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ESTÁGIO NACIONAL de KARATE-DO “KANGEIKO” em  25-01-2008  no GINÁSIO CRP
Realizou-se mais um Estágio de Inverno. Estiveram presentes 42 Estagiários.
No dia 25, primeiro dia do Estágio José Patrão lembrou o aniversário do falecimento do Mestre Murakami e que em honra do 
nosso Mestre se praticasse um “Kihon” muito baixinho; lembrariamos assim um trabalho de base fundamental com que o Mestre
nos iniciou num passado sempre presente. O sacrifício de se conseguir um corpo flexivel totalmente manobrável pela mente era
um dos princípios que o Mestre nos incutia. Passado o “taisô” dado pelo Nuno Santos e o “Kihon” iniciou-se o fundamental obje-
ctivo do Estágio. José Patrão, resume com o texto que se segue todas as explicações técnicas que deu durante o Estágio:

O Estágio teve como tema fundamental o Kumite ("combate") tendo sido abordadas várias formas de combate: Ippon-Kumite,
Sambon-Kumite e Ju-Ippon-Kumite. Porém todas elas se baseiam em "Irimi" que pode ser traduzido literalmente do japonês como
"entrar". Todavia no Karate-do Shotokai usamos este termos com o significado de "entrar em antecipação".

Este conceito é extremamente simples de entender, mentalmente - trata-se de entrar na direcção do adversário imediatamente
antes do ataque dele - todavia, a nível técnico no dojo, raramente se demora menos de 5 a 10 anos a apreendê-lo em termos
psico-físicos!...

- Porquê?

Essencialmente porque todos nós quando chegamos ao Dojo carregamos um conjunto de conceitos e instintos adquiridos pela
vida do dia-a-dia de que não estamos conscientes, mas que nos impedem de agir naturalmente. Um desses incómodos fardos é a
tendência para "fugir ao ataque", "evitar o problema", "contornar a situação"...

Muitas vezes se traduz erradamente "Irimi" como "esquiva"... Nada mais falso!

O que se pretende ao apreender "Irimi" com a "mente-corpo" é exactamente o contrário de esquivar - trata-se, isso sim, de ir dire-
ctamente à raiz do problema, sem hesitações, sem subterfúgios, sem medos, com coragem. E, não menos importante, fazer isso
antes que o ataque surja.

Atendendo ao enorme fardo de conceitos e hábitos errados que geralmente carregamos connosco quando entramos pela primeira
vez num Dojo não conseguimos entrar directamente na direcção do ataque, pois essa atitude afigura-se-nos como um suicídio! O
nosso instinto de sobrevivência diz-nos - "Cuidado! Foge!" - e é isso que geralmente fazemos.

Através da prática contínua e diligente ao longo de anos e anos de treino podemos, porém, educar esse instinto, acabando o
nosso "eu-total" por reconhecer que, afinal, entrar directamente em direcção ao ataque imediatamente antes que ele surja é a
forma mais eficaz de evitar o conflito - objectivo final e sublime do verdadeiro Budo.

Para conseguir tal, na prática, frente a um adversário que ataque eficazmente, é preciso ganhar uma espécie de "sexto-sentido",
que é semelhante ao instinto que muitos animais ditos "selvagens" possuem no seu dia-a-dia de sobrevivência.

Porém esse instinto inato, existe no interior de todos nós, mais ou menos adormecido e, para o conseguir despertar, não importa
"aprender" nada, em termos de conceito mental! 

Antes pelo contrário importa livrarmo-nos de conceitos inúteis que nos ocupam a mente e que não são mais que fardos que temos
de descarregar.

Talvez seja por isso mesmo que, em Karate-do, antes de chegar a cinto-negro se conta de forma decrescente: 7º Kyu, 6ºKyu, até
1ºKyu. Só depois de reduzirmos a zero os "Kyus" (simbolicamente os fardos que transportávamos) estaremos vazios, para
começar a aprender "Karate-do", subindo depois através dos cinco níveis: 1º Dan, 2ºDan, etc.

