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CONFEDRAÇÃO DO DESPORTO DE 

PORTUGAL NOMEIA MIGUEL AZEVEDO E 

MIGUEL CARVALHO PARA MELHORES DO 

ANO 2017 

A Confederação do Desporto de Portugal atribui, 
anualmente, o Prémio Desportistas do Ano nas categorias 
de atleta masculino, atleta feminino, equipa, treinador e 
jovem promessa. É um prémio atribuído no decorrer da 
Gala do Desporto por ela promovida e pretende galardoar 
aqueles (personalidades, treinadores, atletas) que ao longo 
de cada ano, mais se distinguiram na área do Desporto 
nacional. 

O atleta Miguel Ângelo Azevedo, pertencente à Associação 
Choy Lee Fat do Porto, foi indicado pela Federação 
Portuguesa de Artes Marciais Chinesas como Atleta 
Masculino do ano 2017. Concorre assim, com outros atletas 
que se distinguiram nas diferentes modalidades federadas, 
entre os quais ressaltam nomes como Fernando Pimenta 
(canoagem), Nelson Évora (atletismo), Miguel Oliveira 
(motociclismo), Marcos Freitas (ténis de mesa) ou 
“Ricardinho” (futebol), entre outros. 

O treinador Miguel Carvalho, também pertencente à 
Associação Choy Lee Fat do Porto, foi indicado pela 
Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas como 
Treinador do ano 2017. 

A 22ª Gala do Desporto, que assinala também os 25 anos 
da Confederação do Desporto, realiza-se no dia 17 de 
Janeiro, no Casino Estoril, onde serão anunciados os 
vencedores de cada uma das cinco categorias, após o 
apuramento dos resultados da votação online, aberta ao 
público em geral, bem como, dos convidados presentes no 
evento. 

É com enorme regozijo e satisfação que a direção da 
Associação de Choy Lee Fat do Porto, vê um atleta e um 
treinador ser reconhecido pelos títulos alcançados, mas 
sobretudo, pelo reconhecimento do trabalho efetuado. 

MIGUEL AZEVEDO  
Data de Nascimento: 1991/12/26 
Naturalidade: Arouca 
Clube: Associação Choy Lee Fat do 
Porto 
Resumo Curricular – 2017: 
- Ouro no 4º Campeonato Europa 
Wushu Tradicional – Cailifoquan; 
- Ouro no 4º Campeonato Europa 
Wushu Tradicional – Outras Armas 
Longas Tradicionais; 
 

 
-Torneio Ourense- Wushu Trad. Formas Estilo Sul – 1º lugar; 
-Torneio Ourense- Wushu Trad. Armas Curtas – 1º lugar; 
-Torneio Ourense- Wushu Trad. Armas Longas – 1º lugar; 
-Torneio Ourense- Wushu Trad.Armas Articuladas e duplas – 1º 
lugar. 
Três Palavras-Chave que definem o Atleta: Carácter, 
Determinação, Perseverança 
 
ANTÓNIO MIGUEL CARVALHO  
Data de Nascimento: 31/05/1967 
Naturalidade: Arouca 
Clube: Associação de Choy Lee Fat do 
Porto 
Resumo Curricular - 2017 
- Várias medalhas de ouro a nível 
internacional, incluído 2 medalhas de 
ouro no Europeu de Wushu 
Tradicional na Geórgia; 
- Treinador da Associação de Choy Lee Fat do Porto há 20 anos e 
tem acompanhado o progresso de um dos atletas mais 
promissores da sua geração na modalidade, o atleta Miguel 
Ângelo Azevedo; 
- Juntamente com o atleta, conseguiu obter resultados 
excelentes em 2017 tanto a nível nacional como internacional.  
Três Palavras-Chave que definem o Treinador: Liderança, 
Diligência, Devoção  
 

