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Van Damme é o exemplo de
perseverança e êxito para além
das diferentes vicissitudes.
Várias décadas de Cinema
Marcial o contemplam e hoje,
neste estupendo e
completíssimo artigo, o nosso
especialista na matéria, Pedro
Conde - que tantas vezes o tem
entrevistado - entra a fundo nas
reviravoltas de uma carreira e
vida excepcionais.

ESPECIAL JEAN CLAUDE VAN DAMM
Uma das descobertas memoráveis do

estudo do Kyusho é a certeza de que
existe uma linguagem interno nas
formas e ensinamentos das Artes
Marciais, que faz referência à acção de
seus movimentos, agindo sobre pontos
vitais. Neste artigo, escrito pelo muito
famoso especialista na matéria, Evan
Pantazi e com o qual apresentamos um
novo vídeo deste autor, Pantazi nos
abre um Universo de estudos no
Taekwondo, no que respeita a estes
pontos.

KIUSHO JUTSU- TAEKWONDO 

Faca Apache: Uma for-
ma de vida. 

Algunas tribus índias uti-
lizam um poste de guerra
(coisa que que eu faço).
Isto ajuda os estudantes a
compreenderem a impor-
tância de utilizar a faca
com um agarre de marte-
lo, que põe tensão na
mão quando atacam o
poste de guerra, para as-
sim poderem aprender
como se sentem baten-
doem um corpo ou em
um osso.

FACA APACHE 

À semelhança de
muitos outros artistas
marciais, David Ribas
se interessou pela
luta no chão depois
de ter assistido ao 1º
Ultimate Fighting
Championship e ver
como Royce Gracie
derrotava seus
oponentes sem muito

esforço e rapidamente, deixando-os imobilizados,
incapazes de continuar lutando. Então resolveu
melhorar as suas habilidades de defesa e
começou a estudar toda a informação que tem
podido encontrar acerca da luta no chão. 

COMBAT HAPKIDO

O Choy Lee
Fut é um
sistema marcial
t r a d i c i o n a l
chinês muito
dinâmico e
d i s t i n t i v o ,
caracter izado
por grande
número de
t é c n i c a s
combinadas de
braços e pernas,

ágeis deslocamentos junto com movimentos de
cintura em rotação, que permitem gerar golpes
com muita velocidade e potência. Neste artigo,
pretendemos destacar para todos os nossos
leitores, os aspectos mais importantes deste
legado marcial.

CHOI LI FUT 

Shidoshi Juliana vestiu o
nosso director Alfredo
Tucci com uma armadura
japonesa, para nos
mostrar as suas diferentes
partes e o correcto
procedimento de como se
deve vestir. Um artigo que
também explica a história
e a antropologia da
armadura, um dos
principais atributos do
Samurai.

COMO SE VESTE A 
ARMADURA JAPONESA

As origens da "JKD Old School" se
baseiam na utilização dos princípios
estabelecidos por Bruce Lee, junto
com uma compreensão da fundação
e o funcionamento do Jeet Kune Do,
pesquisando em outras artes Marciais
e extraindo a sua essência. A isto
chamam o "Filtro do JKD".

JKD
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Na cidade
espanhola de
Guadalajara
se realizou o
VIII Campeo-
nato do Mun-
do de Karate
WKF, nas ca-
tegorias ca-
dete e júnior.

Magno acontecimento desportivo ao que assi-
stiram 100 países dos cinco continentes, ao to-
do 1.400 participantes, além de árbitros, técni-
cos, dirigentes e muito público que todos os
dias encheu o excelente “Pavilhão das Águas
Vivas”.

VIII CAMPEONATO DO 
MUNDO DE KARATE WKF

 



O Grão Mestre Paolo
Cangelosi nos proporcionou
uma "entrevista integral” para
explicar aos leitores as muitas
inovações que lhe dizem
respeito e para mandar uma
mensagem clara à comunidade
marcial, acerca dos valores e
aspectos que todos, tanto

estudantes como professores, nunca devemos de ter presentes:
o respeito e a gratidão. 

ENREVISTA A PAOLO CANGELOSI

S.D.S.- Concept, treino em
segurança, é um sistema de
formação para treinar e ensinar
segurança operativa e prática.
Alguns grupos profissionais
correm maior risco que outros, de
serem atacados por clientes
agressivos. Talvez isto não
aconteça todos os dias, mas não
se deve tomar à ligeira. O nosso
programa educacional foi

claramente delineado para estes profissionais

SDS-CONCEPT
Como chegar a ser um

bom Esgrimista. 
Nos nossos dias, a

Eskrima é uma mistura de
diferentes estilos. Parece
que muitos estudantes
misturam diferentes estilos
e depois o chamam
Eskrima e juntam outras
coisas que nada têm a ver
com a Eskrima. Estas
pessoas que se
autoproclamam mestres,
esquecem que os princípios
mais importantes da
Eskrima se encontram na
sua origem.

ESKRIMA

Sistema de combate de
origem militar, contém as
técnicas adequadas para
cada indivíduo, bem seja
civil, militar ou profissional
do sector operativo. O
Sistema Morabito
proporciona um profundo
estudo do corpo humano,
do ponto de vista da
biomecânica aplicada ao
corpo, combinado com um
conhecimento das leis
mecânicas e físicas, para
iludir qualquer tipo de
ataque proveniente de mais
pontos e de mais
adversários.

