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FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES MARCIAIS DE LISBOA 2007
Realizou-se nos dias 2 e 3 de Junho de 2007 mais uma vez o Festival de Artes Marciais de Lisboa; uma organização da Associa-
ção de Amizade Portugal - Japão. com enorme sucesso. Expressamos aqui um grande elogio ao José Patrão pelo seu trabalho,
dedicação e brilhantismos que aplicou neste evento internacional.  Dados os fracos recursos que foram postos há sua disposição
podemos dizer que o sucesso alcançado foi de sua parte um trabalho inédito.Por outro lado o Festival só seria possivel desde que
outras Associações de grande prestígio nas Artes Marciais se associassem na participação de tão elevado evento. Assim aconte-
ceu e o elevado nível de apresentação de todas as Associações deram o ao evento o brilhantismo que se esperava.

Destacamos por ter sido inédito neste Festival a presença de três Grandes Mestres Internacionais:
Terry Wingrove - Jacques Fonfrède - Alan Ruddock.
O seu trabalho impressionou todos os praticantes e espectadores, não só no Estágio dos Pioneiros que deram no dia 2 como
também na apresentação que fizeram no dia 3 durante o Festival.

Terry Wingrove Jacques Fonfrède Alan Ruddock

No dia 2 realizou-se A Marcialíada, prática de Artes Marciais ao ar livre. Muitas foram as dezenas de crianças, jovens e Juniores
juntamente com os pais, amigos e simpatizantes que se deslocaram e participaram no evento
e  descobriram  sob o Padrão dos Nossos Descobrimentos, a Torre de Belém,  uma nova
Arte o Chanbara, esgrima japonesa com bastões,orientada pelo Mestre Jacques Fonfrède.
O entusiasmo dos mais jovens foi de imediato extraordinário. Esta nova Arte, em plena expan-
ção em toda a Europa, conta já, com largos milhares de praticantes na Europa e Portugal no
próximo futuro não será excepção; de tal modo que se prevê uma equipa portuguesa nos pró-
ximos Campeonatos Europeus da Modalidade, a realizar em França.
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Festival internacional de Artes Marciais de Lisboa.
Finalmente realizou-se o tão esperado Festival; uma Organização da Associação de Amizade Portugal-Japão. 
Como as imagens valem por mil palavras, aqui deixamos algumas imagens relacionadas com a ASP e a UPS bem como ainda
com os Convidados Terry Wingrove, Jacques Fonfréde e Alan Ruddock. Que nos perdoem todas as outras Associações que
com brilhantismo actuaram também em tão grandioso e tradicional Festival. Uma palavra também, de apreço e agradecimento,
a Sua Exª. O Embaixador do Japão que com a sua presença e as suas palavras sábias engrandecem sempre o Festival de 
Artes Marciais de Lisboa.
No decorrer do Festival foi a apresentação de Karate-Jutsu pelo Mestre Terry Wingrove que nos deixou impressionados pela 
sua eficácia.

Dois aspectos da apresentação do
Mestre Terry Wingrove em Karate-
Jutsu.

Ainda no âmbito dos Convidados, foi excelente a apresentação de Aikido pelo Mestre Alan Ruddock.

Outro dos Pioneiros Convidados, Mestre Jacques Fonfrède apresentou-nos o espectacular Chanbara. Juntamente com a sua
esposa intervieram também os praticantes do CAO e da ASP.

Finalmente para nós o tão esperado momento, a apresentação do Karate-Do Shotokai. Duas Associações, a nossa ASP represen-
tada pelo Mestre Mário Rebola e a União Portuguesa Shotokai representada pelo Mestre Manuel Ceia. 
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As cinco imagens seguintes mostram claramente o alto nível de apresentação das duas Associações: Ki-Hon, Kumite e Kata.
O trabalho fluido e eficaz, são o resultado do trabalho profundo do Grande Mestre Shigeru Egami no âmbito do Karate-Do da
Escola “Shotokan” do Grande Mestre Gichin Funakoshi berço da actual Nihon “Japan” Karate-Do Shotokai.

Parabéns a todos os que participaram neste grandioso Festival de Artes Marciais de Lisboa.