A prova de que o conceito se aprende melhor quando temos "menos" do que quando temos ou sabemos muito: é que quando o
tentamos ensinar a um praticante de qualquer "desporto de combate" ele tem muita dificuldade em apreendê-lo... Mas tenho nota-
do ao longo da minha experiência de ensino que abrange já cerca de 3 décadas, que as crianças e sobretudo os cegos o apreen-
dem com mais facilidade!
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A exemplo de José Patrão, Francisco José Conceição,no final, sugeriu verbalmente métodos de melhoria nos treinos, tendo  
enviado o texto seguinte:

A comunicação no Karaté-Do é feita através da POSTURA FISICA E MENTAL.
Exemplo: quando estamos frente a um adversário devemos adoptar uma forma correcta estável e equilibrada e com as mãos
bem fechadas de forma a que a comunicação física e mental flua de parte a parte sem a necessidade de falar ou gesticular.
O mesmo deve acontecer no “kihon” e no Kata.
Irimi
Deve ser treinado adoptando a postura anteriormente exemplificada. Este estudo deve ser feito milímetro a milímetro ou seja    
é necessário avançar antes do ataque sair. E com coragem, como diz o Fernando Neto, de forma a fazer passar o corpo a 1
milímetro do instrumento de ataque que como disse pode ser uma mão, um pau, ou uma faca. 
Ataque e Defesa
Ambos devem ser treinados com velocidade e energia. Devemos evitar executar tanto o ataque como a defesa com força ou 
seja: força muito concentrado no ombro e no braço. Sugiro que tanto o ataque como a defesa sejam treinados com a mão 
em cima do cinto ou até um pouco mais abaixo, de forma que se sinta que è o “hara” que faz o ataque. Treinando desta forma
tanto o ataque como a defesa ficarão mais rápidos.
Espero que estas palavras sirvam para nos ajudar a percorrer o caminho que o Mestre Murakami nos delegou com coragem,
postura e confiança.

A propósito Fernando Neto acrescentou que quando estamos em frente de um adversário temos que ter atitude e coragem, 
mesmo até valentia.
A atitude e coragem conseguem-se desde que se treine muito “Kumite”. Treinando muito e com o maior número de adversári-
os possíveis leva-nos a sentir confiança. 

Finalmente Georges Krug apresentou que em karate-do tudo se inicia com um ataque. Entende que mesmo que se execute
“irimi” essa iniciativa é considerada um ataque, mesmo que nem se toque no adversário. 
De facto o Grande Mestre Gichin Funakoshi destruiu um poderoso adversário, o qual caiu esgotado após multiplos ataques 
que nunca conseguiram atingir o Grande Mestre. 
O 2º. Princípio do Grande Mestre, diz: Em Karate não há primeiro ataque.
Por vezes até sem se tocar no adversário um Grande Mestre pode demonstrar uma tremenda eficácia. Podemos concluir que 
a ideia de Georges Krug é a de considerar que as iniciativas de antecipação do Grande Mestre eram finalmente ataques.
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Kumite - Grande Mestre Gichin Funakoshi
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Iniciou-se o 2º dia de Estágio com os Taisô dados por Helena Santos e António Victor.Seguiu-se o Kihon dado por Carlos Costa. 
Carlos Costa levou-nos ao tempo em que o Mestre dava os Estágios; movimentos lentos e muito profundos, acentuando que a
coxa tem que ficar paralela ao chão, nunca esquecendo o “Hikite”. Esgotada a capacidade muscular das pernas, passou-se a um
tremendo “Seiza” de 20 minutos; acabado o tempo, todos tivemos que nos levantar há voz de “Kiritsu” sem colocar as mãos no 
chão. Carlos Costa è técnicamente a moldura do Mestre. Como è mais alto que o Mestre isso obriga-o a baixar mais, mas nem
essas posições tão baixas o comprometem a deslizar no Dojo com suavidade e rapidez.
Carlos Costa defendeu a tese de que em qualquer posição os pés têm que estar bem ligados ao chão, só assim se conseguirá
um impacto (por exemplo “Oi-Tsuki ou Guyako Tsuki”) sólido; contudo nas deslocações o peso do corpo acentuar-se-à mais na
perna da frente, levando-se o joelho mais à frente (exemplo “Zenkutsu-Dachi”) de modo a que se desligue o pé de traz do chão
momentâneamente para se poder deslizar com rapidez.
José Patrão desenvolveu o tema atitude, explicou o significado da palavra “Mushin” : vazio interior, ausência de pensamento do 
que è que o adversário nos vai fazer nem do que é que nós lhe vamos fazer, mas muito atento a tudo o que quebre a harmonia.

