
F      O      L H      A

Abril/2010

Pag. 01

União Portuguesa de Budo:    http://www.ubu.pt    ubu.info@gmail.com

Tribute to the Man and the Master whom the Martial Arts in
Portugal it everything must.   Dr. João Luis Franco Pires
Martins.

Officially the Portuguese State through its Representative
Body entitled  The Master Pires Martins  as the first Professor 
of Karate-do in Portugal.

This little newspaper "Folha" one of the agency's information
“UBU " « União Portuguesa de  BUDO » created  by the  UBU 
practitioners of karate-do either join to the Official Organ of the
UBU this Tribute to the Master Pires Martins.

“ please see page nº 02 “

Homenagem ao Homem e ao Mestre a quem as Artes
Marciais em Portugal tudo devem. Dr. João Luís Franco Pires
Martins.

Oficialmente o Estado Português através do seu Órgão
Representativo intitula O Mestre Pires Martins como o primeiro
Professor de Karate-do de Portugal.

Este pequeno jornal "Folha" um dos órgão de informação da
“UBU "«União Portuguesa de BUDO»criado pelos praticantes
de karate-do da UBU, quer juntar-se ao Órgão Oficial da UBU 
nesta Homenagem ao Mestre Pires Martins.

Solicitamos o favor de visitarem a página Oficial da UBU em:
http://www.ubu.pt

de onde inicialmente retirámos entre discursos e fotos este
pequeno apontamento:

"Tomaram a palavra, para evocar a figura do Mestre, o Prof.
Doutor António Fragoso Fernandes, que recordou a grande
amizade que os unia, além da sua dimensão profundamente
humana; a Dr.ª Maria Helena Pecante e o marido, o Prof. Vítor
Pecante, o Sr. Engenheiro Luís Filipe Pinto e Silva; o Mestre
Alexandre Gueifão exaltou a figura do grande Mestre, recordando
várias situações com ele vividas, além do seu rigor e exigência na
prática do Budo; o Mestre José Araújo recordou a figura que con-
heceu em 1966, aos dez anos, e que o acompanhou durante
todos os anos em que praticou na Academia de Budo, até ao seu
encerramento; o Mestre Leopoldo Ferreira, que foi talvez de todos
os praticantes da sua geração que mais intimamente o conheceu,
recordou com grande emoção as inúmeras provas de amizade
que dele recebeu. De seguida, tomou a palavra o Mestres José
Patrão, que, acompanhado da professora Rosa Brites, lembrou a
sua acção como pioneiro do Karatedo em Portugal, onde deixou
a sua marca, e Eduardo Tavares, que realçou a importância da
sua dimensão da sua visão das Artes Marciais como o verdadeiro
caminho a seguir, para além de ter sido o responsável directo do
início da prática do Aikido em Portugal, em 1965."

HOMENAGEM AO HOMEM E AO MESTRE
JOÃO LUÍS FRANCO PIRES MARTINS

Mestre P.Martins saúda “Kamiza” juntamente com os seus praticantes
de karate-do. Master P. Martins hails' Kamiza “along with its practitioners
karate-do.

AlexGueifão
Raul Cerveira

Master's students Pires Martins on “keiko”
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Em Estremoz junto da casa do Mestre
Pires Martins, reuniram-se,(da esquerda

para a direita):
In Estremoz near the house of the Master
Pires Martins, gathered, (from left to right):
- Dra. Maria Helena Pecante
- Professora Rosa Brites
- Mestre José Patrão
- Mestre Leopoldo Ferreira
- Mestre José Araújo (Presidente da UBU)
- Prof. Dr. António Fragoso Fernandes
- Mestre Eduardo Tavares

Photo de AlexG.

Já no cemitério a caminho da Sepultura
do Mestre Pires Martins.
In the cemetery on the way to grave
Master Pires Martins.

From page 01

Please visit the official page of UBU in:
http://www.ubu.pt

where initially withdrew from speeches and photos this little note.

"They took the word to evoke the figure of the Master, Professor Doctor António Fragoso
Fernandes, who remembered the great friendship that united them, besides their deep human
dimension; Dra. Maria Helena Pecante and her husband, Professor. Victor pecante, Engineer
Luis Filipe Pinto e Silva, Mestre Alexandre Gueifão exalted the figure of the great Master,
recalling he lived with various situations, beyond their rigor and demand in the practice of
Budo; the Master José Araújo recalled the figure that met in 1966 at age ten, and who accom-
panied him during all the years he practiced at the Academy of Budo, until its closure, and the
Master Leopoldo Ferreira, who was perhaps of all the practitioners of his generation who knew
him more intimately, recalled with great emotion the many proofs of friendship that it has
received. Then he spoke the Master José Patrão, who, accompanied by the Professor Rosa
Brites, recalled its action as a pioneer of Karat-edo in Portugal, where he made his mark, and
Mr.Eduardo Tavares, who stressed the importance of size of your vision Martial Arts like the
real way forward, apart from having been responsible direct to the start of the practice of Aikido
in Portugal, 1965."
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“ keiko nin “ preparados para saudar
o “ Kamiza “

"Keiko nin" prepared to welcome
the "Kamiza"

- Alexandre Gueifão
- Leopoldo Ferreira
- José Araújo
- Eduardo Tavares
- José Patrão

Mestre Leopoldo Ferreira inícia o seu
discurso. 

Master Leopoldo Ferreira start your
speech.

Imagem do Mestre Pires Martins
colocada sobre o “ Kamiza “.

Image Master Pires Martins
placed on the " Kamiza “.
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Leopoldo Ferreira 
executa 

“Kata Gyaku”

Leopoldo Ferreira
perform 

“Kata Gyaku”

Alexandre Gueifão e José Patrão 
executam alternadamente

“kata-Tekki Shodan-Nidan e Sandan”

Alexandre Gueifão e José Patrão
perform alternately

“kata-Tekki Shodan-Nidan and Sandan”
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Eduardo Tavares - Leopoldo Ferreira e 
José Araújo executam técnicas de 

Aikido

Eduardo Tavares - Leopoldo Ferreira and
José Araújo running Aikido techniques  
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Mestres:
- José Araújo
- Leopoldo Ferreira
Fazem o encerramento do Evento.

Masters:
- José Araújo
- Leopoldo Ferreira
Make the conclusion of the event.

Mestre José Araújo,
Presidente da UBU 

Faz o discurso final de encerramento
da Homenagem ao Mestre Pires

Martins.

Master José Araújo,
UBU Presidente.

Final closing speech of homage to
the Master Pires Martins.

Mestre Eduardo Tavares,
Presidente da Federação de Aikido
discursa no final da Homenagem.

Master Eduardo Tavares,
Federation Aikido President

speaks at the end of the tribute.


