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Realizou-se no dia 01 de Junho de 2008 o Festival de Artes
Marciais da Junta de Freguesia do Feijó. A Associação Shotokai
de Portugal e o Centro de Artes Orientais estiveram representa-
dos. 

É sempre actual relembrar que a fama de uma organização 
é proveniente em primeiro lugar de um esforço interno, sério, 
dedicado, aperfeiçoado, empenhado e de boas raízes, e em
segundo lugar do dar conhecimento dessas através dos meios
de informação actuais a todos os interessados na matéria e não
só.

É actualmente um privilégio a ASP e o CAO, saberem-se
conhecidos nos quadrantes que as englobam e serem inevitavel-
mente convidados a participar em eventos de gabarito nacional 
e internacional. 

Isto deve-se também ao esforço dos que com dedicação e
sem interesses pessoais se interessam por dar a conhecer pelo
mundo fora as organizações em causa para quem colaboram.

Os orgãos gerentes da ASP e do CAO devem reconhecer e
fomentar, ajudando com os meios que têm ao seu dispor estes
espíritos de doação, evitando retardar a sua acção ou simples-
mente considerá-los como não muito importantes, subordinando-
-os de que necessitam de rigor de prosa ou de técnica marcial
apuradas. E pensarem que estas iniciativas devem ser alarga-
das a todas as zonas do país e não só às que estão mais pró-
ximas da capital do país.

Será por outro lado muito salutar que os jovens praticantes
se associem a estas iniciativas e que a pouco e pouco ou de
uma outra forma mais radical possam, dado os conhecimentos
tecnológicos mais actuais que já possuem, possam rivalizar
e tomar em suas mãos a continuidade deste trabalho. 

Aliás, algumas Iniciativas Jovens, já são visíveis, como por
exemplo a criação do Fórum  ASP e a renovação do Design 
Gráfico das Páginas Web.

Por outro lado será de louvar as acções dos professores que
para além da sua dedicação ao ensino das técnicas marciais, se
empreendem em outras acções de desenvolvimento das organi-
zações, como por exemplo a Caminhada de Tetsuji Murakami or-
ganizada por Fernando Sarmento da Região Norte da ASP e que
contou sob a sua orientação com um movimento enorme de
praticantes jovens e menos jovens e de alguns professores nor-
tenhos. Bem como assim também e de sua iniciativa, a criação
do Estágio Nacional da Figueira da Foz, agora integrado num
único estágio de Verão Aroeira/Figueira.

Não devo esquecer também o contínuo e devotado trabalho 

Desfile e apresentação inicial das Classes de Artes Marci-
ais que participaram no Festival.

Classe de Judo

do nosso coordenador técnico José Patrão, sempre na proa de
novas iniciativas.                              Alexandre Gueifão  
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Classe de Karate-Do Shotokai da
Escola Murakami da Caparica, diri-
gida pelo Mestre José Patrão.
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Classe de Aikido dirigida pelo 
Mestre Agostinho Vaz.

Classe de Yôga, dirigida pelo Mestre
João Camacho.

Kata de Boken, executada pela 
Classe do Centro de Artes Orientais
“CAO”.
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Classe de Iaido, dirigida pelo Mestre
Agostinho Vaz.

Classe de Kendo, dirigida pelo Mestre
Jorge Costa do Centro de Artes
Orientais.
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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.

GRAVAÇÃO DE CINTOS
Deseja gravar em caracteres japoneses o seu nome no cinto ?
É fácil. Envie um e-mail para: 

alex.gueifao@netcabo.pt

FOTOS E VIDEOS
Sempre que o decorrer de um evento seja fotografado e filmado,
esse trabalho ficará disponível para todos, sem excepção, que 
queiram adquirir o total ou parcial: as fotos, o vídeo ou o conjun-
to.
A fim de escolherem o que vos interessar, poderão visitar o site
(http://www.youtube.com) e no campo de pesquisa escrever
“suishinkanportugal”.
A qualidade dos vídeos em exibição não é boa, pois depende da
reprodução de “youtube” a que somos alheios.
As fotos que pretenderem adquirir ou o vídeo, terão, esses sim,
qualidade;de salientar que a composição do vídeo será quase
profissional.

Adquirir o que vos interessar será fácil; basta dirigir um e-mail 
para  alex.gueifao@netcabo.pt e pedir.

A ASP é alheia à qualidade técnica das fotos e do vídeo, pu-
blicados em “suishinkanportugal”, esses documentos servem
para registo histórico de quem os quiser adquirir como recorda-
ção.

Alexandre Gueifão

Apresentação final de despedida, das Classes que partici-
param neste excelente Evento.

Classes de Karate-Do Shotokai do
Clube Recreativo do Feijó e Clube
Recreativo Piedense, dirigidas pela
Mestre Rosa Brites.


