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Grupo Murakami da Associação Recreativa do Muro
ESTÁGIO DO MURO - JUNHO de 2008

Como já  é costume,  realizou-se  no dia  29  de  Junho de 
2008 o 4º estágio da Associação, no Muro - Trofa.

O grupo Murakami da Associação Recreativa do Muro teve
a honra de receber os amigos da zona sul, liderados como de
costume pelo Sensei José Patrão que se deslocaram ao Norte
para mais uns ensinamentos.

Como habitualmente o estágio decorreu em duas sessões,
de manhã e à tarde, sempre com o empenhamento de todos os
presentes, e com a ajuda de Alexandre Gueifão e dos Sensei:
Fernando Neto, Rosa Brites e Manuel Banha.

Tivemos ainda a participação do decano da Associação
Georges Krug bem como de outros elementos mais jovens.

O Sensei José Patrão deu-nos mais uma excelente demon-
stração de técnica dentro do espírito do Mestre Tetsuji Murakami,
com muito suor à mistura.

Após o intervalo para almoço, que se revelou mais um exce-
lente convívio, tivemos um pequeno treino de futebol para
descontracção, tendo sido criados dois grupos que se
defrontaram quase que com o mesmo empenhamento que colo-
caram no treino.

Ficou para a história da Associação como o primeiro jogo
realizado num estágio sendo o menos importante o facto de o
grupo da Associação do Muro ter vencido o grupo visitante por 4-
1, apesar do grande empenho de Sensei José Patrão em tentar
evitar a derrota.

O Sensei Arlindo resolveu propor três praticantes com o grau
de 1º Kyu da Escola do Muro para 1º Dan, tendo a proposta sido
aceite pelo Conselho de Graduações, pelo que se iniciou a avali-
ação continua dos três elementos.

Boa sorte para eles.
No fim do estágio decorreu uma breve cerimónia de entrega

de medalhas simbólicas aos participantes.
A Escola do Muro fez uma singela homenagem ao Sensei

José Patrão com a entrega de uma placa alusiva, como agrade-
cimento por todo o apoio que este nos tem dado e ao qual todos
nós estamos gratos.

Carlos Santos
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Início da aula

Final da aula

Sensei José Patrão
explica uma técnica
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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 video 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 videos em exibição não é boa, pois depende da
reprodução de “youtube” a que somos alheios.
As fotos que pretenderem adquirir ou o video, terão, esses sim,
qualidade;de salientar que a composição do video 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 video, pu-
blicados em “suishinkanportugal”, esses documentos servem
para registo histórico de quem os quizer adquirir como recorda-
ção.

Alexandre Gueifão

Parte do grupo de estagiários e corpo docente


