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COMUNICADO 

 

A FPKDT - Federação Portuguesa de Kung Do Te, doravante designada por FPKDT, vem por 

este meio comunicar o seguinte: 

 

1. A FPKDT é uma federação legalmente constituída e oficializada por escritura notarial no dia 

21 de Abril de 2015 em Vila do Conde, inscrita no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, 

Segurança Social, Ministério das Finanças e no Registo Nacional de Clubes e Federações 

Desportivas (IPDJ). 

2. A FPKDT visa promover, regulamentar e dirigir o ensino e a prática do Kung Do Te em todo 

o território nacional. 

3. O objectivo da FPKDT prende-se com o reavivar do conceito de prática e de combate do 

Kung Do Te, criado nos inícios dos anos 70 pelo Mestre Ruy de Mendonça, não tendo qualquer 

ligação com a arte posteriormente fundada pelo mestre, denominada Ruy San Ryu. 

4. Em nenhum momento a FPKDT se assume como portadora exclusiva do legado marcial do 

Mestre Ruy de Mendonça, honrando, no entanto, o facto deste ser o fundador do Kung Do Te, 

arte que a federação pretende continuar a promover e desenvolver. 

5. A FPKDT não se encontra vinculada a qualquer associação ou organização antiga, uma vez 

que possui estatuto e conceito marcial próprio, e porque algumas antigas organizações já foram 

extintas. 

6. A FPKDT respeita todas as artes marciais e organizações legalmente constituídas. O caminho 

do Kung Do Te, e de todas as artes marciais, é um caminho que busca constantemente a paz e 

harmonia entre todos os seres, através da prática intensiva de técnicas e exercícios físicos e 

mentais. 

7. "Kung Do Te", "KDT" e o logótipo da federação são marcas registadas (INPI 547621, 

548691 e 35328, respectivamente) da FPKDT - Federação Portuguesa de Kung Do Te. Todos os 

direitos reservados. 

8. O nome, logótipos, marcas e restantes sinais distintivos da FPKDT só poderão ser utilizados 

mediante o consentimento prévio e expresso da Direcção da FPKDT. 

9. A FPKDT reserva-se no direito de agir judicialmente contra pessoas, singulares ou colectivas, 

por usurpação, imitação, cópia, falsificação, contrafacção, difamações, injúrias ou ameaças entre 

outros, à federação ou a qualquer membro da mesma. 

10. A filiação ou inscrição na FPKDT está aberta a todas as associações de artes marciais, dojos 

e praticantes, que cumpram os Estatutos e Regulamentos da mesma, e pretendam promover o 

estudo e a prática do Kung Do Te. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

José Sousa - Presidente FPKDT 
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Vila do Conde, 01 de Janeiro 2017 
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