ÓRGÃOS SOCIAIS – biénio 2018 / 2019 
 
Foram eleitos os novos órgãos sociais da Associação de 
Choy Lee Fat do Porto para o próximo ciclo de 2 anos. 
Candidatou-se aos cargos uma única lista que foi eleita por 
unanimidade. 
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ASSEMBLEIA GERAL:  
Presidente: Fernando Manuel Pinho Pereira  
Vice-Presidente: Carlos Manuel de Matos Moura da 
Costa 
Secretário: Celso Manuel Macedo Oliveira  
DIRECÇÃO:  
Presidente: António Miguel da Costa Carvalho  
Vice-Presidente: Maria Luísa da Silva Santos Teixeira 
Secretário: Miguel Ângelo da Rocha Azevedo 
Tesoureiro: Sérgio Nelson Silva Pinheiro 
Vogal: Ana Mafalda Peres Teixeira de Oliveira Brandão 
CONSELHO FISCAL:  
Presidente: Clara Marisa Gonçalves dos Santos 
Vice-Presidente: Sérgio Tavares Almeida 
Secretário: José António Duarte Tavares 
 

CURSO DE FORMAÇÃO DE CHOY LEE FAT: 
“Seui Sat Sin Kuen – Leque Rompe a Mão” 

Mais uma vez em Arouca, instalações do Pavilhão do Pólo 
Escolar do Burgo, decorreu no dia 10 de Março de 2018, 
um Curso de Formação de Choy Lee Fat. 
Este, promovido pela Associação de Choy Lee Fat do 
Porto, destinou-se a todos os atletas da Associação e foi 
ministrado pelo Mestre Internacional Jorge Teixeira. 
 
O programa foi constituído pela aprendizagem da Forma de 
Leque “Seui Sat Sin Kuen – Leque Rompe a Mão”. 
Da parte da manhã houve uma introdução teórica sobre o 
leque, nomeadamente a sua história e pressupostos 
básicos para a sua correta utilização; foram treinados 
vários exercícios básicos de leque, sua abertura e fecho, 
seguindo-se algumas combinações e iniciada a 
aprendizagem da primeira parte da forma. De tarde, foram 
exercitados mais alguns exercícios, recorrendo sempre á 
exemplificação da sua aplicabilidade marcial, 
acrescentadas outras combinações e ensinada a restante 
parte da forma. 
 
Esta formação contou com a participação de duas dezenas 
de atletas que, pelo entusiasmo apresentado, ficaram 
interessados em dar continuidade ao aperfeiçoamento 
desta arma tão eficaz, quanto exigente. 
  
Reiteramos o agradecimento à Câmara Municipal de 
Arouca pela cedência das instalações que possibilitaram as 
condições necessárias para a realização deste curso. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMINÁRIO DE SANDA 
(Técnicas de Combate e Defesa pessoal) 
 
Destinado a todos os interessados (alunos, pais, familiares 
e amigos…) realizou-se, no dia 17 de Fevereiro de 2018, 
um Seminário de Sanda (Técnicas de combate e Defesa 
pessoal), nas instalações do Pavilhão Desportivo da ESA – 
Arouca. 
Esta formação, com o objetivo de dar a conhecer algumas 
técnicas de combate e defesa pessoal, foi organizada pela 
Associação de Choy Lee Fat do Porto e ministrada pelo 
Mestre. Jorge Teixeira. 
Contou com a participação de quatro dezenas de 
participantes com diferentes idades e teve uma 
componente essencialmente prática. 
Finda esta ação de formação, foram vários os participantes 
que exteriorizaram o seu agrado e satisfação 
pelo modo como ela decorreu e pela experiência que 
proporcionou. 
 

 
 

XVII TORNEIO INTERNO DA ACLFP 
 
A Associação de Choy Lee Fat do Porto realizou o seu 17º 
Torneio Interno. O evento decorreu no Pavilhão Desportivo 
de Arouca (ESA), no dia 24/03/2018 e contou com a 
participação das Escolas que atualmente integram esta 
Associação: Escola de Arouca, Escola do Porto (Boavista 
FC). 
 
