às
regras estabelecidas na KAK.
A filiação através desta opção é feita através do pagamento de uma taxa anual de 25,00€ por
cada clube (dojo) da associação que se pretende filiar. Esta taxa irá permitir à associação ter
acesso à filiação na JKS-Japão e na FNK-P. Além desta taxa, cada membro individual que se
queira filiar na JKS-Japão terá de pagar uma taxa de 10,00€.
A inscrição individual de membro, treinador e árbitro na FNK-P terá de ser feita por cada um
dos membros da nova associação e as taxas são as estabelecidas pela FNK-P.
O seguro desportivo dos praticantes da nova associação é da responsabilidade da mesma e
poderá ser feita através da FNK-P, entregando o valor do seguro juntamente com as restantes
inscrições.
A participação em provas, treinos, formação, exames de graduação promovidos por estes
organismos (FNK-P e JKS) poderá estar condicionada à inscrição nos mesmos.
b) Filiação através da KAK
A filiação através da KAK é a opção que existe para associações ou clubes de Karate que
pretendam seguir a linha de treino de Karate JKS filiando cada clube e os seus respetivos
praticantes diretamente na KAK.
A inscrição através desta opção obriga a que o novo clube membro tenha que cumprir com
todas as regras e requisitos exidos pela KAK, tendo também os mesmos direitos dos seus
membros associados.
Esta filiação consiste em inscrever o clube na KAK, ou caso seja um praticante individual, este
terá de se inscrever num clube já pertencente à KAK.
Um clube, para se inscrever na KAK, terá de pagar uma taxa anual de 25,00€ e cada praticante
individual do novo clube terá igualmente de pagar uma taxa anual de 35,00€. O pagamento da
taxa anual do clube irá permitir ao clube e aos seus praticantes o acesso à filiação na JKS-Japão
e na FNK-P. A taxa individual de cada praticante inclui a inscrição individual na FNK-P e o
seguro desportivo. Além desta taxa, cada membro individual que se queira filiar na JKS-Japão
terá de pagar uma taxa de 10,00€ (recomendável para praticantes a partir do nível de Dan).
[JKS-PORTUGAL | Guia Informativo]
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A inscrição de treinador e árbitro na FNK-P terá de ser feita por cada um dos membros da
nova associação e as taxas são as estabelecidas pela FNK-P.

6. Exames de Graduação
A JKS-Japão definiu um programa técnico de exames de graduação desde 9º Kyu a Dan, sendo
que se recomenda a utilização do mesmo por todas as associações da JKS-Portugal. Contudo, a
realização de exames de graduação de Kyu é da responsabilidade de cada associação. Estes
poderão ser realizados pelos seus instrutores localmente, com o compromisso de orientação
da linha JKS. O departamento técnico da JKS-Portugal aconselha a utilização de um modelo
similar ou igual a todos e estará disponível para ajudar na sua implementação a quem o
solicitar.
A realização de exames de graduação de Dan, registados na JKS-Japão apenas poderá ser
realizada por membros da JKS-Portugal devidamente credenciados pela JKS-Japão para a
realização dos mesmos, por membros da JKS-Japão ou por membros da JKS outros países
igualmente credenciados para a realização de exames de graduação de Dan JKS, desde que
aprovados pelo Departamento Técnico da JKS-Portugal.

7. Atividades JKS-Portugal
Com o intuito de apoiar os seus membros associados, a JKS-Portugal prevê realizar
anualmente um conjunto de atividades, de forma a promover o Karate da linha JKS. Estas
atividades serão constituídas essencialmente por, Treinos Nacionais para Instrutores,
Estágios Técnicos e Competições, que serão planeadas da seguinte forma:
a) Treinos Nacionais para Instrutores:
A JKS-Portugal prevê realizar a nível nacional treinos para instrutores, com vista à
uniformização da linha de treino JKS. Estes treinos terão a duração de, pelo menos 2 horas, e
serão realizados em locais a definir previamente em cada época e com uma periodicidade de,
pelo menos, 2 vezes por época. Serão orientados pelo departamento técnico da JKS-Portugal e
por outros instrutores que este determine.
Os treinos serão de carácter gratuito e acessíveis a todos os instrutores membros da JKSPortugal e poderão ser organizados rotativamente, pelas diferentes associações membros,
cabendo as despesas inerentes à associação organizadora.
b) Estágios Técnicos:
A JKS-Portugal prevê realizar em cada época, pelo menos um Estágio Internacional e um
Estágio Nacional. A nível internacional, pretende-se organizar um estágio com um Instrutor de
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referência da estrutura JKS internacional. O estágio nacional será orientado pelo departamento
técnico JKS-Portugal, ou outros instrutores que este determine.
Será dada a possibilidade de estes estágios serem em locais de prática das diversas associações
da JKS-Portugal, rotativamente, ficando a responsabilidade financeira sobre quem o organiza,
assim como o eventual lucro. Estes estágios deverão ter um custo a suportar por cada
participante e que será definido previamente pela associação organizadora.
Além destas atividades, podem e devem os praticantes/instrutores participar nas diversas
atividades que cada associação realiza autonomamente.
c) Competição:
A JKS-Portugal acredita que a vertente desportiva do Karate representa atualmente um fator
importante de desenvolvimento, promoção e crescimento da modalidade. A competição é
inclusivamente uma das fortes apostas do Karate JKS-Japão no panorama do Karate
internacional, oferecendo principalmente aos jovens praticantes um grande estímulo e
motivação para a prática do Karate. Por esse motivo, a JKS-Portugal pretende desenvolver o
Karate Desportivo como uma componente integrante da formação dos seus praticantes
membros. Esta vertente será, obviamente, opcional e caberá a cada associação membro da
JKS-Portugal a promoção e o desenvolvimento da mesma.
As associações membros da JKS-Portugal poderão participar ativamente e da forma que
entenderem nas provas do calendário da FNK-P.
Já no que diz respeito às provas do âmbito da JKS, a JKS-Portugal dispõe de um departamento
vocacionado para o desenvolvimento do Karate Desportivo que irá selecionar os participantes
para as provas de competição internacionais, que passarão essencialmente pelo Campeonato
Europeu da JKS e o Campeonato do Mundo da JKS, que se realizarão com uma periodicidade
bianual e alternados entre si.
As provas nacionais da JKS-Portugal serão abertas a todos os membros, e serão realizadas em
local a definir, pelo menos uma vez por ano.
Cada associação membro poderá igualmente realizar as provas competitivas que entender e
divulga-las pelos restantes membros JKS-Portugal.