SYSTEMA MORABITO

Parece lógico intuir que un
practicante “normal”, de esos
que entrenan dos o tres horas
a la semana en las muchas
escuelas de WingTsun de
todo el mundo no va a
convertirse ahora en la
reencarnación del Dr. Leung
Jan, pero nosotros, como
profesores nos vemos
obligados a intentar sacar el
máximo de cada uno de ellos.
Debemos intentar que su
potencial llegue al máximo
con la inversión en tiempo
que cada uno de estos
practicantes dedica a
nuestras escuelas y la mejora
en la práctica del arte que
enseñamos.

WINGTSUN

O Grande
Mestre Marin
Sewer recebeu o
9º grau de
Mestre do World
Martial Arts
Institute. A
c e r i m ó n i a
contou com o
comentário do
responsável de
organização o
Dr.Song: "Isto é
o mínimo com o

que o podemos condecorar". E assim, o
Grão Mestre Martín Sewer abandonava o
evento com mais condecorações das que
podia usar e demonstrando que o trabalho
árduo e correcto, a longo prazo vale a pena
e tem recompensa. 
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ous sommes tous les outils de forces qui
nous transcendent, en partie choisies, en
partie imposées par le processus même de
notre évolution individuelle et collective. Ce
processus d'éveil de la conscience ne
s'interrompt pas pour des questions de

détails, d'idéologies, d'opinions ou de goûts. Les grandes
forces animent, soutiennent et sont sous-jacentes derrière
les petites choses, parce que nous faisons partie de ce tout
qui les crée. Depuis que l'homme est homme, et même
avant d'une certaine manière, il a essayé de comprendre
comment cet amalgame de forces, d'énergies et de
tensions agit sur nous. Avec des résultats variables, il a
exploré d'innombrables formules, voies et explications et il
continuera de le faire tant qu'il existe. Le besoin de
comprendre le mystère de l'existence et ses conséquences
est inscrit dans notre ADN et fut irréfutablement activé dès
le moment où la lumière de la conscience et de la
compréhension se fit pour notre espèce. Rien ne peut
remplacer l'aspiration inconsciente de ces regards curieux
qui, regardant le ciel nocturne, se demandent ce qu'il y a
là-haut ; de cette mère en larmes qui cherche à savoir
pourquoi son fils a dû mourir ; de cet homme qui affronte la
tempête qui ruine ses récoltes et condamne les siens à la
mort.

Comprendre va bien au-delà de l'évidence. Découvrir ce
qui agit depuis l'invisible, ses voies et ses significations,
ses lois et ses secrets, est le rêve de tout homme désireux
de transcender le discours de la réalité conçue comme une
vision accordée par le groupe. Les esprits rebelles qui
furent capables de questionner les convictions de
l'ensemble de leurs contemporains furent les
transgresseurs qui transmutèrent la conscience du groupe.
Qualifiés de fous parfois, d'apostats ou d'hérétiques
d'autres fois, ils ouvrirent des portes qui étaient fermées et
scellées par la stupidité d'une réalité reconnue comme
telle, par peur ou par ignorance de la plupart généralement.

Aujourd'hui, imbus de l'arrogance de cette pensée
unique que promeut le matérialisme de notre époque, nous
ne sommes pas très différents des contemporains de
Galilée. La science même agit comme un mécanisme de
diabolisation de toute autre forme d'analyse de la réalité qui
ne concorde pas avec ses prémisses officialisées. Une fois
le dommage fait, elle reconnaît parfois à ses hérétiques le
mérite d'une perspective différente de la sienne qui, bien
malgré elle, a conduit à la transformation d'un paradigme.
Les choses, une fois perdu leur élan initial, se refroidissent
et se barricadent dans leur propre tendance, mettant en
lumière le meilleur et le pire d'elles-mêmes. Rien ne
remplace l'humilité de celui qui est capable de dire : « je ne
crois pas », « je ne sais pas », « c'est ma vérité, mais pas
nécessairement la tienne ». Le respect est un grand
antidote face aux fanatismes et aux stupidités qui sont le
fruit du consensus de chaque époque. C'est pour ça que le
sage écoute toujours l'esprit ouvert, sans juger. Il n'y a pas
d'urgence ni de démérite à cela, au contraire. L'individu
peut agir et doit le faire en accord avec sa propre vérité car
les conséquences seront pour lui, en bien et en mal, et
parce qu'elles font partie de sa propre histoire, de son

propre cheminement. C'est l'incertitude, cette forme de
peur qui provient de l'insécurité, qui pousse les gens à
intervenir et à essayer de convaincre les autres de leur
vérité. Tout prosélytisme vient de ce mal. Il souligne sans
équivoque cette faiblesse, il signale la perversion de nos
certitudes.

Respirez deux fois avant de conseiller quand on ne vous l'a
pas demandé, respirez trois fois avant de critiquer les idées
d'autrui, respirez cent fois avant de nier la vérité de l'autre.

Oui, c'est la peur, toujours la peur, qui pousse à prendre
position contre les autres, à leur refuser leur pain et leur
avis, à les combattre sans merci et finalement à les
détruire. Tout fanatisme est par conséquent une forme de
cruauté, toute intransigeance, un pas vers le désastre. 

S'éveiller à cela est le résultat de beaucoup de remises
en question et aussi bien sûr le fruit de l'expérience. Parce
que tout tir à la cible transmet dans chaque flèche le
potentiel et la faille de l'intention de l'archer. Souvent dans
la vie, la flèche qui vous frappe est celle que vous avez
lancée hier. Dans un Univers courbe, tout revient, tout
retourne. Quand la vie vous enseigne cette leçon ou, mieux
dit, quand nous sommes capables de la comprendre,
beaucoup d'entre nous ont déjà le fessier plein de flèches.
Nous ne pouvons rien faire pour ces flèches déjà lancées,
mais nous pouvons le faire pour celles que nous lancerons
dorénavant.

