
É dia 21 de Abril de 2007, 8 horas da manhã, sou acordado pelo despertador que tinha programado na véspera, com o objectivo de participar no
3º Estágio da Associação Murakami, no Dojo da Trofa, onde pratico Karaté há alguns anos.
No entanto, o facto de ter dormido "muito rápido" nessa noite, levou-me a desligar aquele som incómodo, dar "meia volta" e tentar adormecer de
novo.
Começam então a passar na minha mente, os "slides de Power Point", do que são os nossos treinos, em que nem sempre, por imperativos
profissionais, consigo participar com a frequência que desejaria.
Surgem assim as imagens do Sensei Arlindo Ferreira:
- Continuamente a lembrar a realização do treino, procurando ajustar os horários, sempre que possível, em função das possibilidades dos alunos,
nos quais me incluo com orgulho, e de que sou normalmente um dos beneficiados;
- Do Sensei ter uma cadeira de criança no seu carro, ele que tem dois filhos, o mais novo com 16 anos, e de que necessita para poder trazer os
alunos mais novos que vai pessoalmente buscar a casa para poderem participar nos treinos, alguns deles sem pagarem a mensalidade devido
às dificuldades económicas dos pais;
- Da sua contínua capacidade de motivação para nos manter ligados à escola e uns aos outros;
- Da luta constante em manter o Dojo aberto, tentando angariar novos alunos, oferecendo aulas gratuitas aos alunos das Escolas circundantes,
com o intuito de os captar para o espírito do Karaté;
- E tantas outras pequenas coisas que se passam nos nossos treinos que seria enfadonho serem referidas.

Também não ajudou nada terem surgido os "slides" dos companheiros, a começar pelo Sensei José Patrão, nosso mentor espiritual, e Sensei
Gueifão do Dojo Murakami da Caparica, e dos outros Sensei Manso, de Grândola, Sensei Faustino, de Évora, Senseis Hercilio e Banha de
Alcácer, Sensei Rosa do Feijó, Sensei Costa de Almada, Sensei Neto do grupo do BES e todos os alunos que os acompanharam num percurso
de, alguns deles, mais de 400 km para participarem no Estágio.
A consciência é terrível, pois "obrigou-me" a levantar e meter pés, ou melhor rodas, ao caminho e fazer uns reles 80 km para participar também
no Estágio. 
E como eu todos os companheiros do Dojo da Trofa, pois estamos incondicionalmente do lado do Mestre, gratos por todo o apoio que nos dá e
pelos ensinamentos que nos transmite.
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E agora o Estágio. Parece que quanto mais escuro o cinto mais energia o praticante tem…… E os cintos negros, pelo menos alguns deles, não
deixam escapar nada….. Banho para quê? O suor é abundante. E o mestre diz: "Este exercício só fazem três vezes"; "Aquele são só dez".
Pergunto-me eu: "O que seria dos menos graduados se fossem pedidas mais repetições?" Já não há misericórdia?
E como se não bastasse, os cintos negros ainda levam um puxão de orelhas porque os menos graduados não fazem os exercícios correcta-
mente. Só mesmo este espírito numa escola como a nossa, em que a responsabilidade é sempre do mais graduado; não é o aluno que não con-
segue aprender, o graduado é que não consegue transmitir. E então repete as vezes que forem necessárias.