A competição contou com a participação de duas dezenas 
de atletas, inscritos nas vertentes de Taolou (Formas) e 
Sanda (Combates) e serviu, essencialmente, para 
proporcionar aos atletas a aquisição de experiência 
competitiva, permitir o reforço de um espírito de 
confraternização e dar mais uma oportunidade a cada atleta 
para mostrar as suas capacidades e seu estado de forma, 
com o objetivo de ser selecionado para representar esta 
Associação em competições federativas. 
Esta prova decorreu com o maior empenho individual e 
espírito competitivo. Uma experiência marcante para 
alguns atletas que participaram pela primeira vez. No seu 
término procedeu-se à entrega de diplomas de classificação 
e uma medalha de participação a todos os competidores. 
Um reconhecimento à Camara Municipal de Arouca que, 
mais uma vez, disponibilizou as instalações que 
possibilitaram a realização desta atividade. 
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CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 
TREINADORES 

 
Ainda, inserida no Plano de Formação Contínua de 
Treinadores - Componente geral e aberta a todos os 
agentes desportivos (treinadores, atletas, árbitros, etc), 
decorreu no dia 7 de Abril de 2018, na Escola Fontes 
Pereira de Melo - cidade do Porto, a Acão de Formação 
“Aplicar os procedimentos da Ética Protocolar em 
cerimónias públicas e institucionais relevantes na praxis 
desportiva”, organizado pela Federação Portuguesa de 
Artes Marciais Chinesas. 
Estiveram presentes uma dezena e meia de treinadores e, 
entre eles dois treinadores da Associação: Jorge Teixeira e 
Miguel Carvalho. 
Esta formação ministrada versou essencialmente aspetos 
organizacionais sujeitos a procedimentos protocolares. 
Aspetos a ter em consideração em cerimónias públicas e 
institucionais na organização de eventos desportivos foi o 
foco essencial desta ação. 
 

 
 
 

CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 
TREINADORES 

 
Este curso de Formação Contínua de Sanda, aberto a 
todos os agentes desportivos treinadores, atletas, árbitros, 
etc) decorreu no dia 08 de Abril, no Porto 
Mais uma vez mais, esta ação de formação está inserida 
no Plano de Formação Contínua de Treinadores, mas desta 
feita de Componente Especifica, foi promovida pela 
Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas. 
 
 
 

 
 
 
A formação foi ministrada pelo Mestre Jorge Teixeira, 
presidente do Conselho de Arbitragem da FPAMC e contou 
com uma participação maioritariamente composta por 
árbitros e treinadores. Da associação de Choy Lee Fat do 
Porto participou a Juiz/árbitro Luísa Teixeira e o treinador 
Sérgio Pinheiro. 
A formação direcionou-se para o estudo dos regulamentos 
de competição e de arbitragem, numa perspetiva de 
aquisição de conhecimento das regras e de competências 
de arbitragem. 
 

 
 
 

TREINO PRÉ-SELEÇÃO DA ACLFP 

Convocados para a participação num treino de Pré-seleção, 
aberto a todos os interessados, compareceram duas 
dezenas de atletas. 
Assim, no Pavilhão Desportivo da ESA – Arouca, ao longo 
da tarde do dia 12 de Maio de 2018, foi possível selecionar 
os atletas que irão representar a Equipa da Associação de 
Choy Lee Fat, nos Campeonatos Nacionais de Qingda e 
Sanda que se irão realizar no dia 28 de Maio, no Porto; e, 
no XII Torneio de Kung Fu Tradicional da AAMYP, que se 
irá realizar no dia 09 de Junho, em Lisboa. 
Foi possível ainda, trabalhar alguns aspetos competitivos, 
quer com o grupo de Qingda (Combates), quer com o grupo 
de Taolu / Formas). 
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AULA/ DEMONSTRAÇÃO DE CHI KUNG 

Integrado na actividade “GEOFIT – Maio, Mês do Coração”, 
organizada pelos Complexos Desportivos de Arouca e de 
Escariz com a participação especial da BOX4540, realizou-
se no dia 12 de Maio um conjunto de atividades desportivas 
abertas a todos os interessados. 

