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Mestre CARLOS PEREIRA, Curriculum
CARLOS Jorge Prudêncio PEREIRA,
nascido a 13 de Março de 1957, no
Estoril-Portugal.
Iniciou a prática do Karate Shito-Ryu
Shukokai no ano de 1973 em Moçambique (Maputo) com o Sensei Elmano
Jorge Caleiro, com quem obteve o
1ºDan em Julho de 1984.
Atualmente obtém a graduação de 7º
Dan de Karate Shito-Ryu (2014), e é
Treinador de Karate credenciado e
reconhecido pela (FNKP) Federação
Nacional de Karate Portugal e pelo
(IPDJ) Instituto Português do Desporto
e Juventude, com o Titulo Profissional
de Treinador de Desporto - Karate Grau
II, nº 5167 e com o Titulo Profissional
de Técnico de Exercício Físico, nº
3777, Juiz Nacional de Kata e Juiz Regional de Kumite pela FNKP, Instrutor
Chefe e Presidente da (MSK) Mabuni
Shito-Ryu Karate Do Portugal.
Orienta seminários técnicos de Karatedo Shito-Ryu desde 1986, seminários
de karate desportivo desde 1992, seminários de Kata Shitei a técnicos de arbitragem e treinadores desde 2005.
Instrutor Defesa Pessoal desde 2009.
Desempenha as funções de Instrutor
desde 1985, sendo ainda Responsável
Técnico por diversos clubes de karate
de norte a sul de Portugal e Ilhas, sendo também responsável por formar
mais de uma centena de cintos negros.
É membro fundador da (MSK) Mabuni
Shito-Ryu Karate Do Portugal e membro da FNKP, sendo o sócio o nº 27.
Entre 2008 / 2009 foi Vice-Presidente
da Associação Nacional de Árbitros de
Karate (ANAK - APAK)
Entre 2005 a 2007 foi Vogal de Direcção da Associação Portuguesa de Técnicos de Arbitragem de Karate (APTAK)

Entre 2002 a 2004 foi Diretor do Departamento de Formação da FNKP.
Entre 2001 a 2005 foi Vogal da Direção
da FNKP.
Entre 2001 / 2002 foi Diretor do Departamento de Seleções da FNKP e Treinador de Kata no 16ª Mundial de Karate em Madrid, Nov.2002.
Entre 2000 / 2001 foi Secretário-Geral
da FNKP.
Entre 1999 a 2001 foi Diretor do Departamento de Competição da FNKP.
Entre 1992 /1993 foi Treinador da Seleção Nacional da FNKP no Campeonato
Europeu Cadetes e Juniores em
Cascais Fev.1992 (Equipa Técnica:
João Henriques, João Coutinho, João
Dias e Carlos Pereira), presidente da
federação, Raul Cerveira e no
Campeonato do Mundo em Granada
Nov.1992 (Equipa Técnica: João
Henriques, José Wilson, Carlos Pereira
e João Coutinho), presidente da
federação Raul Cerveira.
Entre 1991 / 1992 foi Treinador da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Karate e Disciplinas Associadas
(FPKDA)
Entre 1990 a 1992 foi Membro do Conselho Técnico da FPKDA
Entre 1990 a 1992 foi Diretor do Departamento de Atividades Desportivas da
FPKDA
Participou até à presente data em:
Estágios de Shiai-Kumite com: António Oliva Seba - José Martin Nieto João Dias - António Escoriza Archela Francis Didier - Alain Le Hetet - José M.
Egea.
Estágios de Shiai-Kata com: Francisco Javier Hernández Alonso - Pierluigi
Ashieri - Angel Delgado - Luis Maria
Sanz - Deogracias Medina - Sandra