Même le fanatique est nécessaire dans un Univers
complet. Le sage doit pourtant se protéger des
conséquences de cette folie, tout comme le chercheur
revêt sa combinaison de protection pour entrer dans son
laboratoire plein de microbes ou de poisons. La merdre doit
exister, d'accord, mais nous ne sommes pas obligés de
l'avaler. 

Les grandes forces de l'Univers sont à l'aise partout.
Seuls les idiots ou les arrogants peuvent concevoir leur
liberté comme quelque chose d'indifférencié et agir en
passant outre de telles forces. On peut surfer sur les
vagues, mais on ne sera jamais ni plus grand ni plus fort
qu'elles. Les sages apprennent à utiliser les forces, à être à
un pas devant elles, à les prévenir, ou même à les diriger,
mais jamais ils ne se sentent plus grands qu'elles. Le
pouvoir du mage provient de tout cela, il provient de sa
connaissance et de son empathie vis-à-vis de telles forces.
Il joue avec « Le Très Grand » qui se trouve derrière chaque
chose. Dans un tel processus, il se fait petit, souple et
imprévisible comme ce qu'il fréquente, fuyant et
inaccessible pour ne pas être touché par elles,
extrêmement robuste dans sa simplicité, parce que seul le
vide peut être comparé au plus grand de tous les pouvoirs,
le néant. Les forces monumentales qui font tourner le
cosmos ne se basent pas sur une intention, mais sur la
nature même des choses. Les êtres humains, au contraire,
sont mûs par des intentions, qu'elles soient visibles ou
cachées, à nos propres yeux ou à ceux des autres. Peu
importe le type d'aveuglement qui nous pousse, il nous
rend généralement prévisibles et mesquins, tout comme il
peut nous rendre gigantesques et généreux. Cette seconde
option dépend de notre niveau de conscience, mais
également de notre grandeur intérieure. La vie fait toujours

« Connais-toi toi-même avant de décider 
de la nature de Dieu et du Monde. »

Ramana Maharshi

« À mesure que nous élargissons nos connaissances,
les choses ne deviennent pas plus claires, elles se font
au contraire plus mystérieuses. »
Albert Schweitzer

N



sortir ce que nous avons en nous, mais c'est dans les grandes crises,
dans les situations extrêmes, que l'un et l'autre affleurent inévitablement.

Nous servons tous à quelque chose de plus grand que nous.
Consciemment ou inconsciemment, nous faisons partie de quelque
chose de plus grand qui s'alimente de nous, tout comme nous nous
alimentons d'autres choses. L'Univers existe dans un donnant
donnant continuel de forces inimaginables, la plupart invisibles
aux yeux des hommes. S'éveiller à ces réalités, c'est faire
un pas de géant pour lequel bien peu sont préparés,
mais auquel tout le monde est convié parce que la
nature de l'occulte n'est pas différente de celle du
visible.

Tout ce qui existe s'alimente de quelque chose,
tout ce qui s'alimente de quelque chose exerce
une fonction et engendre des conséquences et
un résidu. La nature de toutes les forces répond
à des lois supérieures et remplit sa mission par
delà toute considération de bien ou de mal.
Ce qui est bon pour les uns sera mauvais
pour les autres et vice-versa. 

Dans l'éternel devenir des choses, les
hommes passent généralement leur
existence, endormis et incapables de rien
voir au-delà du bout de leur nez. Toujours
face à un miroir, nous décidons un jour de
nous y regarder et de nous demander qui
est celui qui y est reflété. Ce n'est
qu'après le questionnement que viendront
les réponses… ça a toujours été comme ça.
Pauvre de lui celui qui ne s'est jamais posé
de questions et qui vit en s'alimentant au
râtelier de la normalité, parce qu'il n'y a là rien
d'autre que leurre et décadence.

L'invisible opère derrière chaque souffle, il est
tapi, agissant sans agir. Le sage tôt ou tard est voué
à cette rencontre avec le mystère. Les anciens Shizen
appelaient cela Fuemaru, « ouvrir les yeux ». Tout le
visible provient de l'invisible. Si nous sommes les outils
de forces supérieures, toute lueur possible de liberté,
aussi petite soit-elle, dépendra de notre connaissance
et de notre niveau de conscience. On ne peut surfer
sur les vagues si on ne sait pas qu'elles existent, si on
n'étudie pas comment elles se comportent.

Alfredo Tucci é Director Gerente de 
BUDO INTERNATIONAL PUBLISHING CO.
e-mail: budo@budointernational.com

https://www.facebook.com/alfredo.tucci.5
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Uma das descobertas mais memoráveis do estudo do Kyusho é a certeza de
que existe uma linguagem interna nas formas e ensino das Artes Marciais, que
faz referência à acção de seus movimentos agindo sobre pontos vitais. Neste
artigo, escrito pelo muito famoso conhecedor da matéria Evan Pantazi, com
ou qual também apresentamos um novo vídeo deste autor, nos abre
um Universo de estudos, em referência a estes pontos não
Taekwondo. Um DVD imprescindível se o que nos
interessa é ou Taekwondo.

Fotos: Brian Hall
http://brianhallphotos.com/ 

http://www.kyusho.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Ucy9CXQ080E
http://brianhallphotos.com/


“Estes padrões
são uma guia

passo por passo
para a

aprendizagem,
com infinitas
possibilidades,
especialmente

quando se
adiciona o

Kyusho”

http://www.kyusho.com/


Kyusho, As Séries do Dojo
Taekwon-Do

"No Taekwon-Do se define ponto vital como qualquer
zona vulnerável, sensível, ou que se pode quebrar em um
ataque ao corpo. É essencial que o estudante de Taekwon-
Do conheça os pontos, para ter uma ferramenta apropriada,
tanto de ataque como de bloqueio. Um ataque
indiscriminado não é conveniente, por ser ineficaz e um
desperdiço de energia". - General Choi Hong Hi (     ),
ENCICLOPEDIA DO TAEKWON-DO, Volume II, página 88.