8. Modelo de Financiamento da JKS-Portugal
Com vista a possibilitar a participação de comitivas em campeonatos internacionais da JKS e
para custear o financiamento de eventos a nível nacional, a JKS-Portugal entende que deverá
existir um fundo financeiro que se baseia nas seguintes condições:
•
•
•
•

Cada associação membro deverá enviar para a JKS-Portugal, por época, 5,00€ por
cada praticante inscrito na mesma;
As provas competitivas da JKS-Portugal terão um custo de 2,00€ por participante que
irão reverter na totalidade para a JKS-Portugal;
10% dos lucros, quando existirem, dos estágios nacionais e internacionais JKS deverão
reverter para a JKS-Portugal;
A JKS-Portugal pretende também criar merchandising para a sua promoção cujos lucros
deverão reverter na totalidade para a JKS-Portugal;
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•

Poderão ser desenvolvidas outras atividades, sejam elas relacionadas ou não com a
modalidade, com vista à obtenção de fundos para a JKS-Portugal.

9. Clubes e Associações JKS-Portugal
Em baixo é apresentada uma listagem com os contactos de todas as associações e clubes
membros da JKS-Portugal até à data da última atualização deste documento.

KAK – KAIZENDO ASSOCIAÇÃO DE KARATE
Rua Viaduto Eng. Guilherme Gomes dos Santos, Edifício Turra, Loja F | 3100-427 Pombal
Tel. 236 216 420 | E-mail. geral.kak@gmail.com | Site. www.kak-kaizendo.blogspot.com

PULSE – MOVEMENT FACTORY
Alameda da Indústria, Edifício CERC, 8
Tel. 962 970 303 | E-mail. diamantinowolf@gmail.com | Site. www.pulsefactory.pt
Responsável. Diamantino Lobo – 4º Dan JKS

CENTRO KARATÉ-DO DE GUIMARÃES
Urb. Conceição, Bloco C, Ent. 235 | 4800-170 Guimarães
Tel. 253 410 263
Responsável. António Silva – 7º Dan JKS

SECÇÃO DE KARATÉ DA ACRDL
Rua D. João V | 3105-165 Louriçal
Tel. 967 665 991 | E-mail. karate.lourical@gmail.com | Site. www.karatelourical.com
Responsável. Rui Silva – 3º Dan JKS

ESCOLA DE KARATÉ DO ENTRONCAMENTO
Avenida das Forças Armadas | 2330-197 Entroncamento
Tel. 963 988 166 | E-mail. escolakarateentroncamento@gmail.com
Site. www.escolakarateentroncamento.webs.com
Responsável. João Tomás – 1º Dan

SECÇÃO DE KARATÉ – UNIÃO DESP. E REC. DA ZONA ALTA
Rua da Arrábida | 2350 Torres Novas
Tel. 249 836 786 | E-mail. zonaaltatorresnovas@sapo.pt
Responsável. Paulo Aguiar – 1º Dan

KARATÉ ANSIÃO
Av. Vitorino Magalhães Godinho, Bloco A, Loja B | 2240-154 Ansião
Tel. 968 242 521 | E-mail. ginasioenergym@sapo.pt
Responsável. Luis Figueiral – 2º Dan
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ACM – KARATÉ SHOTOKAN SETÚBAL
Av. Bela Vista, 38 | 2910-421 Setúbal
Tel. 265 739 540 | E-mail. acmkss@hotmail.com
Responsáveis. Gilberto Inácio – 1º Dan | SérgioTavares – 1º Dan

ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ – CAMINHO ANCESTRAL
Rua da Educação Fisica, 79 | 2870-274 Montijo
Tel. 918 423 379 | E-mail. montijo-karate@caminho-ancestral.pt | Site. www.caminho-ancestral.pt

Responsável. Rui Quaresma – 4º Dan

CLUBE KARATE SHOTOKAN DA RELVA
Rua de Cima, 55 – Relva | 9500-661 Ponta Delgada
Tel. 296 709 456 | E-mail. cksrelva@hotmail.com | Site. www.cksrelva.pt

Responsável. Nelson Rego – 3º Dan JKS

CLUBE KARATE SHOTOKAN RABO DE PEIXE
Rua de Cima, 55 – Relva | 9500-661 Ponta Delgada
Tel. 296 709 456 | E-mail. cksrelva@hotmail.com

Responsável. Nelson Rego – 3º Dan JKS

10. Referências
[1] – Página da Japan Karate Shoto Federation – Introdução (Versão Inglesa].
http://www.jks.jp/17_english_intro.html
[2] – Guia Informativo da JKS-Irlanda
http://www.jksireland.com/
[3] – Entrevista ao Sensei Kagawa – Página do Facebook da JKS-Paquistão
http://www.facebook.com/topic.php?uid=308156861456&topic=12461
[4] – Seminário Técnico com o Sensei Kagawa 2009 – The Shotokan Way
http://www.theshotokanway.com/jkstechnicalseminar09.html
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