Sanchez - Jesus Del Moral.
Estágios Técnicos de Karate Do com:
Shito-Ryu: Hidetoshi Nakahashi, Kenei
Mabuni, Deogracias Medina, Yoshiharu
Hatano, Hirofumi Mizuguchi, Yamaoka
Kentaro, Kamel Grairia, Sei Iwaza,
Yasunari Ishimi, Shoko Sato, Yamada
Kohei, Genzo Iwata, Celestino Amoros,
Keiji Tomiyama, Fumio Demura, Wing
Mock, Miguel Fernandez, John Rakoto,
Allen Tazadeh, Esteban Perez Mata
Shotokan: Hirokaszu Kanazawa, Vilaça Pinto, Yoshiharu Osaka, Ludovico
Ciccarelli .
Goju-Ryu: Masaji Taira, Aivaras Engelaitis, James Rousseau, Kiichi Nakamoto, Morio Higaona, Seiichi Fujiwara.
Wado-Ryu: Hironori Ohtsuka, Masafumi Shiomitsu, Kuniaki Sakagami .
Gensei-Ryu: Akio Shuto.
Estágios Técnicos de Kobudo com:
Kiichi Nakamoto * Adaniya Seisuke.
Foi competidor (Kumite) durante sete
anos (1983-1990), tendo participado no
18º Campeonato Europeu, Mai. 1983.
Madrid. EKU. Espanha.
Na qualidade de treinador, quer de
kata quer de kumite participou em várias provas nacionais e internacionais
no período de 1991 até a atualidade
(2021), com magníficos resultados,
chegando mesmo a ter atletas a representar a seleção nacional portuguesa,
onde se destacam Luís Torres, Vitor
Barreto, Rui Inácio, Jorge Peixeiro e
Ana Sofia Cruz.
2005 Publica a “Kata Juroko de ShitoRyu” na Revista Karate Portugal nº11
2009 Publica um artigo “Da Formação
em Civismo à Promoção da Saúde”, na
revista Health & Wellness/Jornal O Publico
15.04.2021

Entrevista ao Mestre Carlos Pereira
Nesta primeira edição do
Ikigai, Jornal da MSK, impunha-se ouvir o homem que é
fundador e presidente da Associação MSK Portugal.
Como verificam na pagina 6
(ao lado) ele é detentor de um
curriculum impressionante no
karate nacional e mesmo internacional. Ele é portanto o
rosto da MSK. Ele é o Mestre
Carlos Pereira 7º Dan Shitoryu. A sua imagem funde-se
com a imagem da MSK.
Vamos lá desafiá-lo.
1 - O mestre Carlos Pereira
é o rosto da MSK. Portanto,
o que o levou a fundar a
MSK?
CP - Em março de 1985 foi
criada a LPK, através de mim,
Vasco Canha, Rui Luís Mendes e o Botelho de Sousa.
Durante muitos anos o trabalho teve sempre na LKP porque foi aqui o início do
projeto. A LPK surge porque saímos da AKP,
associação do meu
Mestre, ainda hoje, Elmano Caleiro, por divergências pessoais.
Eu acabo por sair por
inerência, pois o meu instrutor saiu e eu vim atrás do
meu instrutor, Rui Luís Mendes. Nessa altura surge a
ideia de criar uma associação, a LPK. Passado
uns anos, começaram a
surgir problemas políticos
dentro da LPK. Nesta altura
saí da direção, ficando apenas na parte técnica. Contu-

do, mais tarde apresentei a saído da LPK. Assim, decidi- Shitoryu Karatedo Portugal
demissão, pois já não me mos avançar com um novo surge como homenagem ao
sentia bem. Após a entrega grupo. Contudo eu disse que mestre fundador do estilo.
da demissão fui para
só avançava com um Porque não usar o nome do
casa a pensar naquilo
novo grupo se eu pu- mestre MABUNI se fazemos
que eu iria fazer.
xasse a carroça e shitoryu? Essa foi a razão.
Portanto, meter o
olhasse para trás e Isto porquê? Antes de sairKimono no frigorifico
visse que a carroça mos da LPK, participamos
estava fora de quesestaria a ser empur- num torneio que, salvo erro,
tão! Desta forma, tenrada pelos ou- foi a 1ª taça ou o 1º campeodo vários amigos
tros 3, 4, 5 nato europeu de shitoryu em
em todo o
ou 6. que vimos os alunos do Mespaís, deciN e s t e tre Nakahashi com um símbodi manter
c as o, lo muito interessante. Então,
-me a
n ã o nós adotamos o emblema e o
fazer
f u i nome que nós tínhamos penkarate
e u sado. Contudo, pedimos prin u m
que meiramente autorização ao
o
u
d e - Mestre Kenei Mabuni, através
outro
cidi, do Mestre Nakahashi para ele
dojo e
f o i nos autorizar a usar o nome e
porque não
u
m o logotipo.
voltar a
grupo
c as a
d e 3 - Qual a missão da MSK,
isto é, para que existe a
MSK?
CP - A MSK existe, primeiro do que tudo,
para promover e preservar a prática do
karate shitoryu tal
como nos foi ensinada. Tal como hoje
em dia temos o Mesmãe,
amigos que deciditre
A. Tanzadeh, o
neste caso Elma- ram criar um novo
Mestre Shoko Sato e o
no Jorge Caleiro? grupo que foi fundada
Mestre Genzo Iwata nos
Estava eu muito a 10 novembro de
transmitem. Portanto,
bem sossegado, 1999, num notário em
os conhecimentos
quando me ba- Vila de Rei.
que o Mestre
tem à porta de casa
Kenwa
Mabuni nos
os meus amigos Fernando 2 - Porquê o nome Mabuni
deixou, deixou ao filho
David, Vasco Canha, Sá e Shitoryu Karatedo Portue ao neto e a todos os pratiSilva e mais 2 ou 3 amigos a gal?
dizer que também tinham CP - A Associação Mabuni cantes de shitoryu. Nós queremos manter essa linhagem.
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nós, enquanto Associação de
Karate Do e Karate Desportivo nos regulamos.
Os valores do tradicional e do
desportivo não se diferem,
antes pelo contrário misturam
-se.
Pierre Coubertain
usou praticamente
os mesmos princípios para o desporto olímpico.
Nós nas nossas
aulas, treinos, competições, eventos,
ensinamos sempre
estes valores. É
este o nosso
código de conduta.

