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Estágio Nacional da Figueira da Foz 
e Aroeira. Julho/Agosto de 2008

Realizou-se em Julho e Agosto de 2008 o Estágio Nacional
da Figueira da Foz e Aroeira.

Ambos tiveram lugar nas areias das praias.
O primeiro na praia da Figueira da Foz teve uma enorme 

participação de praticantes da Região Nortenha, nele participa-
ram também alguns praticantes das Regiões Centro e Sul bem
assim como o Conselho de Graduações da ASP. Este estágio ini-
cial foi orientado por técnicos da Região Norte.

O segundo na praia do Rei na Costa de Caparica teve
também uma enorme participação de praticantes das Regiões
Centro e Sul e também uma forte participação da Região Norte.

Este estágio complementar foi orientado por técnicos das
Regiões do Centro e do Sul.

As aulas do Estágio Nacional foram divididas por gradua-
ções, assim no primeiro tempo dedicadas aos praticantes inicia-
dos o segundo tempo aos praticantes mais graduados incluindo

os praticantes já em fase de aperfeiçoamento ( cintos negros )
e o terceiro tempo somente para os praticantes em fase de
aperfeiçoamento ( cintos negros ). Este último tempo exclusiva-
mente orientado pelo Mestre Mário Rebola.

No decorrer do estágio houve a participação de outras artes
marciais e não marciais que em local e hora própria apresenta-
ram as suas actividades em aulas abertas a todos os participan-
tes do estágio; como por exemplo: Kendo, Aikido, Iaido, Judo
Marcial, Boken, Feng Shui e flora florestal.

Como é usual nos estágios nacionais houve também avalia-
ção contínua dos praticantes candidatos à passagem de gradu-
ção e depois para alguns os respectivos exames.

O estágio foi muito apreciado pelos familiares dos pratican-
tes que em regime de acampamento no campo e alguns em ho-
téis, desfrutaram  o prazer de umas férias no campo e na praia.
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Dois aspectos de “Taisô”, ginástica
de preparação e aquecimento.

Ainda hoje este esquema usado 
pela ASP, é fruto do estudo que o nosso
saudoso Mestre Tetsuji Murakami fez, há
já muitos anos.

A tónica assenta na flexibilidade e
sobre tudo nos alongamentos muscula-
res.

Contudo e como é natural, o es-
quema contempla ainda alguns quantos
exercícios de musculação.

A foto em baixo, mostra a saudação
inicial.

Ao centro, de costas, está o gradua-
do responsável pela aula e o seu assis-
tente.

Na faixa lateral, está o Conselho de
Atribuição de Graduações.

De frente na foto, estão os pratican-
tes.
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Parte do Conselho
Nacional de

Graduações da ASP
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Dois aspectos do “kihon”.
“Kihon” : Treino de aperfeiçoamento

das técnicas do Karate-Do
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“Kihon”

“Kumite”

“Kumite”: Prática de combate.
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Todas as fotos foram captadas com os
executantes em movimento.

Nunca houve preparação fotográfica
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K u m i t e Grupo de Judokas, com a presença do Mestre Glyn Bannister
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Aula de  “Kendo”
dada pelos graduados:

- Jorge Costa
- Henrique de Brito e
- Pedro Gueifão

Do Centro de Artes Orientais
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Uma parte da assistência
à lição de “Feng Shui”
dada pela professora
Alexandra Morgado
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Professora de “Feng Shui”
Alexandra Morgado

“Judo Tradicional”

Mestre, Glyn Bannister
Assistente, João Camacho

ASSOCIAÇÃO  SHOTOKAI  DE  PORTUGAL - S HOTO,  Boletim  Virtual  da  ASP



Pag. 08

ASSOCIAÇÃO  SHOTOKAI  DE  PORTUGAL - S HOTO,  Boletim  Virtual  da  ASP

Um dia com a União Portuguesa Shotokai 
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Continuação de um dia de treino
com a União Portuguesa Shotokai
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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

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

FOTOS E VÍDEOS
Sempre que o decorrer de um evento seja fotografado e filma-
do, esse trabalho ficará disponível para todos, sem excepção,
que queiram adquirir o total ou parcial: as fotos, o vídeo ou
o conjunto.

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.