Nos nossos dias, o Taekwon-Do é uma das grandes e
mais profissionais Artes Marciais do mundo. Há muitas
escolas e muitas competições e seminários todos os anos.
Centenas de pessoas assistem a estes eventos, unindo-se
ao aspecto desportivo do estilo. No entanto, a organização
se dividiu em muitas fracções após o falecimento do seu
fundador o General l Choi Hong Hi e continua crescendo.  

Com o tempo, os factores desportivos têm adquirido
preferência e têm sido ignoradas ou descartadas áreas dos
métodos originais de defesa pessoal. No que originalmente
escreveu o General Choi, grande parte da atenção, da
estrutura e inclusivamente o uso dos pontos vitais "Kupso" 
(     ou Kyusho), assim como desenvolver armas para ter
acesso a elas, foi apontado, mas nunca foram totalmente
ensinados. Kyusho International desenvolveu um programa
para de novo iluminar, educar, integrar e levar a evoluir esta
inacreditável arte marcial, de acordo com os conceitos do
seu fundador. Este novo programa conta plenamente com o
apoio dos fundadores superviventes, em especial de Choi
Jung Hwa filho.

O Taekwon-Do clássico tem o básico do curso e do
combate, assim como padrões (conhecidos como Kata no
Karate). Estes padrões são uma guia passo por passo para a
aprendizagem com infinitas possibilidades, especialmente
quando se adiciona Kyusho. Quando o Kyusho se integra
nestes padrões, o praticante abre um novo mundo de
métodos ocultos, armas e formas de defesa pessoal, que é
o núcleo da arte.  

Estes padrões fazem dos exercícios de acondicionamento
um espectro completo de módulos de luta e defesa pessoal
com Kyuhso. Uma vez introduzido o Kyusho, este aumenta
dinamicamente o foco do praticante, para além da simples

http://www.kyusho.com/


imitação, a uma nova liberdade, à vez
que se mantêm a integridade e a
estrutura do estilo. Nestas séries do Dojo
ofereceremos uma ampla documentação
acerca da Arte, para que cada estudante
possa aprender e compreender um
constituinte que foi descrito e
documentado por seu fundador.

O primeiro destes padrões se
denomina Chong Ji, (traduzido como o

Céu e a Terra) e é a plataforma básica
deste moderno desenho
arquitectónico. Só contém passo por
passo e os padrões dos movimentos
da mão, visto não haver pontapés, mas
a sua simplicidade se transforma em

possibil idade infinita quando se
combina com os pontos vitais.

Desde a integração dos ataques do
braço se segue o planeamento de
estudos básico do Kyusho, para depois
trabalhar cabeça, corpo, pernas,
objectivos seguidos pela aplicação da
situação destes pontos conhecidos.
Estas aplicações adicionais implicam
desactivação de pontos de pressão ou

de controlo, grappling em pé (a luta no
solo se introduz mais tarde nos
padrões, posto que se torna mais
sofisticada e o profissional
desenvolveu uma habilidade e uma
compreensão mais sólida do Kyusho).

As explicações detalhadas, continuam
mostrando manipulações ocultas das
articulações e inclusivamente a
possível com faca, com as acções
exactas do padrão.

Podemos encontrar mais revelações
dos padrões básicos nas armas
escuras que o fundador incluiu na sua
enciclopédia, mas não se util izam
como um lugar destacado no estilo,

devido a uma falta de conhecimento ou
habil idade na sua aplicação. À
semelhança das “6 mãos Ji” do
Bubishi, estas armas específicas e
aparentemente inusuais do Taekwon-
Do têm possibil idades de grande

http://www.kyusho.com/


alcance e são vitais para o acesso ao
Kyusho contido no estilo. Como exemplo
vejamos o punho que prevalece em todo
o modelo; não só temos o punho, como
também outras armas documentadas
pelos fundadores na enciclopédia, como
o Mit Joomuk (punho por debaixo),
desenhadas para atacar estruturas
anatómicas específicas, que por sua vez
têm objectivos Kyusho (não descritos). 

O que também se inclui na execução
do punho, é a posição da mão
agarrando, o que se conhece como JIAP,
que "se utiliza para aplicar pressão nas
artérias e pontos vitais" (Kyusho). Com
apenas estas duas armas, não só se
podem provocar luxações de braço,
como também múltiplos batimentos
agarrando, que serão a base para chegar
a outros objectivos mais fáceis e tudo
dirigido às estruturas anatómicas mais
débeis. No entanto, estas não são as
únicas armas que o Kyusho desvela; o
uso dos movimentos exactos da pauta,
começa a desenvolver mais armas
ocultas. Naturalmente, as mesmas
surgem com maior ênfase orientadas
para as estruturas anatómicas mais
débeis, na medida em que aumenta o
conhecimento do praticante de Kyusho.  