4 - Qual a visão da MSK?
Qual é o seu grande objetivo?
CP - Neste momento, temos
um grande objetivo que é
passado estes quase 22 anos
de existência conseguirmos a
filiação na Federação Mundial
de Karate Shitoryu que já
tentamos há largos anos.
Hoje, com a ajuda do Mestre
Tanzadeh esse objetivo vai
ser possível de concretizar.
Numa dimensão pedagógica,
o nosso objetivo passa por
marcar a nossa posição enquanto formadores/agentes
de ensino nos nossos Dojos,
seja melhorar os resultados
desportivos, melhores técnicos, seja formar boas pesso- 6 - O que
diferencia a
as.
MSK, de outras
5 - Quais são os valores da a s s o c i a ç õ e s
MSK, ou seja, qual o código em Portugal,
de conduta para atingir os s egu n a
objetivos da visão da MSK? do
s
u
a
CP - Os valores que a MSK
defende, são precisamente os e x p e mesmos valores do Budo
-Justiça, coragem, compaixão, cortesia, sinceridade,
honra e lealdade.
E também os 6 princípios do
nosso Dojo Kun
-Procurar a perfeição do caráter.
riência.?
-Ser fiel e sincero.
Sinto-Esforçar-se por um espírito CP
m e
quase
forte.
como um
-Respeitar os outros.
p
a
i
a
falar
dos
-Viver com uma atitude positifilhos.
va e sã.
-Evitar comportamento violen- A principal razão que diferencia a nossa associação das
to.
É baseado nestes valores que outras é principalmente as

pessoas que a compõem.
Todos, desde os atletas, pais,
familiares, amigos, instrutores, clubes e até entidades
autárquicas e outros, fazem
com que esta associação seja
única. Somos uma família.
Esta família chama-se
MSK.
Apesar de alguns con-

Apesar da associação para
alguns estar relacionada com
o ‘Carlos Pereira’ ou com algum instrutor ou atleta, no
entanto a MSK somos todos
nós.
Somos a famíla MSK. É por
isso que eu digo que o que
diferencia a MSK dos outros
são as pessoas que a compõem..
Se me perguntassem hoje se
eu mudava alguma pessoa na
MSK, eu diria NÃO!

tratempos,
ou mesmo
choques de
opinião que
possamos ter
tido ao longo
dos últimos
quase
22
anos
de
existência,
faz com
que sejamos
uma as-

7 - O que espera da MSK no
futuro?
CP - Na vertente tradicional já
todos sabemos o que espero.
Já tinha respondido anteriormente.
Na vertente desportiva quero
que a nossa atleta Ana Cruz
chegue aos lugares mais altos a nível dos campeonatos
Europeu e Mundial, bem como no circuito mundial do
WKF Karate 1 Premiere League, que o próximo torneio
será em Lisboa de 30 de Abril
a 2 de Maio.
Depois noutro patamar de
evolução outros nossos atletas, que sigam como exemplo
o trabalho da Ana Cruz e que
consigam também ótimos
resultados.
No fundo colocar a MSK no
topo em termos desportivos.

sociação
diferente
e
melhor.
Como um pai diz
“os meus filhos
são os melhores do
mundo”. Por isso para mim
esta é a melhor associação
do mundo, neste caso do
país.