José Patrão e Carlos Costa. “ Ippon Kumite,  Mushin” 
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Francisco Conceição, explicou que os ataques com o punho devem ser rectos. Desta forma tanto pode sair um “Gedan Tsuki 
como um Chudan ou um Jodan Tsuki”. Para quem defende não haverá problemas, desde que quem defende vá à origem do 
ataque. Sabendo-se que na origem a força do ataque é praticamente nula e que o mesmo já não acontece se o braço do 
atacante já tiver percorrido meio trajecto. Sair recto entende-se por não denunciar o ataque. Se colocarmos o punho apontado 
para o ar já sabemos que o “Oi Tsuki vai ser Jodan”.

Carlos Costa manifestou que a maioria dos praticantes perdem a atitude logo que terminam um ataque ou defesa em “Kihon” e
que esse vício é tremendamente mau para quando se passa à prática do “Kumite”.

Mestre Mário Rebola na hora fnal do dia de Estágio orientou e corrigiu os vários “Kata” pedidos para as várias graduações. “Kata”
superiores e “Heian”. O seu espírito aberto e conhecedor è relevante para o ensino desta tarefa muito importante.

O 3º dia de Estágio foi inicialmente orientado por Pascoalinho Pereira Mestre em Fisioterapia e Professor no Instituto de Alcoitão.
Foi deliciante e fundamental todas as explicações que deu acerca do “Taisô” do Mestre Murakami. È um facto que a ASP tem nos
seus quadros de ensino entidades de gabarito e conhecimento. Os pormenores minuciosos do trabalho físico o seu ritmo e carga
bem como a respiração; os prós e contras, fizeram dos 40 minutos que demorou o “Taisô” um espaço fecundo para os instrutores
da ASP bem como dos praticantes presentes.

O Kumite incluiu como fundamental fazer as defesas, quando recuando, por exemplo no tradicional “Sanbom Kumite” fazer bem
“Hikite” dobrando bem o joelho como se quizessemos avançar, procurando ir à origem e tentando antecipar a defesa ao ataque.
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NOTAS BREVES

O Alentejo, como sempre, esteve presente, destacamos o Firmino Ascenção, o Manuel Banha, o José Luis, o Hercílio de Castro,
o Carlos Faustino entre outros.

Ao longo do Estágio fomos fazendo as tradicionais fotos de grupo das quais destacamos as seguintes:



Continuação da pag. 4

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. Nomeadamente: José Patrão e Francisco José Conceição.
O Coordenador do Boletim: alex gueifão.
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Seguiram-se os exames de graduação. Os candidatos após vários estágios de avaliação contínua foram hoje sujeitos a exame.
Obtiveram com sucesso a passagem de graduação para 1º. Dan: Helena Santos do Dojo Murakami da Caparica, Isabel Ferreira
do Clube Recreativo do Feijó, António Vitor do Grupo Coral e Desportivo do BES.
Passaram automáticamente de gradução Francisco Rodrigues e Joana Rodrigues ( pai e filha ) para 5º. Kyu, ambos do Dojo
Murakami da Caparica. Confirmaram a graduação Roberto Abreu e Marco Abreu ( pai e filho ) para 3º. Kyu, ambos do Clube
Recreativo do Feijó e Luis Mora da Escola Murakami de Èvora para 2º. Kyu.
No final o Mestre Mário Rebola entregou Diplomas da Nihon Karate-Do Shotokai a Alexandre Gueifão 4º. Dan,  a  Pedro
Gueifão 2º. Dan e a André Santos 1º. Dan.

André Santos

Pedro Gueifão

Alexandre Gueifão


