A Associação Goju-Ryu Karate-do de Portugal, designada abreviadamente por AGOKAP,
fundada em 14 de agosto de 1990, é uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos,
que se rege pelos seus Estatutos, pelos Regulamentos e demais deliberações da Federação
Nacional de Karaté Portugal e pela legislação em vigor.
Com sede na Rua de Dom Vasco, n.º 67-69 – 1300 – Lisboa, na freguesia da Ajuda.

A AGOKAP tem como objectivo ministrar a prática / treino e o ensino corretamente orientado do
Karaté-do estilo Goju-Ryu nos Dojos/Escolas sob sua responsabilidade, com vista ao bom
desenvolvimento físico, psicomotor e técnico do praticante ou atleta, assim como a formação ética
e social do caráter de cada praticante ou atleta essencialmente nas camadas mais jovens.

A AGOKAP têm como seu Presidente e Fundador Mestre Jorge Pimenta, 5º Dan Japan Karaté
Federation, 6º Dan Seiwakai, Técnico Certificado pela Federação Nacional de karaté Portugal,
Técnico Certificado pelo Instituto Português de Desporto (cédula de Treinador de grau II, nº 24525)
e Director Técnico da AGOKAP.

A AGOKAP foi uma das Associações de base na criação da Federação Nacional de Karaté
Portugal, sendo-lhe atribuído o número de associado 7.

Constituem actualmente os Dojos / Escolas AGOKAP

Academia Recreativa Ajuda – A. R. A.
Escola Secundaria Maria Amália Vaz de Carvalho – Escola de Karaté Goju-Ryu 1
Escola de Karaté Belém Clube – K. B. C.

Tendo nestes três Dojos / Escolas cerca de 60 alunos federados, com idades compreendidas
entre os 5 anos e os 45 anos.

A AGOKAP orgulha-se de nestes vinte e quatro anos de existência muito ter ajudado e
contribuído para o crescimento da modalidade do karaté e em particular do estilo Goju- Ryu, que é
o estilo ensinado e praticado pelos nossos atletas.

A AGOKAP organizou Outubro 1999 o 1º Estagio Nacional Karaté Goju-Ryu, que contou com a
presença do Presidente da Seiwakai, Shian Leo Lipinski e os Mestres António Santos e Abel
Figueiredo.

A AGOKAP organizou o 1º e 2º Campeonato Nacional de karaté da JKF GoJu-Kai Portugal, em
2001 e 2002, tendo os nossos atletas conquistado diversos títulos Nacionais, em diversos escalões
e categorias.

Em Janeiro 2001 decorreu no Seixal a Taça de Portugal de karaté organizada pela Federação
Nacional de Karaté Portugal onde a AGOKAP se sagrou Vice Campeã de kata Equipa.

Em 29 de Abril 2012 teve a seu cargo Organização do X Torneio da JKF-Goju-Kai de Portugal (fase
sul), que se realizou no pavilhão da Ajuda com o apoio e patrocínio da Junta de Freguesia da
Ajuda, Academia Recreativa da Ajuda e uma Comissão formada por pais dos karatecas.

Nesse torneio que teve o epílogo no dia 16 de Maio na Figueira da Foz, onde mediram forças os
campeões da zona sul vs a zona norte, os atletas da AGOKAP apurados para a final conseguiram
conquistar um 1º lugar e dois 3ºs lugares.

A AGOKAP têm como princípio a exigência, o rigor e o constante aperfeiçoamento e conhecimento
dos seus Mestres e Instrutores, porque entende que é a única forma de podermos ensinar e ajudar
os nossos atletas na sua aprendizagem quer, no plano desportivo quer na formação das suas
mentalidades e carácter, razão pela qual organiza e participa em estágios e em ações de formação
com os seus Mestres, Instrutores e atletas em diversos locais quer a nível nacional como no
estrangeiro.

Imagens de algumas actividades e participações das Escolas AGOKAP

Contactos:

Mestre Jorge Pimenta
Tel. 966 071 790
Email- agokapkarate@gmail.com

Mestre Paulo Pereira
Tel. 960 345 365
Email- pfa.paulo@gmail.com