8 - Deixando a MSK e
focamo-nos mais no karateca e na personalidade Carlos Pereira. Como se define
como karateca e como pessoa?

CP - Como karateca vou usar
uma expressão que há muitos
anos sou, FUNDAMENTALISTA.
Uma vez o Sensei Fernando
David, cofundador da MSK,
numa ação de formação sobre arbitragem, sendo ele na
altura presidente da arbitragem da FNKP, chamou-me
muito fundamentalista em
relação às katas.
Esse adjetivo eu aceito de
bom grado e vou mais longe,
não só no que respeita à kata
propriamente dita, mas em
especial à técnica, tradicional
da kata.
Como pessoa eu gosto de me
dar bem com toda a gente.
Por vezes tenho “mau feitio”.
Digo coisas que talvez pudesse dizer o mesmo mas de
outra maneira.
A maior parte das vezes o
que digo é bem pensado,
mesmo numa situação inesperada consigo raciocinar
bem antes de falar. Mas admito que uma ou outra vez tenha dito algo sem pensar.
Posso não ser um individuo
de trato fácil, com algumas
pessoas, mas sou assim.
Posso dizer que sou
“complicadinho”.
9 - Na sua longa vida no
karate, qual o momento
mais alto e o mais baixo ?
CP - Não tenho aqui presente
o meu curriculum, porque
tenho muitos momentos altos
no karate. Posso por exemplo
dizer que ao nível das graduações, destaco o meu primei-

ro exame a 1º Dan, com o
Mestre Elmano Jorge Caleiro,
em 1984. Quando dei por mim
era cinto negro. Depois a segunda graduação que me
marcou, foi a graduação de 3º
Dan, feita em Espanha com o
Mestre Ishimi, que foi das
graduações mais duras que
eu tive na minha vida.
Foi uma graduação
que eu estava
cheio de dor
nas
costas,
tinha os pés
cheios de fita
isoladora e
com
meias
calçadas porque estavam
todos gretados.
Eu tinha que
apanhar aquelas
injeções de cavalo e
passava por duas
farmácias em
que para
baixo

Mestre quando ele me disse
que eu tinha que fazer exame
para eu preencher a ficha e
eu dizia ao Mestre: “Desculpe,
mas para mim já acabou o
estágio e já acabou tudo eu
não faço mais exame nenhum.”
Ele virou se para mim e disse: “Carlos já mostraste
qual o teu Karaté
do
pescoço
para
baixo,
agora quero
ver o teu
Karate do
pescoço
para cima”.
Essas palavras eu nunca mais me
esqueci
foi

apanhava uma injeção e para
cima, na outra farmácia, apanhava outra injeção, porque
não me davam mais que uma
injeção por dia. Portanto foi
uma graduação em que tive
que fazer, se não me engano,
13 Katas para fazer o meu
exame a 3ª Dan. Recordo-me
perfeitamente das palavras do

um exame que fica na memória. Depois em 1997 quando
fiz exame para 4º Dan no
Porto com o Mestre Shoko
Sato. Foi um exame que também me ficou muito na memória. Naquela semana em que
ele andou pelo país fora,
começando no Algarve e acabando no Porto e em que o