Uma vez que o uso
das armas começa a ser
tão natural como o dos objectivos
Kyusho, conseguiremos debilitar o
oponente instantaneamente, logo
após o primeiro contacto. Isto é um
assunto importante, posto que a dor
Kyusho é muito diferente de uma
simples dor. Nós não atacamos
simplesmente o corpo por fora;
para obter acesso à estrutura
profunda do nervo. Os nervos
sensoriais superficiais não são os
únicos receptores de um ataque
Kyusho, também atacamos outros
nervos que não são de fácil acesso
com os métodos convencionais. Isto
provoca uma dor interna diferente, pois
se estimulam mensagens neurológicas
no oponente. Isto confunde o receptor,
quando o cérebro luta por responder a
essas novas afecções neurológicas.
Provocada esta nova afecção
disfuncional, se desencadeiam outros
muitos problemas psicológicos, do
medo e a confusão, até a perda do
pensamento cognitivo, o que
vulgarmente se diz a perda dos
sentidos… Portanto não só
conseguimos debilitar o
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corpo, como também a mente do oponente, para
chegar a controlar a situação.

Agora, posto que um dos desejos dos
fundadores, tal como indica em seus escritos, era
promover uma boa saúde e condição física, vemos
que muitas coisas da nossa própria anatomia
podem ser aprendidas e assimiladas graças ao
nosso estudo de Kyusho. Tendo uma maior
compreensão do funcionalmente e da anatomia e
fisiologia, podemos obter uma maior compreensão
e potencial de vida mais vibrante, ou inclusivamente
curar muitos problemas fisiológicos de outras
pessoas. Isto se realiza devido a que como o
praticante de Kyusho primeiro aprende a causar
muitos problemas, pode depois aprender a reverte-
los ou dar-lhes solução, utilizando as mesmas
funções fisiológicas de outra maneira.

Por exemplo, podemos usar um ponto Kyusho
situado na zona do cotovelo, que na Acupuntura se
chama TW-11. Este ponto não corresponde
realmente a um nervo, ele é mais especificamente
um constituinte neurológico integral de todos os
tendões. Quando se estica um tendão como podem
ver na interpretação Kyusho deste padrão, se
produz uma acção reflexiva que parte do órgão
tendinoso do Golgi. Este é um constituinte do corpo
que vigia os tendões quando se esticam em
demasia. Se manda então uma acção reflexiva ao
cérebro para que relaxe os músculos e para que os
tendões não ficarem tensos. Numa posição marcial
isto leva a que toda a musculatura se relaxe,
provocando debilidade e perda de força.  

Agora bem, se repararmos nisto com um matiz
relativo à saúde, podemos ver que se uma pessoa
está estressada e mantém os músculos em tensão,
poderemos ajudar na liberação da tensão usando o
mesmo ponto. Por favor, compreendam que isto é
uma descrição muito básica só para que o leitor ou
o médico saibam como a dualidade de curar e
magoar se descobrem com o uso do Kyusho que
este padrão codificou.

http://www.kyusho.com/
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Com este conhecimento, podemos
ver que o velho provérbio "quando um
golpe já não é um golpe" e muitos
outros dizeres populares, evoluíram e
também foram desvelados. De facto,
enquanto que a maioria das pessoas vê
os movimentos do padrão para ter um
só propósito ou conceito, estes
começam a expandir-se
exponencialmente quando se aplica o

Kyusho. Isto se deve a que o Kyusho
não é técnica aplicada, mas sim o
simples objectivo das áreas mais débeis,
que se descobrem em situações de
combate. Se aprendermos uma técnica
de conjunto contra um ataque de
conjunto e que o ataque que varia da
maneira em que foi originalmente
ensinado, aprendido e aplicado, não vai
funcionar como o fez na prática...,

quando se está sendo atacado não é
momento para descobrir este falho.
Aprender ou reter uma técnica para cada
ataque que o oponente pudesse levar a
termo, seria impossível. No entanto, se
tomamos as nossas acções de padrões
e aprendemos a dirigi-los em muitos
aspectos para os objectivos expostos
seguidamente, há uma maior margem de
êxito e aprendemos a reconhecer as

Pontos Vitais
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debilidades durante o movimento, em vez de tratar de
reagir frente à acções desconhecidas do oponente.  

Além do método para reconhecer os objectivos que
descremos, temos a possibilidade de ter acesso a
muitos pontos na mesma zona geral e com os mesmos
movimentos. Isto é importantíssimo, posto que o
tamanho do oponente varia e a procura de objectivos
pode fazer-se mais difícil para o praticante. Mas ao
realizar as mesmas acções que realizamos no padrão,
podemos alcançar mais pontos que na simples busca.
Muitos não praticam este estado Kyusho para ser
capazes de encontrar um pequeno ponto em um
objectivo em movimento… e sim está aí, mas o que
nem sequer têm consideração por não estudarem
realmente Kysho, é que em primeiro lugar, um ponto
não é realmente um ponto, é uma secção do nervo ou
do músculo, ou de um tendão inteiro. Juntem isto com
grupos de objectivos em cada zona e sempre vai haver
um objectivo alcançável, não importa o tamanho ou a
posição para a qual se possa mover o oponente. Isto
naturalmente, não quer dizer que o treino seja menos
necessário, continua a ser…, mas a pessoa que pratica
com Kyusho alcança um grande potencial, habilidade e
destreza em seu próprio estilo ou Arte.  

