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Voto de Congratulação  

pelos Títulos nacionais conquistados pelo Arrifes Kickboxing Clube na 

Taça de Portugal e no Campeonato Nacional de Kickboxing 

 

No passado dia 27 de novembro, os atletas do Arrifes Kickboxing Clube 

(AKC) conquistaram cinco medalhas na Taça de Portugal de Kickboxing, 

disputada em Riba de Ave. A comitiva do Arrifes Kickboxing Clube, composta 

por sete atletas, acompanhados pelo Mestre Nilton Silva e pelo atleta e treinador 

Renato Costa, arrecadou três medalhas de ouro e duas de prata. 

Naquela que é por muitos considerada a “prova rainha” da Federação 

Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKM), que contou com a participação 

de 300 atletas, Gonçalo Silva, Romualdo Farias e Ricardo Coelho subiram ao 

mais alto lugar do pódio, nas disciplinas de Low Kick (-63,5kg sénior), Light 

Contact (-63kg sénior) e Light Contact (63kg juvenil), respetivamente. 

Os atletas Leandro Benevides e Rafaela Silva ficaram em segundo lugar 

na disciplina de Light Contact em juvenis, nas categorias de peso de -57kg e -

55kg, em júniores, respetivamente. 

Nesse mesmo mês de novembro, os atletas do Arrifes Kickboxing Clube 

já haviam conquistado oito medalhas no Campeonato Nacional de Kickboxing, 

disputado no Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada. 

Nessa ocasião, sagraram-se vice-campeões nacionais Alexandre Carreiro 

(Low Kick -60kg Sénior), Ricardo Lopes (Low Kick -63,5kg Sénior), Romualdo 

Farias (Kick light -63kg veterano), Tomás Silva (Light contact -47 kg iniciado), 

Marco Andrade (Kick light -89 kg sénior) e Rafaela Silva (Kick light - 55kg juvenil).  

Para além das seis medalhas de prata, o clube dos Arrifes trouxe para os 

Açores duas medalhas de bronze conquistadas pelos atletas Leandro Benevides 

(Kick light-57 kg junior ) e Fábio Teles (Kick light - 84kg sénior). 

O Arrifes Kickboxing Clube, um dos maiores dos Açores, conta com um 

historial repleto de êxitos, com origens que remontam já há duas décadas.  

Há 20 anos atrás, o Kickboxing dava os primeiros passos na Ilha de S. 

Miguel, pela mão do Mestre Pedro Cymbron, uma lenda do Full-Contact, que 

nessa época detinha a única escola desta modalidade. 

Foi com Pedro Cymbron, que o actual Mestre do Arrifes Kickboxing Clube, 

Nilton Silva, se iniciou na modalidade. 

Alguns anos mais tarde, surgiu nos Açores outra figura que iria marcar o 

Kickboxing regional: o Mestre Paulo Ribeiro. 
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A ele se deve o salto qualitativo do Kickboxing regional para a qualidade 

de modalidade federada, proporcionando aos atletas Açorianos a possibilidade 

de competir em provas oficiais. 

Em 1999 decorreu, nos Açores, o primeiro Campeonato Regional de 

Kickboxing, no qual o Mestre Nilton Silva se sagrou Campeão Regional de -79 

kg. 

Após um breve interregno, o Mestre Nilton Silva iniciou a sua escola em 

2001. Após uma conversa com o então presidente do Clube Desportivo Escolar 

da Escola Preparatória dos Arrifes, o professor Aníbal Pires, surgiu o convite 

para trazer a modalidade para aquele clube. 

Ao longo de seis anos, os sucessos alcançados foram múltiplos e 

consideráveis. Os atletas de Nilton Silva foram campeões regionais durante 5 

anos consecutivos e fizeram história em 2007, colocando pela primeira vez um 

clube dos Açores no pódio, a nível nacional, com a conquista do título de Vice-

Campeões Nacionais por Equipa, na variante de light contact. 

Desde aí, os Açores têm gerado vários campeões nacionais da 

modalidade, em vários escalões etários, atletas estes que têm integrado 

frequentemente a selecção nacional. 

Foi a 17 de Julho de 2008 que nasceu o Arrifes Kickboxing Clube, como 

agremiação independente. 

O clube é hoje uma referência Regional e Nacional. Com órgãos sociais 

próprios, uma equipa técnica de elevada qualidade e um coletivo de atletas com 

provas dadas, o Arrifes Kickboxing Clube encontra-se num excelente nível 

competitivo, suportado por um palmarés invejável. 

A 10 de outubro de 2020, o Arrifes Kickboxing Clube recebeu, do Governo 

Regional dos Açores, o estatuto de entidade de utilidade pública. 

“Força, Coragem, Respeito” são o lema do Arrifes Kickboxing Clube. 

E é assim que este clube desenvolve diariamente a sua atividade.  

Não se concentrando apenas na competição pura, mas promovendo a 

formação desportiva dos nossos jovens, ensinando-lhes disciplina, autocontrole, 

coordenação motora e defesa pessoal. 

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores que emita o seguinte voto de congratulação:~ 

 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

congratula os técnicos, atletas e dirigentes do Arrifes Kickboxing Clube 

pelos títulos nacionais alcançados na Taça de Portugal e no Campeonato 

Nacional de Kickboxing, constituindo-se, deste modo, como fonte de 

inspiração e motivo de orgulho para todos os Açorianos. 
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Do presente voto deve ser dado conhecimento ao Arrifes Kickboxing Clube, à 

Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Ponta Delgada, à Assembleia de 

Freguesia dos Arrifes bem como à Associação de Kickboxing e Muay-thai dos 

Açores. 

 

 

Horta, Sala de Sessões 14 de dezembro de 2021 

 

Os Deputados, 
 

 

Sandra Dias Faria 

 

Vasco Cordeiro 

 

 

Andreia Costa 

 

Miguel Cost
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