mestre me batia à porta do
hotel às quatro da manhã
para ir treinar Katas com ele
junto das piscinas do hotel.
Enquanto os outros estavam
a dormir, nós estávamos a
treinar. E depois aquela que
mais me marcou, sem dúvida
alguma, foi em 2005 também
em Espanha, foi o meu exame com o Mestre Kenei Mabuni. Estes foram os pontos
mais altos no que diz respeito
à graduação. Mas sem dúvida
que o momento mais alto para
mim foi a minha gradução a
6º Dan com o o Soke Kenei
Mabuni, porque fazer exame
perante ele, receber o diploma da mão dele, no fundo era
o Soke. Quem é que teve
essa oportunidade, muito
poucos sem dúvida alguma,
mesmo no mundo, fazer exame com o Soke.
O momento mais baixo
é quando as pessoas em quem nós
acreditamos
e
fazemos tudo por
elas, e, elas acabam por atingir os
seus objetivos e
saem da associação, isto é de uma
forma geral. Em
termos de Karate é
nós darmos tudo por tudo por
uma pessoa, um atleta, um
treinador, seja o que for, e
depois de atingirem os seus
objetivos, pura e simplesmente, fecham a porta e isto ao
longo destes anos todos de
Karate tive infelizmente episódios destes, É a vida! No fundo o momento mais baixo é a
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saída daqueles que nós apostamos. É a mesma coisa que
estarmos a educar um filho e
de repente o filho foi embora.
10 - Existe algum objetivo
de vida que ficou por concretizar?
CP - Até hoje ficou. Sim, vocês sabem perfeitamente que
em 2019 gostava de ter estado no Japão. O meu objetivo,
no que diz respeito ao Karate.
O ponto alto para nós karateca, eu costumo dizer que para
um católico o ponto alto é ir a
Fátima, para mim como Karateca o ponto alto é ir ao Japão. Tive uma oportunidade
em Março de 2019, que não
consegui e agora espera-se
para a próxima. Mesmo que
não haja nenhum campeonato nos próximos tempos, porque o próximo é em Jacarta
(Indonésia), depois são mais
3 anos, se não houver campeonato temos que ir ao Japão.
11 - Se voltasse atrás no
tempo o que é que mudava
alterava ou corrigia na sua
vida?
CP - De um modo geral, durante alguns anos fui proprietário de ginásios. Tive uma
empresa de decoração e abdiquei disso por causa do
Karate, ou seja, vamos imaginar que eu ganhava por
exemplo cinco euros por mês
e agora ganho um euro, certo? Mas faço o que gosto e
voltava a fazer o mesmo.
Vou responder não falando de

Karate, mas falando da minha
vida digamos assim. Se eu
tivesse continuado no serviço
militar, hoje eventualmente
estaria na reforma já na reserva como Major. Mas estava
como queria. Portanto provavelmente se eu estou arrependido de ter saído enquanto furriel e não ter seguido
uma carreira militar? Não!
Porque os meus objetivos
eram outros.
Em relação à minha vida pessoal, na altura quando era
empresário ganhei muito dinheiro sem dúvida alguma,
vivia melhor naquela altura do
que o que vivo hoje,. mas
volto a dizer que não voltava
atrás para mudar rigorosamente nada. Volto a dizer,
faço aquilo que gosto, lido
com as pessoas que gosto

… não voltava a
trás para mudar
rigorosamente
nada… faço o
que gosto!
não só dentro da MSK como
fora, por isso, isto diz tudo.
12 - Uma palavra para os
leitores do IKGAI, especialmente para as pessoas que
sustentam e suportam a
MSK, ou seja, instrutores,
alunos e familiares.
CP - Eu disse há pouco em
relação aos valores e respondi também de uma forma geral aquilo que vou dizer e que
é, “nós somos uma família,

comportem-se todos como
membros integrantes da família. Portanto para mim não
merece a pena arranjar palavras ou frases já feitas. Se
cada um de nós pensar não
em termos de Karate, mas
pensar na nossa família como
é que nós agimos perante a
nossa família. Ou seja eu
penso na minha família de
uma maneira, o outro pensa
de outra maneira e somos
dois a pensar e fazemos uma
nova família e por aí fora. No
fundo aquilo que nós queremos e que eu quero é que as
pessoas façam é que, juntas
pensem nisso. Em relação ao
jornal, primeiro quero agradecer a vossa disponibilidade de
levar este projeto avante. É
um projeto, como eu digo de
todos para todos e que é um
projeto que eu espero que
dure muito tempo e sempre
que vocês precisarem do meu
apoio para dar ânimo se vocês tiverem mais em baixo
digam-me qualquer coisa nem
que seja para pôr uma anedota no jornal, por aquilo que eu
tenho visto acho que este
número do jornal vai ser um
estoiro de certeza absoluta.
Os meus parabéns pela vossa dedicação e pelo empenho
que têm estado a pôr neste
projeto, que como dizem os
japoneses
“GAMBATTE”,
portanto coragem e força para
que este jornal seja mesmo a
imagem da nossa associação.
Obrigado a vocês pela dedicação.