Devido a que cada indivíduo é único na sua
capacidade atlética, idade, tamanho, sexo, força
e todas as variáveis, o Kyusho lhes permite
trabalhar de maneira natural com o que é mais
natural para eles durante a sua vida, enquanto
trabalham as acções exactas do padrão que o
estilo requerer. A mesma arte se torna para os
próprios indivíduos mais uma viagem pessoal

uma imitação das viagens de outros.
O padrão Chong Ji é o início da viagem aos

segredos ocultos do Taekwon-Do.

http://www.kyusho.com/
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Faca Apache: uma forma de vida

Texto e fotos: R. Redfeather: redfeather88@aol.com

“Algumas tribos índias utilizam um poste
de guerra como o que faço (ver imagem).
Isto ajuda os estudantes a compreender
a importância de utilizar a faca com um
agarre de martelo, que leva a ter tensão

na mão, enquanto batem no poste de
guerra para poderem aprender como se

sentem batendo num corpo ou num osso”

http://apache-knife.com/


Faca Apache: uma forma de vida
Instrutor Chefe, Fundador Robert
Redfeather 

Eu não ensino por uma teoria, eu ensino pelas minhas
experiências de vida. Uma coisa que aprendi na minha experiência
da vida é que não temos de lutar todas as batalhas, mas temos de
estar preparados com os pés bem assentes no chão!

A luta com faca Apache é tão antiga como a Mãe Terra. É directa
e vai de mão dada com a natureza, é o Caminho Índio Apache. 

Em 2005 me pediram que representasse os Estados Unidos no o
8ºChungju Mundial de Artes Marciais Festival, com a mais antiga
arte de luta nativa americana, em Chungju, Coreia do Sul. Tive a
honra de levantar a bandeira dos Estados Unidos da América e
marchar no desfile para inaugural, representando a tribo Apache. 

Falei em diversas universidades acerca da cultura indígena e fiz
demonstrações de luta com faca para o Exército da Coreia. Isto
está documentado no seu Museu de Arte Marcial.

Em 2013 fui incluído no Prémio Honorífico do Museu de Michael
Matsuda. em Burbank, Califórnia, devido ao meu manejo da faca
Apache, a arte nativa americana mais antiga e tradicional.

Ensino “Luta com Faca Apache” e a sua aplicação em combate.
Também sou produtor, assessor técnico e faço a coreografia das
lutas de faca e cenas de acrobacias para filmes. Estou trabalhando
em um filme denominado Red Cloud Deliverance, realizado por
Alex Kruz. 

Tradição



Tradição

O meu irmão Ralph e eu falamos muito
acerca da Luta com Faca e a
inacreditável maneira em que muitas
pessoas fantasiam acerca da luta com
faca, mas que realmente não fazem a
menor ideia do que se trata. Quando vêm
ao meu seminário, eu acostumo a dizer-
lhes que não estou aqui para os ensinar
a lutar com a faca; estou aqui para os
ensinar a salvar a sua vida e as vidas dos
seus seres queridos. Não estou aqui para
ser seu amigo, não me importo se não
gostarem… Estou aqui para os ensinar a
sobreviver! O meu irmão sorri de novo
porque sabe que vai haver pancada e
contusões e que vai ser muito doloroso e
esgotante. Graças a Deus que não são
facas autênticas, de agudo fio, porque
alguém poderia acabar morrendo. Por
cima de tudo, ele sabe que nunca vão
esquecer a sua experiência e o que
aprenderam com Robert Redfeather.

Sempre há uma pessoa que pergunta:
E o senhor, o que faria numa situação de
ameaça com faca? E eu respondo que
eu corria. A reacção normalmente é:
"Não diga! A sério, o que faria? "Repito,
eu corria, porque sei o que acontece
numa briga com facas e não quero estar
nessa situação. Depois, faço uma peque
pausa e falo um pouco da história dos
Apaches e das coisas que aprendi com o
meu avô e a minha avó. Meu avô foi uma
grande influência na minha vida e me
ensinou de acordo com as suas
experiências de na vida. Ele estava no
Exército dos EE.UU. durante a Segunda
Guerra Mundial e as histórias que me
contou eram de dar arrepios. Sempre me
senti fascinado pela sua colecção de
facas que recolhera de mãos de seus
inimigos.

Uma coisa muito importante que o
meu avô me ensinou é se desfazer da
ameaça, que é o canto da mão ou da
mão com a arma. Assim aprendemos a
atacar a mão da faca, a cortar, mover e
apunhalar, para tormento do inimigo
porque sabemos que naqueles dias, não
havia nenhum hospital a donde ir. As
facas estavam infectadas com mofo,
bactérias e outras doenças das que se
podia morrer mais tarde ou perder uma
extremidade por um simples corte.
Assim sendo, para parar o inimigo
poderíamos ferir a sua mão e
simplesmente correr, depois voltar e
fazer a mesma coisa repetidas vezes,
porque eles teriam de parar e ajudar a

tratar da tropa. É como um jogo de
Xadrez, é mover-se e manipular os
inimigos onde quer que estejam, para
os ultrapassar. Aprendemos isto e eu
sei que é uma arte da luta
denominada Nagondzoog. Este é um
velho termo da guerra de guerrilhas,
mas também pode significar guerra,
luta ou combate. Nagondzoog não é
um esti lo, é só um termo, mas
quando se uti l iza numa oração
correcta (Nagondzoog Nyol) significa
"luta como o vento". Também é o
sistema de luta da minha família.

Eu ensino uma técnica básica
denominada “um vento que desce”,
que é um movimento de ataque para
baixo, para cortar a mão e os dedos
do inimigo que empunha a faca, a mão, o
pulso e o antebraço. O “vento para cima”
é o mesmo, mas em um movimento
ascendente, e daí ensino a segurar na
faca correctamente e a terem a certeza
de estar seguros atrás da folha e numa
posição de guerreiro, com uma perna
para a frente e uma perna por detrás. Os
estudantes de arte marciais sempre têm
problemas com isto, porque querem lutar
numa posição de lado, mas eu digo a
eles que nunca vi um veado que tenta
avançar, com as pernas cruzadas. É
muito difícil combater numa posição de
lado, é preciso ser capaz de mover-se,
andar e correr. Toda a gente tem
problemas para andar. As pessoas se
surpreendem quando lhes digo que
abdómen, então se apercebem da
naturalidade de simplesmente andar e
mover-se. 

