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Visita do Mestre Takisawa a Portugal
ESTÁGIO INTERNACIONAL DE PRATICANTES COM O 
MESTRE YOSHIHARU TAKISAWA DA NIHON KARATE-DO
SHOTOKAI

Decorridos 14 anos desde a primeira e inesquecível visita do
Grande Mestre Yanagisawa ao nosso pais, recebemos agora
pela segunda vez o Mestre Yoshiharu Takisawa 5º. Dan.
Takisawa Sensei que visitou Portugal pela primeira vez  em
Junho de 2005, deixando entre todos nós uma imagem de 
grande rigor técnico, simpatia e enorme generosidade para com
todos os praticantes, é um exímio Mestre da Nihon Karate-Do
Shotokai - a mais antiga e prestigiada Organização de Karate
do Japão, criada em 1936 para erigir e ainda hoje guardiâ, do
célebre Dojo Shotokan de Grande Mestre Gichin Funakoshi.

Takisawa Sensei no Dojo Murakami da Caparica em 2005

Mestre Takisawa, Yuko Kase “tradutora”, Mestre Mário Rebola e José Patrão,
numa breve deslocação pela cidade da Nazaré.

O Mestre Takisawa chegou ao aeroporto da Portela pelas
23 horas.  

A receber  o  Mestre  estiveram presentes os orgãos mais
representativos da ASP; nomeadamente Conselho Técnico 
Pedagógico, Conselho de Graduações e Direcção. 

Entre todos destacamos as figuras do Mestre Mário Rebola,
José Patrão, Alexandre Gueifão, José Pascoalinho, Francisco 
Conceição, Fernando Neto, Dr. Georges Krug, Abel Cruz e
Carlos Costa. 

O Mestre chegou muito cansado e manifestou o desejo de 
ir descançar.

Na manhã seguinte, já recuperado e muito bem disposto o
Mestre acedeu ao convite de ir visitar: Nazaré e depois Fátima.

Chegados à Nazaré foram recebidos por Dr. Fernando 
Sarmento e sua Esposa.
Iniciou-se a visita com um passeio pela praia e depois toman-
do o tradicional ascensor visitou-se o lugar do Sítio.

Abel Cruz, Alexandre Gueifão, Carlos Costa, José Pascoalinho, 
Fernando Neto, Francisco Conceição, Mestre Takisawa e Mestre
Mário Rebola.
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A visita ao Sítio da Nazaré encheu o Mestre de muita curi-
osidade; o elevador, os aspectos históricos do lugar, a Igreja e
os objectos de recordações da Nazaré.

José Patrão fotografando. Mestre Mário Rebola, Dr. Fernando Sarmento e Esposa
no elevador, subindo para o lugar do Sítio.

Mestre Takisawa, Yuko Kase, Dr. Georges Krug, Fernando Neto, Pascoalinho
Pereira e Rosa Brites.

Foram momentos muito divertidos, estes da viagem de
elevador.

Dr. Georges Krug tentava convencer o Mestre Takisawa de
que depois na descida era ele que iria conduzir o elevador. 

Muitas fotos se tiraram na altura. Toda a comitiva de má-
quina fotográfica em punho; e o Mestre filmava...

No mirador do lugar do Sítio, aproveitou-se para se tirar as
tradicionais fotografias de grupo.
Como ainda não se tinha almoçado, estávamos assim mais 
elegantes para as fotografias.

José Patrão, Dr. Georges Krug, Rosa Brites, Fernando Neto, Mestre Takisawa,
Mestre Mário Rebola, Esposa de Dr. Sarmento,  Dr. Sarmento e José Pascoalinho
Pereira.

Rosa Brites, Fernando Neto, José Patrão, Pascoalinho Pereira, Mestre Takisawa,
Yuko Kase, Dr. Georges Krug e Mestre Mário Rebola.
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Na imagem, José Pascoalinho, Mestre Mário Rebola, Mestre Takisawa, Yuko 
Kase e Dr. Georges Krug.

Esposa de Dr. Fernando Sarmento, Dr. Sarmento, José Patrão e Rosa Brites.

Findo o almoço o grupo deslocou-se ao Santuário de Fátima.
Com todo o pormenor explicou-se e mostrou-se ao Mestre todos
os lugares do Santuário de relevo histórico que envolveram os 
três Pastorinhos a Igreja e o Povo Cristão.

Regressou-se depois ao Dojo Murakami da Caparica para o
primeiro keiko.

Dojo superlotado. Registaram-se 150 inscrições no total. 
Estiveram presentes grande parte das Associações que estão
ligadas à organização Shotokai a maior parte delas nacionais.

Não podendo trabalhar todos ao mesmo tempo, optou-se
por grupos que trabalharam intercalarmente. 

Inicialmente o keiko foi de Karate-Do: kihon e kata e depois
por Bojutsu, também kihon e kata shushii no kon.

A destacar os permonores técnicos do Mestre Takisawa que
demonstraram um profundo conhecimento do Mestre sobre a
matéria, a sua dedicação e disponibilidade no ensino e acima de
tudo a sua humildade perante os mais graduados e praticantes.

No dia 03 de Maio de manhã, repetiu-se o Keiko no Dojo
Murakami da Caparica, com modificação da matéria de ensino
tendo o Mestre incidido mais nos pormenores de kata superiores
de Karate-Do. Após o Karate-Do praticou-se de novo Bojutsu 
com o fim de aperfeiçoamento da aula anterior.

De tarde pelas 16 horas no Pavilhão Gimnodesportivo do
Clube Recreativo Piedense,realizou-se a Apresentação de tra-
balho das diversas escolas de Karate-Do da ASP.

