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DEMONSTRAÇÃO DE KARATE-DO SHOTOKAI NO SPORT LISBOA E BENFICA

Realizou-se no dia 12 de Dezembro de 2007 no Pavilhão Gimnodesportivo do S.L. e Benfica pelas 20 horas uma Demons-
tração de Karate-Do Shotokai, a convite do SLB.
A demonstração teve lugar durante o intervalo do jogo de Handebol entre o Benfica e o Belenenses. Como era de calcular
o Pavilhão estava literalmente cheio, com maior número de assistência do lado esquerdo do Ginásio.
Foram-nos concedidos apenas 5 minutos para a demonstração.

A nossa Equipa no ínicio da demonstração. Da Esq. para a Dta. José Patrão 4º. Dan, Fernando Neto 4º. Dan, 
Rosa Brites 3º. Dan, João Carlos 2º. Dan e Carlos Caió 1º. Dan.

No decorrer do ínicio da demonstração, Alexandre Gueifão fez um “resumé” durante alguns segundos da origem do Karate-
-Do Shotokai no mundo e em Portugal bem como das actividades da ASP em particular.
Durante toda a demonstração a nossa Equipa foi acompanhada por música oriental suave.
È admirável como è que em apenas 5 minutos a nossa Equipa conseguiu com sucesso apresentar: Ki Hon, Midare e dois
Kata, Bassai e Jion. Podemos, dado o facto, dizer:- Poucos, Inspirados, mas muito bons; foi assim que se pôde aplidar
esta nossa Equipa de Demonstrações.
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Fase de apresentação de Midare

Início do Kata Bassai Dai
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Início do Kata Jion

Foto no decorrer do Kata Jion
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A ASP agradece a todos os que tiveram a gentileza de colaborar neste Boletim Virtual, enviando-nos parte do material 
necessário para a confecção do Boletim Virtual SHOTO. 

O Coordenador do Boletim: alex gueifão.

Pag. 4

Foto final. Da Esq. para a Dta.: Carlos Caió, João Carlos, Rosa Brites, Fernando Neto e José Patrão

Abriu-se entretanto a possibilidade de se fazer uma apresentação do nosso Estilo de Karate-Do Shotokai aos Dirigentes
Seccionistas das Actividades Amadoras do S.L. e Benfica. 
Aproveitamos para agradecer penhoradamente ao S.L. e Benfica a oportunidade que nos deu. Já antes e ainda em vida
do nosso saudoso Mestre Murakami o S.L. e Benfica cedeu-nos as suas Instalações para fazermos um Estágio Nacional
de Karate-Do; na altura com a participação de cerca de duas centenas de praticantes. 

Dado o sucesso desta demonstração, parte do Conselho Técnico e Pedagógico reflectiu que será muito ùtil para a ASP
organizar um treino mensal ( provavelmente a um sábado pelas 19,30 horas ) especialmente dedicado há preparação
cuidada da Nossa Equipa de Demonstrações. Há já vários praticantes convidados para esse fim que se irão comprometer.
Foi pensado ainda que as Demonstrações deverão ter sempre a presença em Karategi dos Mais Antigos praticantes da
ASP, mesmo que não se exibam, nomeadamente a do Nosso Mestre Mário Rebola.
È fácil concluir que as demonstrações são o Rosto da ASP e que têm que ser muito cuidadas em técnica e em número
qualificativo e representativo.


