II ENCONTRO NACIONAL DE IAIDO
13 DE OUTUBRO DE 2018

A APIAIDO – Associação Portuguesa de Iaido, membro da Associação Portuguesa de Kendo (APK),
dá-vos as boas vindas ao segundo Encontro Nacional de Iaido de 2018, que terá lugar no próximo dia
13 de outubro de 2018, em Almada.
Este estágio será um treino conjunto, em que praticantes de todos os clubes de Iaido portugueses
poderão consolidar a sua prática, sob a orientação dos elementos mais graduados a nível nacional. No
final, realizar-se-ão exames de Ikkyu (1º Kyu) e Shodan (1º Dan).
É com orgulho e entusiasmo que, pela primeira vez em Portugal, assistiremos à realização de exames
de Shodan em Iaido com um painel de examinadores composto unicamente por elementos nacionais.
A perseverança e dedicação dos elementos mais graduados no nosso país, entre eles professores
(sensei) e colegas sénior (senpai), em alcançar graduações cada vez mais elevadas ao longo de muitos
anos permitiram, hoje, facilitar o acesso dos praticantes iniciados ao primeiro grau Dan, sem recorrer a
apoio de outros países.
Pretendemos continuar, com o apoio e participação de todos vós, a dar força a um ciclo de atividades
anuais dinâmico e preenchido, para que possamos corresponder o melhor possível e estar à altura das
vossas expectativas. Damos os nossos sinceros agradecimentos também ao nosso clube associado, o
Iaido Clube de Portugal (ICP), pelo imprescindível apoio na organização e em toda a logística do
evento.
Por último, pedimos que leiam este documento com atenção, para estarem a par de todos os
pormenores relativos a inscrição no estágio, inscrição em exames, horário e programa do evento,
localização do espaço de prática, e contactos dos membros organizadores deste encontro. Estamos à
vossa total disposição para todas as vossas questões.
Até breve, e, para quem vem de fora da cidade, uma boa viagem e uma ótima estadia!
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INSTRUTORES
O evento contará com o apoio e orientação técnica dos seguintes professores:


Joaquim Mendes, Iaido 5º Dan (Zenshinkan-ICL)



João Maia, Iaido 5º Dan (Zenshinkan-ICL)



Manuel Rodrigues, Iaido 4º Dan (ICP)



Sandra Santos, Iaido 4º Dan (Shinseikan)



João Pires, Iaido 4º Dan (Zenshinkan-ICL)

HORÁRIO*
Sábado, 13 de outubro de 2018:







10h00—12h00: Sessão de abertura e mini estágio de Iaido ZNKR
12h30—14h00: Almoço
14h00—14h30: Inscrição nos exames
14h30—16h30: Treino de preparação para exames
16h45—17h45: Exames de Iaido (Shodan e Ikkyu)
17h45—18h00: Sessão de encerramento

*o horário e/ou programa podem ser sujeitos a alterações no próprio dia.
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INSCRIÇÃO NO ESTÁGIO
Para efetuar a sua inscrição, deve enviar um e-mail para secretario.apiaido@gmail.com com a seguinte
informação:








Nome completo;
Data de nascimento;
Graduação em Iaido (em caso de não possuir graduação, escrever Mudan)
Clube a que pertence;
Endereço de e-mail pessoal;
Número de contacto (telemóvel, se possível);
Comprovativo de pagamento da inscrição (caso pretendam pagar por transferência bancária).

Pagamento:
O pagamento é efetuado preferencialmente por transferência bancária, para a conta bancária da
APIAIDO. Após efetuar a transferência, deverá enviar o comprovativo da transferência por e-mail
para secretario.apiaido@gmail.com, indicando o vosso nome no assunto da mensagem. As
informações da conta bancária da APIAIDO são as seguintes:
Titular: APIAIDO – Associação Portuguesa de Iaido
Banco: BPI – Banco Português de Imobiliário
IBAN: PT50001000004744413000125
Código BIC/SWIFT: BBPIPTPL
Em alternativa, é possível pagar em numerário no próprio dia à pessoa responsável, que na altura será
indicada. Quem pretender pagar desta forma, deverá estar presente no local (no mínimo) 30 minutos
antes de o evento iniciar, para proceder ao pagamento.
Aviso: não será permitida a participação de pessoas no estágio, nem a inscrição de pessoas em exames,
caso não tenham feito o devido pagamento prévio da inscrição no estágio.
Taxas de inscrição:
Inscrições até 10 de outubro
(inclusive)
Adultos
< 18 anos
5,00€
2,50€