Ao largo do programa têm problemas
para andar com a sua faca, por estarem
lutando sentem como se tivessem de
ficar ali, colados ao chão e lutar. Nos
estamos movendo constantemente e
andando em redor do inimigo. Algum
artista marcial ou um esgrimista ao que
querem combater, quando o atacam
ficam como árvore plantada e não
modem mexer quando alguém se
movimenta à sua volta como o vento,
para tentar matá-los.

Permitam-me dizer-lhes porque é difícil
lutar em posição lateral em um combate
com faca. Quando se está nessa posição
Marcial, se expõe o rim, os pulmões e as
nalgas. É fácil para qualquer um
manobrar em nossa volta e ficar nas
nossas costas. Não é um errado lutar
nessa posição, simplesmente temos de

saber quando e como lutar nessa
posição, não podemos ficar parados,
porque isso pode custar-nos a vida.

Algumas tribos índias utilizam um
poste de guerra como o que faço (ver
imagem). Isto ajuda os estudantes a
compreender a importância de utilizar a
faca com um agarre de martelo, que leva
a ter tensão na mão, enquanto batem no
poste de guerra para poderem aprender
como se sentem batendo num corpo ou
num osso e o mais importante que o
ajuda a aprender a bater, é andar e
mover-se em volta do poste, como fria
numa luta com faca. Tenho estudantes
que inclusivamente fazem o seu próprio
poste de guerra no pátio das traseiras
porque percebem como é importante
treinar com um.

Outro exercício de treino que ensino
aos meus alunos é apunhalar a terra para
poderem constatar o efeito do que se
sente apunhalando um corpo que exerce
pressão sobre o pulso e o polegar; isto
ajuda a saber como situar-se com a faca
e é muito importante situar-se em guarda
com uma faca como o K-bar, de maneira
que quando a espetamos em um corpo
ao nosso lado, não escorreguemos para
baixo, em direcção à folha. Quando se
tira a faca da terra ou do corpo, a
empunhadura da pega deve fazer ligeira
uma curva para poder puxar bem dele
para fora, porque se estiver em linha
recta à mão, acaba por escorregar a
pega, especialmente se estiver
ensanguentado.

Como dizia o meu avô, a primeira
coisa que toca no corpo do inimigo é a
folha da faca e não as mãos, como se vê
na maioria das fitas. Nos filmes, quando
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alguém se aproxima de alguém às escondidas, tapa-lhe a boca
com a mão e depois corta-lhe a garganta. Isto é absolutamente
errado. Ensinam-nos a utilizar a folha para tocar no corpo
primeiro e depois no pescoço. Por exemplo, em algumas fitas
de vaqueiros e de índios, vemos o índio saltar do seu cavalo e
agarrar o inimigo, mas isto é só em Hollywood… Na vida real, o
guerreiro nunca agarraria o seu inimigo, primeiro o apunhalaria,
antes de tocar nele. 

Quando ensino a militares e forças especiais dos EE.UU,
ensino de maneira diferente que a civis. Nas aulas à população
civil, ensino mais de auto-defesa e leis. Aos militares ensino-
lhes a lutar para fazer o seu trabalho e que penso que se
compreende a razão de eu não gostar de usar a palavra "K".

Dou aulas mundo afora às pessoas assistem aos meus
seminários e também dou aulas em casa. Se o leitor desejar
saber mais acerca de Robert Redfeather visite a página
www.apache-knife.com.  

Gostaria de me despedir falando da maneira de pensar dos
Índios Americanos. Devem ter notado que tudo o que faz um

índio está em um círculo. Isso é devido a que o poder do
mundo sempre está nos círculos e tudo trata de ser redondo. O
céu é redondo e a terra é redonda, é redonda como uma bola, e
também o são todas as estrelas, o vento em seus grandes
remoinhos de energia. Os pássaros fazem seus ninhos em
círculos…, até as estações formam um grande círculo nas suas
mudanças: sempre voltam de novo a onde estavam. A vida do
homem é um círculo, da infância à idade adulta…, o círculo
está em tudo por onde o homem se pode mover. 

"Todas as cosas não mundo são a dois (Naki - dois). Em tudo
existe a dualidade... Na nossa mente temos o bem e o mal.
Com os nossos olhos vemos coisas que são justas e coisas
que o não são. Temos a mão direita que bate e faz o mal e a
mão esquerda perto do coração e cheia de bondade! Um pé
que nos pode levar pelo mau caminho e o outro pé que nos
pode levar por o bom.... Todas as coisas são a dois, tudo é
Naki".

R. Redfeather: redfeather88@aol.com

http://apache-knife.com/


O Major Avi Nardia - um dos principais instrutores oficiais
do exército e da polícia israelitas no campo da luta contra o

terrorismo e a CQB - e Ben Krajmalnik,
realizaram um novo DVD básico que

trata sobre as armas de fogo, a
segurança e as técnicas de treino

derivadas do Disparo Instintivo
em Combate, o IPSC. 

O Disparo Instintivo em
Combate - IPSC (Instinctive
Point Shooting Combat) é
um método de disparo
baseado nas reacções
instintivas e cinemáticas
para disparar em
distâncias curtas, em
situações rápidas e
dinâmicas. Uma
disciplina de defesa

pessoal para sobreviver
numa situação de ameaça

para a vida, onde fazem-se
necessárias grande rapidez e

precisão. Tem de se empunhar
a pistola e disparar numa

distância curta, sem se usar a vigia. 
Neste primeiro volume se estudam: o

manejo da arma (revólver e semi-
automática); prática de tiro em seco e a segurança;

o “Point Shooting” ou tiro instintivo, em distância curta e em
movimento; exercícios de retenção da arma, sob estresse e
múltiplos atacantes; exercícios de recarga, com carregador,
com uma mão e finalmente, práticas em galeria de tiro com
pistolas, rifles AK-74, M-4, metralhadora M-249 e
inclusivamente lança-granadas M-16. 

