
Projeto de Voto de Pesar N.º 219/XIV

Pela morte do mestre Raúl Cerveira, fundador de várias associações de artes marciais e 
impulsionador do Karaté em Portugal.

Raúl Augusto Queiroz da Mota Cerveira nasceu a 11 de Abril de 1944, na cidade de Lisboa. Mestre de 
Shotokai Karaté-Do, tem a mais alta graduação neste estilo, sendo sem qualquer duvida, um dos maiores 
impulsionadores do Karaté-Do em Portugal.

Iniciou a sua prática em 1963, da única forma que nesta época era possível treinar karaté em Portugal, a 
interpretar ilustrações de livros, bem como a tentar aplicar as técnicas neles descritas.

Numa época em que não existiam em Portugal, Mestres, Instrutores ou Monitores, Raul Cerveira foi um dos 
dinamizadores e impulsionadores, iniciando formalmente a prática do Karaté, a 11 de Abril de 1964. Obteve a 
graduação de 1º Dan, no primeiro Dojo de Portugal, a Academia de Budo, em Outubro de 1966. O seu treino 
foi interrompido pelo serviço militar, em África.

Foi um dos fundadores e presidente da Associação Portuguesa de Karaté-Do, em 1980, e em 1985 funda a 
Federação Portuguesa de Karaté e Disciplinas Associadas, tendo no ano seguinte, ganho o título de Mestre, 
atribuído pelo Ministério da Educação e Cultura.

Em 1992 foi também um dos fundadores da Federação Nacional de Karaté – Portugal, da qual foi presidente 
até 1993, tendo posteriormente regressado à sua direcção, entre 2001 e 2007.

No passado dia 6 de maio, Raul Cerveira deixou-nos, mas o seu nome, as recordações de quem com ele 
conviveu de um homem de valor elevado e elegante sentido de humor, tal como o seu percurso ficarão
gravados na história das Artes Marciais em Portugal.

Reunida em plenário, a Assembleia da República presta a sua homenagem à memória do Mestre Raul 
Cerveira, endereçando sentidas condolências à sua família, amigos e a todos os praticantes em geral.

Assembleia da República, 8 de maio de 2020

O deputado 
André Ventura


