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Tradicionalmente desejado, realizou-se mais um Estágio Internacional da Aroeira 2007. Como sempre realizado na última se-
mana de Julho com seguimento até ao final da primeira semana de Agosto de 2007. Rico em actividades orientais e palestras
como por exemplo: apresentação e mini ensino: de Bonsai pela Professora Maria João Fiadeiro, de Feng Shui pela Professora
Alexandra Morgado, de Flora e Fauna pela Professora Helena Santos, de Tui Na pela Mestra Lourde Carvalho, sobre o Mestre
Murakami pelo Mestre António de Araújo Brito. Efectuou-se o Tradicional Treino dos Veteranos em que estiveram presentes
para abrilhantar o citado Treino alguns Praticantes da União Portuguesa de Shotokai com destaque para os Mestres Manuel Ceia
e Shinji Iwaoka.Entre outras actividades destacamos também as 24 horas seguidas do Samurai Resistente e o Paint Ball.
O Estágio de Karate-Do foi orientado pelos Professores: Francisco Conceição 4º.Dan da Nihon Karate-Do Shotokai na 1ª.semana,
Jorge Costa 3º.Dan da Nihon Karate-Do Shotokai na 2ª. semana e Mestre Mário Rebola 5º.Dan da Nihon Karate-Do Shotokai nas
duas semanas. Participaram ainda na preparação para exames e avaliação contínua o Concelho de Graduações da ASP.
Concluiram com sucesso a avaliação contínua e exame, e passaram de graduação os Instrutores Pedro Gueifão para 2º.Dan,
Carlos Caiò para 1º.Dan e André Santos para 1º.Dan. Os citados ficam a aguardar os Diplomas da Nihon Karate-Do Shotokai.
Nota: A Nihon Karate-Do Shotokai com Sede no Japão é um dos Orgãos Máximos Japoneses no Karate-Do Mundial.

Parte do Grupo de Praticantes da 1ª.semana

Prof.Francisco Conceição (1º.á Dta. ) leccionando.
Na foto podemos ainda ver o Carlos Caió ( logo a
seguir e á Dta. do Prof. ) que viria a concluir com
exito o exame para 1º.Dan.

No meio de parte da classe dos mais graduados
O Instrutor Pedro Gueifão ( o 3º. a contar da esq.
para a direita ) que viria a concluir com exito o 
exame para 2º.Dan. Por detraz do Pedro o Prof.
José Patrão 4º.Dan da NKShotokai examinando.

Uma parte da
classe dos menos
graduados

Foto de grupo com destaque para os 3ºs Dan da NKShotokai: Jorge Costa (3º a
contar da dta. p. esq. em pé), Nuno F.Santos (4º a contar da dta. p. esq. em pé),
Rosa Brites (3ª da esq. p. dta. na 1ª fila) e ainda presentes neste grupo os quatro
Budokas do Grupo da Irmandade da Colher. 

Foto de grupo que
inclui alguns dos mais
graduados da ASP:
José Patrão, Alexandre
Gueifão e Francisco
Conceição. ( 1ª fila da Esq
para a Dta. )

1ª semana
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Sob a direcção do Professor Jorge Costa 3º.Dan da Nihon Karate-Do Shotokai, realizou-se a segunda semana do Estágio Interna-
cional da Aroeira. A exemplo da semana anterior houve tambèm a participação do Conselho de Graduações da ASP e os ensina-
mentos do Mestre Mário Rebola 5º. Dan da Nihon Karate-Do Shotokai.

Aspecto do início da aula. Em posição de “Seiza” os praticantes aguardam a voz de “Mokusô” (mente silenciosa ou vazia; prepa-
ração para o treino) ao que se seguirá “Rei” (saudação). Do lado esquerdo da foto pode ver-se o Conselho de Graduações e ao
centro o Professor Jorge Costa.

Honrou o Estágio com a sua presença o Mestre Shinji Iwaoka 5º.Dan da Yutenkai
Shotokai. O Mestre é um dos Responsáveis da União Portuguesa de Karate-Do
Shotokai. O Mestre Iwaoka é o 1º do lado esq. da foto. Ao seu lado, logo a seguir
encontra-se o Professor José Pascoalinho Pereira 4º.Dan da NKShotokai e Mem-
bro do Conselho de Graudações. Os praticantes executam “oi-tsuki kibadachi”
(ataque directo e frontal na posição de cavaleiro de ferro).

Continuação do exercício anterior executado
por outros graduados.

O Professor José Patrão 4º.Dan da NKSho-
tokai e Membro do Conselho de Gradua-
ções, ajuda o Professor Nuno Santos 
3º.Dan para uma máxima correcção técnica
Essencialmente neste “tsuki kibadachi” é
importante a colocação do “hara” (baixo 
ventre) de modo a que a energia do ataque
seja recta, penetrante e sem desiquilíbrio.

Nuno Santos treina
um pormenor de “kata”
(estudo da forma) 
“Kanku-Dai” (olhando 
o céu).

Prof.José Patrão e Mestre Mário Rebola

Jorge Costa demonstra a verdadeira essência do Karate-Do “irimi” (antecipação) enfrentando 
um ataque em “chudan oi-tsuki” (ataque frontal directo e deslizante) de Pedro Gueifão. Pode
ver-se que o “tori” (o que ataca) ainda vai a meio do percurso e já o “uke” (o que defende) já
terminou de se antecipar. Normalmente a iniciativa do atacante quebra a harmonia entre dois
seres. Essa quebra de harmonia é captada (veja-se “Mokusô”) pelo “uke” que naturalmente se
antecipa e vence o atacante.Por isso se diz que “No Karate-Do não deve haver primeiro ataque”
É este o 2º. Princípio do livro do Grande Mestre Gichin Funakoshi introdutor do Estilo de Karate
“Shoto” no Japão. Estilo que deu origem á Associação “Shoto-Kai”, oriunda da Escola Shotokan
a Escola do Mestre.
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Destaque para os premiados.
Praticantes que por uma razão

ou outra se destacaram durante
o Estágio

Alguns dos participantes
no 

Estágio

Outras actividades orientais

Na foto podemos ver: Helena Santos (5ª.pessoa a contar da esq. para
a dta.)Professora de fauna e flora que nos acompanhou neste extraor-
dinário passeio explicativo de espécies protegidas.
Podemos ainda ver a Professora Alexandra Morgado (10ª.pessoa a 
contar da esq. p. a dta. em pé) que nos deliciou com a sua prelecção 
sobre Feng Shui. 

Um bem haja á Professora
Maria João Fiadeiro pelo seu

MiniCurso de Bonsai

Muito raros são os Mestres. No silêncio a mente se torna vazia e nesse
mergulho interior se encontra a harmonia e nela a comunhão com a natureza.

Natureza Pura, Límpida a ligação com o êxtase de outras dimensões.
Os Mestres não se vêem.

Um Bem Haja para a Mestra Lurdes Carvalho: Tui Na
Aquele Abraço ao nosso querido Mestre António de Araújo Brito

AlexGueifão