Inscrições após 10 de outubro e
pagamentos em numerário no próprio dia
Adultos
< 18 anos
7,00€
3,50€

Desistências e reembolsos: As desistências devem ser comunicadas por escrito, através de e-mail para
secretario.apiaido@gmail.com, até ao dia 10 de outubro de 2018 (inclusive), para um reembolso total
do montante pago (exceto custos de transferência bancária). Caso a transferência seja apenas
comunicada após o dia 10 de outubro, ou não seja comunicada de todo, não serão efetuados
quaisquer reembolsos.
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EXAMES DE GRADUAÇÃO
Os exames de Ikkyu e Shodan de Iaido serão realizados de acordo com as normas definidas pela
APK.
Serão aceites inscrições em exames até dia 5 de outubro de 2018. Não será possível a inscrição em
exames após esta data.
Para se candidatarem a exame, deverão enviar um e-mail para secretario.apiaido@gmail.com, com as
seguintes informações:
▫
▫
▫
▫
▫

nome completo;
data de nascimento;
endereço de e-mail pessoal;
clube/dojo a que pertencem;
Grau do exame a que se candidatam (Ikkyu ou Shodan).

Nota adicional: os candidatos devem entregar uma carta de recomendação dos respetivos professores,
por e-mail para pres.apiaido@gmail.com, ou presencialmente ao Robertt Valente, no ato da inscrição
em exame.
Pagamento dos exames:
1. Para fazer a confirmação e efetuar o pagamento das inscrições em exame, os candidatos a exame devem
apresentar-se no pavilhão no dia do evento, das 13h00-13h30.
2. Todos os pagamentos relativos a exames (inscrição e/ou registo) são efetuados em numerário, no
horário definido:
a. o pagamento da inscrição no exame é feito aquando da confirmação do exame, no horário
supracitado;
b. o pagamento do registo é feito após o exame, e apenas se o candidato for aprovado neste.
3. Taxas de exame:
Grau do exame:

Taxa de inscrição:

Taxa de Registo:

1º Kyu (Ikkyu)

5,00€

10,00€

1º Dan (Shodan)

10,00€

20,00€
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PAVILHÃO DESPORTIVO
O II Encontro Nacional de Iaido terá lugar na Escola Secundária António Gedeão, no Laranjeiro,
Almada.
Mapa:

Vista de cima e entrada da escola:
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COMO CHEGAR AO PAVILHÃO
A morada da Escola Secundária António Gedeão é: Alameda Guerra Junqueiro 11, 2814-503
Laranjeiro.

Link para o Google Maps: https://www.google.pt/maps/@38.6629677,9.1611571,3a,75y,50.03h,85.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1stlvkPSiMNMbCJUjfPuCWCw!2e0!7
De automóvel pode alcançar-se o pavilhão desde a Ponte 25 de Abril (Lisboa), ou desde Cacilhas
(Margem Sul).
Trajeto de automóvel desde a Ponte 25 de Abril até ao pavilhão:

Trajeto de Automóvel de Cacilhas até ao pavilhão:
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Desde Cacilhas é possível ainda apanhar o metro de superfície (www. mts.pt) e sair na paragem com o
nome da Escola (António Gedeão).

ALOJAMENTO
Para quem vem de pontos mais longínquos do país, o Centro de Artes Orientais oferece amavelmente
a possibilidade de dormir no Dojo Egami, localizado muito perto do pavilhão desportivo. Para mais
informações é favor contactar o ICP, com antecedência, através do endereço: icp@iaido.pt.

Link para o Google Maps do Centro de Artes Orientais: https://www.google.pt/maps/@38.6624412,9.1555956,3a,75y,201.26h,101.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1swlZXJUkx39RjIIFOYTzm_w!2e0!7i13312!
8i6656

CONTACTOS
Em caso de dúvidas ou questões acerca do estágio, por favor contactem a Direção da APIAIDO:
1. Presidente: Robertt Valente (pres.apiaido@gmail.com)
2. Secretário: Carlos Barbosa (secretario.apiaido@gmail.com)
3. Tesoureiro: João Pombo (tesoureiro.apiaido@gmail.com)
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