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ASSOCIAÇÃO SHOTOKAI DE PORTUGAL http://www.shotokaiportugal.com

XII Festival Internacional de Artes Marciais  -  Santarém 2008
Realizou-se em Santarém o XII Festival Internacional de 

Artes Marciais, como sempre organizado por Associação Ami-
zade Portugal Japão.

O Festival iniciou-se com o desfile de todos os participantes
representativos de várias modalidades de Artes Marciais, os 
quais após a marcha alinharam em frente da tribuna destinada 

aos vários convidados e aos orgãos representantes de: 
-Embaixada do Japão.
-Município de Santarém.
-Federação Nacional de Karate-Do, Portugal.
-Associação Amizade Portugal Japão.
A abertura do Festival foi feita pelo Senhor  Presidente da

Associação Amizade Portugal Japão, a que se seguiu as sauda-
ções da Embaixada do Japão e do Município de Santarém.
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A primeira apresentação marcial foi a de Kyudo. Esta arte
nada tem a ver com o tradicional Tiro ao Arco. O tiro ao arco 
tem fundamentalmente a ver com o acertar da seta no centro de
um alvo ( dita muge ) em que os desportistas se sagram cam-
peões desde que obtenham o maior número de pontos. Este
desporto é jogado a várias distâncias. Inicialmente usavam ar-
cos de madeira e hoje utilizam arcos de metal com equilibrado-
res e miras.

O Kyudo mantêm-se conforme era utilizado nos tempos an-
tigos dos samurais ainda antes dos japoneses terem descoberto
o velho fusil português. 

A quarta arte marcial apresentada foi a de Kendo. Talvez a
arte mais popular e mais praticada de todas as artes.

“O Shinai” arma feita de cana de bambu, substitui a lâmina
cortante do tradicional sabre japonês “Catana”.

Seguiu-se depois a apresentação marcial de WadoRyu. 
Esta arte marcial teve a sua apresentação em Portugal no

Judo Clube de Portugal. Mais tarde teve ocasião de mostrar o
seu fundador em Portugal, O Grande Mestre Otsuka.

A terceira arte marcial apresentada foi a de Jujutsu. O seu
objectivo está mais vocacionado para a defesa pessoal. As de-
zenas de técnicas de defesa, têm em vista, defesas contra ar-
mas de fogo, armas brancas e contra paus; não descorando è
claro, as defesas contra ataques de agressores violentos e de-
sarmados

Não é o objectivo principal do Boletim Virtual Shotofalar 
das artes marciais que com distinção foram apresentadas por
grandes Mestres dessas artes durante o Festival; mas simples-
mente anunciá-las com um pequeno texto, meramente aluzivo a
completar as fotos que se apresentam.

A todos aqueles que têm a responsabilidade de representar
estas artes marciais em Portugal, pedimos desde já as nossas 
desculpas por quaisquer falhas, omissões e desconhecimento 
descritivo.

O Boletim Virtual Shoto, terá no futuro muito prazer e ale-
gria, sempre que se realizem os tradicionais festivais de artes
marciais, em publicar juntamente com as fotos tudo o que os
representantes dessas artes acharem por conveniente ser publi-
cado. 
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A quinta apresentação de artes marciais foi a de Karate-Do.
Segundo o método do Grande Mestre Gichin Funakoshi que fun-
dou a organização Shotokai. O primeiro Dojo que o Grande 
Mestre fundou no Japão, ainda hoje se chama Shotokan.

A sexta apresentação de artes marciais foi a de Shorinji Kempo.
Arte marcial das mais antigas no Japão.

Um dos complementos desta arte marcial é o Bojutsu. Es-
ta arte marcial utiliza um bastão de madeira que é denominado
“Kon”, por se tratar de um pau com 1,80 m de comprimento.

A oitava apresentação de artes marciais foi a de Aikido. A
eficácia desta arte que reune práticamente todos os conceitos do
budo, é das mais populares no mundo.

Seguiu-se depois a sétima apresentação de artes marciais
que foi a de Iaido. Esta arte marcial coloca um extremo rigor na
utilização da “Catana”, ( sabre japonês ). Os cortes são de uma
enorme precisão. A concentração entre a vida e a morte é da
máxima importância.
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A nona apresentação de artes marciais foi a de Battojutsu.
Esta arte marcial simula o combate entre  dois oponentes am-
bos utilizando as “Catanas”.

A décima apresentação foi a de Tenchi Tessen. Esta arte 
deve-se a estudos do Mestre Georges Stobbaerts. É uma arte
promissora e começa a desenvolver-se em diversas partes do
mundo.

Com esta apresentação finalizaram as apresentações do
XII Festival Internacional de Artes Marciais.

Encerrou-se depois o Evento com as palavras do Sr. Pre-
sidente da Associação Amizade Portugal Japão.

Cantaram-se depois os hinos nacionais do Japão e de Por-
tugal com a presença de todos os participantes e a colaboração
do público em geral.

No final realizou-se o desfile final envolvido com os aplau-
sos de todos os presentes no Festival.

A ASP agradece a todos os que tiveram a gentileza de colaborar neste Boletim Virtual.

O Coordenador do Boletim: alex gueifão.