KARATE 1 - Premier League WKF
LISBOA 2021
-

-

-
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A Importância das atividades sociais e físicas em tempo de confinamento

-

-

Reunião de amigos Shitokai

Graduação de jovens guerreiros Kuyukai
-

Aulas Online MSK partilhadas

-

-

Osmaro Soares Sensei

-

-

Manuel Carvaho Sensei
–
-

Jorge Peixeiro Sensei
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À CONVERSA COM...

João Becken Sensei
-

–

-

-

-

Video conferência WSKF - Europa / Euroásia / África
A MSK, através do seu Presidente Mestre Carlos Pereira
esteve presente como observador na vídeo conferência
da WSKF – World Shitoryu
Karatedo Federation. Esta
reunião realizou-se no dia 30
de Abril e foi destinada aos
membros da Europa, Eurasia
e África. Todos os representantes e alguns observadores
estiveram presentes. A reunião foi liderada pelo Soke

Kenyu Mabuni, pelo Presidente Hanshi Genzo Iwata,
Secretário Geral Sensei Iwaki
Hashimoto, moderador Sensei Masayasu Kametani e
pelo tradutor Sensei Kenji
Sato.
Depois das boas vindas cada
representante identificou a
situação atual do seu país
face à pandemia.
Destaque da reunião – Criação de uma estrutura euro-

peia da Shitokai (WSKF)
e adiamento
do Campeonato do mundo WSKF
para Setembro 2023 na
Indonésia.
Para a MSK o maior destaque foi o convite recebido para
estar presente nesta conferência. A MSK continua a evoluir
favoravelmente neste processo para a integração em definitivo na WSKF que se espera para breve.

Memórias MSK (Janeiro a Abril)
25, 26 e 27 Março 2016 - Seminário Shitokai Bélgica - Louvain de la Neuve / Bélgica

12 a 17 Março 2019 - 9th Shitoryu Karatedo International Championships - Tóquio / Japão

1 de Março 2020 - Seminário KUYUKAI com Shihan Ali Aziz
-

–

Janeiro 2014 New year week training

-

Março 2017 Seminário Sensei Kamel Grairia

-
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Aulas presenciais já começaram nos Dojos MSK - Lista de contactos - Vamos treinar!
KENSEI KAN
DOJOS

INFORMAÇÕES
Clube Desportivo
Paço de Arcos
911554384
Hombu Dojo MSK

KARATE CBQC

Escola do Arco
Paço de Arcos
214542120

Holmes Place
Club Oeiras
211993250

Salesianos Wellness
Center de Manique
214447394

CCQC-Centro Comunitário
Da Quinta do Conde
22173730

Pavilhão Municipal da
Quinta do Conde

Pavilhão Municipal
Sport Club
S. Pedro Fins
Castelo da Maia

Associação de
Artes Marciais
EKA Baião

CKG - Centro de Karate-Do Goju Ryu Portugal

Vermoim

Sensei Joel Santos - (Dojo Vermoim)
912465002
@ekarate.ccdmaia
ccdmaiakarateclub.blogspot.com
ccdmaiakarateclub@gmail.com

DOJOS E CENTROS DE PRÁTICA
Casa do Povo
Santa Marinha
do Zêzere

Antiga
Escola Primária
Campelo - Baião

CENTROS DE PRÁTICA CKG
Sociedade Recreativa
São Marcos

Academia Artes e Talentos
São Marcos

INFORMAÇÕES - Senseis
Anabela Costa 918749072
Carlos Costa 966602839

INFORMAÇÕES E CONTACTOS
Sensei António Cardoso
914151616

ESCOLA DE KARATE DO CCDMAIA
Dojo de
Vermoim

Sensei Jorge Lee
CDPA 912242113

PIANO MÁGICO
Creche e Jardim Inf.
919766205

CASO NOTÁVEL
ATL/Centro de Estudo
917872050

A Voz do Alentejo
Quinta do Conde
934972732

Instrutor Responsável
Mestre Carlos Pereira
914251042

INFORMAÇÕES E CONTACTOS
Baião
Sensei Osmaro Soares
962658593
Santa Marinha do Zêzere
Sensei Manuel Carvalho
934863355

CONTACTOS CKG
@ckgsm
www.ckg.pt
geral@ckg.pt
Sensei João Becken
914 911 101

António Cardoso
Carlos Costa
Ana Cruz
Dōmo arigatō gozaimashita
どうもありがとうございました
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