
SHOTO, Boletim Virtual da ASP 19 de Janeiro de 2010

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

Falecimento do Mestre Manuel Ceia
NUM SENTIMENTO PROFUNDO FICA A SAUDADE, 

MAS
SOBRE TUDO A ESPERANÇA DE UM RE-ENCONTRO

FRATERNO NUMA OUTRA DIMENSÃO FUTURA.

No dia 19 de Janeiro de  2010  partiu  para  a eternidade o
nosso querido companheiro Manuel Ceia.

Foi à noitinha, após o cansaço de uma aula de karate-do e
ainda com o katare-gi vestido que o Mestre Manuel Ceia faleceu
nos braços dos seus alunos mais antigos.

Na história do Karate em Portugal, da linha do Grande Mestre
Gichin Funakoshi ficarão para sempre os alunos mais antigos do
Mestre Pires Martins da União Portuguesa de Budo “UBU”: 
Manuel Ceia, José Paulo Simões, Mário Rebola, Raul Cerveira,
Alexandre Gueifão e Fragoso Fernandes.
(nota: a sequência dos nomes não determina antiguidade
destes alunos)

Para os  seus  contemporâneos e  para  os  seus  alunos e
amigos foi uma espada a trespassar o coração de todos aqueles
que muito lhe queriam e querem.

Manuel Ceia.  Figura vertical.  Senhor que soube traçar um 
caminho coerente com a sua personalidade.
Soube ultrapassar valentemente todas as batalhas que a rudeza
da vida lhe foi apresentando ao longo da sua existência.

Perdoem-me  os meus  devaneios e até para aliviar o peso
do acontecimento: Mas! No meio do velório o "Gueifas" como 
Ele muito me gostava de chamar, lembrou-se e comentou entre
os amigos mais queridos do Ceia :
Olhai, neste momento está o Ceia San por cima de nós a dizer:
olha! Aqueles tão tristes e eu aqui já sem dores nem peso a fazer
a taikyoku shodan baixinho e em total profundidade com uma
velocidade incrível. Há Há Há e o Júlio e os outros já estão livres
de levarem aquelas cacetadas com os pés e os punhos que eu
lhes aplicava fora dos treinos para que eles arrebitassem as
as orelhas.

Verdadeiro  samurai, mesmo no sofrimento ainda acariciava
os outros e nada o fazia perder a sua compostura e o caminho
que para ele traçou com convicção.

Para  mim  foi  um  dos  karatecas  com  uma  das maiores
sapiências técnicas, práticas e culturais dentro do karate nacio-
nal e não só. Pena não ter tido tempo para escrever tudo o que
possuía de conhecimentos de karate.

Mestre dedicado ao desenvolvimento e PREFECCIONISMO
dos seus alunos com uma pedagogia enorme e eficaz.

Muito  lhe  deve  o  karate da Nihon Karate-Do Shotokai em
Portugal, a Murakami Kai, a UPS e a ASP.

O Saudoso Mestre Murakami e o Shotokai muito ficaram a
dever ao Mestre Ceia, pois que sem ele o Mestre Pires Martins
não se teria decidido a convidar o Mestre T. Murakami. Na altu-
ra e em verdade se deve dizer que o Mestre Pires Martins ouviu
também com atenção a opinião favorável do Mestre Mário 
Rebola.

Pessoalmente lhe  devo  todo  o carinho que ao longo dos
anos sempre me consolou bem como também todas as suas
correcções técnicas que sempre me favoreceram.

Bem  hajas  meu  querido  amigo  e  até  lá num futuro que
desconhecemos nos abraçaremos de novo.

Alexandre Gueifão
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Gueifão e Ceia. Judo, Randori
José Paulo Simões

Raul Cerveira

Mário Rebola

Manuel Ceia

T. Murakami

Alex.Gueifão
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António Cacho

Mário Rebola

Manuel Ceia

Fragoso Fernandes Neto     - Manuel Ceia    - Alex. Gueifão   - Mário Rebola 

Manuel Ceia Alexandre Gueifão

T. Murakami

Alex. Gueifão
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Manuel Ceia Sensei

Manuel Ceia                -   José Patrão

M. Ceia  -Alex.Gueifão - Mário Rebola