Aberto a todos os interessados, a partir das 16h00, no 
Parque da Vila de Arouca, estiveram disponíveis quatro 
estações, a decorrer em simultâneo, com variadas 
modalidades: Ginástica Localizada, Cycling, Crossfit, 
Ritmos, Yoga, Qi Gong e Dance Kids. 
Alegria, música, dança, exercício físico, relaxamento…, 
tudo o que um coração precisa para ser saudável! 
Esta aula de Chi Kung (Gi Gong) – Compêndio de 
Exercícios Chineses de Saúde – foi ministrada pelo Prof. 
Jorge Teixeira e permitiu aos participantes a 
experimentação desta modalidade que é, também, uma 
disciplina da Medicina Tradicional Chinesa. 

 

 
 

 
 

CURSO DE TREINADORES 2018 – Nível 1 
 
A Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas deu 
início ao processo de formação de novos treinadores de 
Artes Marciais Chinesas.  
Assim, a partir de 18 de Maio, principiaram os Cursos de 
Treinador, Módulo de Componente Geral Grau 1 (comum a 
todas as modalidades desportivas) e Módulo de 
Componente Específica, das modalidades de Wushu / 
Kung Fu, Taichi e Qigong, (também, todos de Nível 1), no 
Porto e em Lisboa. 
 
 

 
Ao longo do mês de Maio os proponentes a treinadores 
fizeram a formação exigida na componente geral. 
Pertencente à Associação de Choy Lee Fat do Porto, 
inscreveu-se o atleta Miguel Azevedo que, assim dá início 
a esta nova carreira. 
 

 
 

CAMPEONATOS NACIONAIS DE KUNG FU: 
SANDA e QINGDA 2018 

 
Quatro atletas representaram a Associação de Choy Lee 
Fat do Porto nos Campeonatos Nacionais de Sanda e 
Qingda 2018, que se realizaram no dia 28 de Maio, nas 
instalações da Escola Fontes Pereira de Melo, na cidade 
do Porto. Estiveram presentes 11 equipas (associações e 
clubes) oriundas de várias partes do país (Lisboa, Arouca, 
Aveiro, Esmoriz, Porto, Felgueiras, V. N. de Famalicão, 
Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora). 
O atleta António Martingo tornou-se, pelo terceiro ano 
consecutivo, Campeão Nacional de Kung Fu Qingda, na 
categoria de Juniores (-65 Kg), ao vencer a final. 
O atleta Simão Brandão, obteve o segundo lugar na 
categoria Infantis (-33Kg), ao perder numa final em que foi 
necessário recorrer ao 3º assalto, após empate findo os 
dois primeiros assaltos;  
Os restantes dois atletas tiveram a primeira experiência 
competitiva a nível nacional. O atleta Vicente Carvalho 
alcançou também o segundo lugar, na categoria Cadetes (-
70Kgs); e ao atleta Alexandre Azevedo, na categoria de 
Cadetes (-80Kgs), foi-lhe atribuído o título de vencedor, 
dado não ter nenhum competidor nesse peso. 
 Os resultados alcançados permitiram à equipa da 
Associação de Choy Lee Fat do Porto conquistar o 3º 
Lugar por Equipas, em Esperanças, com os mesmos 
pontos da equipa vice-campeã, mas com uma penalização. 
Esta prova foi organizada e tutelada pela Federação 
Portuguesa de Artes Marciais Chinesas - Utilidade Pública 
Desportiva, única entidade nacional que pode atribuir 
títulos de campeão no âmbito das Artes Marciais Chinesas 
em Portugal. 
 

 


