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Demonstração de Karate-Do na futura Escola Murakami de Melides
No dia 3 de Fevereiro de 2009 a ASP realizou uma de-

monstração de Karate-Do em  Melides.
Este novo centro para a prática de Karate-Do deve-se ao

entusiasmo do Instrutor da ASP Hercílio Castro.
Durante a sua prelecção foi explicado a algumas dezenas

de assistentes,quais os objectivos do Karate-Do não desportivo,
qual a sua origem e quais o seus aspectos formativos físicos,
mentais e de postura cívica.

O Instr. Hercílio de Castro fez-se acompanhar pelos orgãos
de decisão da ASP, do qual ele também faz parte como tesou-
reiro, assim como por Manuel Banha e José Luís Mansos, res-
pectivamente Presidente e Vice Presidente da ASP, bem como

ainda pelo Coordenador Técnico Nacional José Patrão, Rosa
Brites  Secretária da Direcção, Alexandre Gueifão e alguns pra-
ticantes das nossas escolas do Alentejo.

Todos praticaram entusiasticamente.
O público assistente, manifestou-se, demonstrando grande

aceitação e empenhamento em engrossar o futuro grupo de 
praticantes que esperamos que venha a ser grande.

O evento terminou com uma refeição móvel.
Muitas foram as perguntas dos assistentes, que procura-

vam esclarecer-se quanto aos dias e respectivos horários de
ensino do Karate-Do; deixando assim prever que mais uma vez
as iniciativas de muitos dos praticantes da ASP que se envol-
vem nos objectivos da ASP alcançam o sucesso.
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Ouvimos entretanto algumas palavras do Instr. Hercílio 
Castro após a nossa pergunta:- 

- Que projectos tem para esta nova escola?
- Bom! Em primeiro lugar queria agradecer a presença de

alguns jovens da Direcção e não só, mas também a algumas
escolas presentes neste evento. 

O futuro a Deus pertence, mas é o seguinte: as ideias, com
certeza que não vão faltar. 

Neste momento o que mais me interessa é de louvar as
pessoas terem vindo; o que não é fácil num meio habitacional tão
pequeno; e posto isto vamos tentar fazer o melhor possível, e o
melhor possível é tentar colocar o maior número de pessoas
na prática do Karate-Do. A responsabilidade cabe-me a mim, a
de entusiasmar, neste meio pequeno, o maior número de pes-
soas.

As ideias estão lançadas, o futuro a Deus pertence e va-
mos ver.
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Um dos aspectos da saudação da
classe de demonstração.

Fase de uma técnica de ataque
ainda não totalmente concluida.

“Mae Geri”.

Explicação e demonstração de
técnicas de Karate-Do em

movimento. 
“Ippon Kumite”.
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Defesa e contra ataque
com deslocação do corpo

“Irimi”
em antecipação ao ataque

“Ippon Kumite”

O coordenador técnico 
esclarece os assistentes.

Explica a eficácia do 
Karate-Do em várias

situações

Preparação de parte do grupo 
de demonstração para

execução de
“Kata”
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Um aspecto de parte 
do grupo de
participantes

Preparação para encerrar
a demonstração

de Karate-Do

O Instr. Hercílio Castro
em fase de concentração
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Durante o convívio de encerramento do evento, ouvimos o
Coordenador Técnico Nacional José Patrão a quem perguntá-
mos:

- O que é que acha da inauguração deste Dojo?

- É um grande prazer para mim pessoalmente e para a
Associação Shotokai de Portugal “ASP” no geral, ter mais um
Dojo nesta zona que está em franco crescimento, que é a zona
dos núcleos de Dojos de Alcácer do Sal, Grândola e agora Me-
ides, incluindo também o Torrão, o Carvalhal, e a Comporta. 

É realmente um grande prazer estar aqui na abertura de mais
um Dojo, que esperemos que dentro de alguns anos seja
um grande Dojo, e que vai começar amanhã. 

Da pessoa que está à frente do Dojo, que é o Hercílio
Castro, sabemos que é uma pessoa bastante dedicada; e o que
eu posso dizer é estou bastante feliz e que desejo as 
maiores felicidades para ele.

- O que é que acha desta iniciativa do Hercílio Castro?

- É uma inicativa que eu já estava há espera, porque eu já
tinha reparado que ele estava com muito gosto a dar aulas
como assistente do José Luis Mansos e eu já esperava que mais
ano menos ano tivesse a coragem ( que é uma coragem
de louvar nos dias que correm ) de abrir um Dojo. 

Quem me dera que os meus alunos mais próximos, tives-
sem também esta coragem que era um bom sinal; um sinal de
que não querem só receber, mas que querem dar também;
coragem de terem a generozidade de querer ensinar o karate
da grande Organização Japonesa Shotokai.

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 VÍDEOS
Sempre que o decorrer de um evento seja fotografado e filmado,
esse trabalho ficará disponível para todos, sem excepção.  
Download de Fotos históricas:
Visite o site:http://picasaweb.google.com/suishinkanportugal
Ver video clips do evento:
Visite o site: http://www.youtube.com/suishinkanportugal
Adquirir video clips:
basta dirigir um e-mail para  alex.gueifao@netcabo.pt e pedir.
A qualidade dos vídeos em exibição não é boa, pois depende da
reprodução de “youtube” a que somos alheios.

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

Ouvimos ainda o Presidente da  Direcção da Associação,
Shotokai de Portugal, Manuel Banha quem perguntámos:

- o que é que acha deste novo evento; ou seja a inaugura-
ção de mais um Dojo na Associação Shotokai de Portugal?

- Penso que seja uma iniciativa de louvar, e sobre tudo na
região sul onde nós tentamos desenvolver esta modalidade.

Para  Associação que está sempre a crescer, é sempre bom,
e muito bom ter mais um Dojo. É mais um foco de receita
que nós vamos ter; possivelmente iremos ter muitos praticantes
pelo que se viu hoje aqui na demonstração.

Houve um bom acolhimento de toda a população e espere-
mos que sim e que dê fruto, é essa a nossa grande vontade.