Como convidados estiveram presentes responsáveis de
outras escolas da Organização Shotokai, bem como destacados
Dirigentes da Associação Amizade Portugal Japão, isto para 
além do Mestre Takisawa.

De regresso ao centro da cidade, procurou-se o restaurante
onde há uns anos se almoçou com o Grande Mestre Motohiro
Yanagisawa; na altura o prato escolhido foi as tradicionais sar-
dinhas assadas que deliciaram o Grande Mestre. Desta vez não
foi esse o prato escolhido, pois que em  Maio só há sardinhas
congeladas.

O prato escolhido foi peixe grelhado, excepcionalmente 
muito bem cozinhado por gente que sabe do ofício e que fez as
delícias do Mestre Takisawa e de toda a comitiva.

Agora já com o fotógrafo e a ausência de: Esposa de Dr. Fernando Sarmento, José
Pascoalinho e Dr. Georges Krug que foram tirar também as suas lembranças foto-
gráficas ao grupo.
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A foto mostra uma parte dos Dojos da ASP; alinhados para a apresentação dos seus trabalhos.
Ao fundo, sentados e ao lado do Mestre Takisawa, podemos ver o Mestre Mário Rebola e os dstintos representantes da Associ-

ação Amizade Portugal Japão. A seu lado, também sentados e um pouco mais afastados, temos o 1º. Dan Soares da Veiga, Manu-
el Ceia e Valera, ambos 5º. Dan e representantes da União Portuguesa Shotokai; Organização que também participou no Evento.

Soares da Veiga viria no final desta Demonstração a receber, em cerimónia especial, o Diploma de 1º. Dan da Nihon Karate-Do
Shotokai pelas mãos do Mestre Takisawa.

Apresentação do Dojo do Banco Espírito Santo, cuja responsabilidade técnica é do Mestre Mário Rebola, executando “Kihon-Chuto-
Uke”. Ao fundo sentados e ao lado do Mestre Takisawa; da direita para a esquerda: a Tradutora Inglesa, dois praticantes Ingleses,
Soares da Veiga, Mestre António Lima em representação da União Portuguesa de Budo, e Manuel Ceia.

O Mestre António Lima viria no final do Evento a exibir uma demonstração de Jodo do Pau Tradicional Português ( de que o
Mestre é exímio executante ).

Em continuação da tarde haveria ainda mais dois Keiko; um
para todas as idades e graduações,um outro Keiko só para Dan
e a terminar um Keiko especial de Bojutsu só para Dan.

No dia 04, domingo, todos os estagiários , portugueses e
estrangeiros, seguiram para Grândola a fim de participarem em
mais seis Keiko e intervirem em mais um Festival de Artes Mar-
ciais que incluiram: Kendo, Aikido, Karate-Do, Ju-Jutsu, Iaido,  
e SwáSthya Yôga.

Este Festival teve o forte empenho da Câmara Municipal de 
Grândola que se fêz representar pelo Excelentissimo Senhor
Presidente da Câmara.

Estiveram também presentes como convidados  dois repre-
sentantes da Federação Portuguesa de Budo.

A cidade de Grândola esteve fortemente representada, os
espectadores acorreram em massa, até porque era a primeira
vez que um Festival de Artes Marciais se exibia no Alentejo.

No final, Sua Excelência o Presidente da Câmara ofereceu
pessoalmente aos Mestre Takisawa várias prendas regionais da
Cidade.   
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Demonstração de Kyudo. Assoc.Portg. Kyudo

Demonstração de Aiki-Shuren-Dojo. Shihan Tristão da Cunha. Assoc. Portg. de
Aiki-Shuren-Dojo

Demonstração de SwáSthya Yôga. Mestre João Camacho de
Áshram Swásthya Yôga de Portugal e Aluno de Shri DeRose

Execução de uma técnica de Jujutsu

Demonstração de Jujutsu. Mestre Luis Fernando. Fed. Portg. de Jujutsu

Demonstração de Kendo. Assoc. Portg. de Kendo.

Demonstração de Iaido. Professor José Araujo. União Portuguesa de Budo “UBU”
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Imagens de Karate-Do e Bojutsu da demonstração da ASP

Terminadas as diversas demonstrações, seguiu-se a entre-
ga de prendas da Câmara Municipal de Grândola a todos os 
participantes ( um saco de coisas boas, alusivas à cidade que
só o bom gosto do povo alentejano sabe fazer ), bem como tam-
bém a entrega do respectivo Diploma de Participação no Evento

Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara encerrou o Fes-
tival, agradecendo as participações e salientando o interesse do
Evento, tal como inicialmente tinha feito num pequeno discurso
no início do Festival de Arte Marciais.

Depois seguiu-se a entrega de prendas ao Mestre Takisawa. 
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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.

Algumas fotos de entrega de prendas ao Mestre Takisawa, por parte dos diversos participantes no Estágio.

Dr. Mohi Chowdhury Sensei. London Karate-Do Shoto Association. Entrega ao Mestre Takisawa uma oferta.

Dr. Mohi Chowdhury Sensei. London Karate-Do Shoto Association. Entrega à secretária da ASP Rosa Brites uma oferta.

O Nosso Presidente da ASP Manuel Banha entrega ao Mestre Takisawa uma oferta bem Alentejana; um tapete de Arraiolos.

Na manhã do dia seguinte, dia 06 de Maio,o Mestre Takisa-
wa viajou para o Japão.

Acreditamos plenamente que este Estágio foi um sucesso.
A visita do Mestre Takisawa enfortaleceu a ligação de ami-

zade que existe entre o Dojo Central no Japão e a ASP.
Teve ainda o aspecto de unir durante este curto espaço de

tempo quase todas as diversas Associações Shotokai  existen-
tes em Portugal e não só, em família.