REF.: • KAPAP7REF.: • KAPAP7 Todos os DVD's produzidos por
BudoInternational são realizados em
suporteDVD-5, formato MPEG-2
multiplexado(nunca VCD, DivX, o
similares) e aimpressão das capas segue
as maisrestritas exigências de qualidade
(tipo depapel e impressão). Também,
nenhum dosnossos produtos é
comercializado atravésde webs de leilões
online. Se este DVD não cumpre estas
exigências e/o a capa ea serigrafia não
coincidem com a que aquimostramos,
trata-se de uma cópia pirata.

http://www.budointernational.net/material/israelies/2007-kapap-shooting-armas-de-fuego.html
http://www.youtube.com/watch?v=RYKUBamLVsI&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag


A Zen Nihon Toyama-Ryu Iai-Do Renmei (ZNTIR) o organismo
que pretende manter viva esta tradição e as formas originais,
mediante um sistema que integra corpo, mente e espírito de
uma maneira realista e eficaz. 

Este DVD foi criado pela insistência de praticantes
da Filial espanhola da Zen Nihon Toyama-Ryu

Iaido Renmei (ZNTIR - Spain Branch), para
dar a conhecer a todos os interessados

um estilo de combate com una espada
real, criado no passado Século XX,

mas com raízes nas antigas
técnicas guerreiras do Japão
feudal. Nele encontrarão a
estrutura básica da metodologia
que se aplica no estilo, desde
os exercícios codificados de
aquecimento e preparação,
passando pelos exercícios de
corte, as guardas, os kata da
escola, o trabalho com
parceiro e a iniciação, até a
pedra angular em que se
baseia o Toyama-Ryu, o

Tameshigiri ou exercícios de
corte sobre um alvo realista. 
Esperamos que o conhecimento

da existência de um estilo como é o
Toyama-Ryu Batto-Jutsu, seja um

incentivo para conhecer uma forma
tradicional, que por sua vez é muito

diferente das actuais disciplinas de
combate, o que poderá ser atraente para

aqueles que desejam ir más longe nas suas práticas
marciais. 

Para os interessados na espada japonesa e os iniciados, este
DVD será de utilidade como apoio para na sua aprendizagem e
como consulta.

REF.: • TOYAMA1REF.: • TOYAMA1

Todos os DVD's produzidos por
BudoInternational são realizados em
suporteDVD-5, formato MPEG-2
multiplexado(nunca VCD, DivX, o
similares) e aimpressão das capas segue
as maisrestritas exigências de qualidade
(tipo depapel e impressão). Também,
nenhum dosnossos produtos é
comercializado atravésde webs de leilões
online. Se este DVD não cumpre estas
exigências e/o a capa ea serigrafia não
coincidem com a que aquimostramos,
trata-se de uma cópia pirata.

http://www.budointernational.net/material/


http://www.youtube.com/watch?v=8klGmCD7gWU




Reportagem

http://www.knifefightsystem.com/en/


COMO CHEGAR A SER UM BOM ESGRIMISTA
Como se chega a ser um bom Esgrimista? Repetidamente me perguntam

isto nos meus seminários. Também recebo muitos e-mails de gente que
me faz a mesma pergunta. Quando comecei a fazer Esgrima faz

quase 30 anos, tudo era diferente. Não havia computadoras,
Internet nem correio electrónico. Não se podia encontrar um
vídeo em YouTube e ver os mestres em acção. Tínhamos de
encontrar a verdadeira Esgrima nós mesmos. Hojé é possível
contactar facilmente com os mestres e treinar com eles. Os
tempos modernos proporcionam uma grande quantidade de
oportunidades. Mas por outra parte podemos ser facilmente
enganados por um vídeo. A Verdadeira Esgrima tem de ser
praticada, entendida e  experimentada em tempo real. Não

se podem aprender os detalhes vendo um vídeo.

Diferentes estilos de Esgrima
Hoje, a Esgrima é uma mistura de diferentes estilos. Parece

até que muitos estudantes misturam diferentes estilos e
depois o chamam Esgrima e juntam novas coisas que nada
têm a ver com a Esgrima. Querem aprender tantas técnicas
como seja possível e depois as misturam com o seu
próprio estilo e começam a ensinar. Estes
autoproclamados mestres esquecem os princípios mais
importantes da Esgrima, que se encontram na sua
fundação. Cada Arte Marcial começa com uma boa
base e a mesma coisa se aplica na Esgrima. Sem ela,
não se pode ser um bom Esgrimista, certamente não
é o melhor que deve fazer. O uso de uma faca, por
exemplo, começa com a compreensão da arma, o
que se faz numa situação de combate, com os
seus perigos, a maneira de se defender, de
interceptar, de atacar, o que realmente significa a
distância e como afecta na luta. São
necessários anos de treino com paus e facas
antes de dominar os seus princípios básicos.

Eskrima

“Nos nossos dias, 
a Esgrima é uma mistura de

diferentes estilos. 
Parece que muitos

estudantes misturam
diferentes estilos e depois o

denominam Esgrima e
somam-lhe novas coisas que

nada têm a ver 
com a Esgrima”

http://www.knifefightsystem.com/en/
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Os verdadeiros mestres compreendem estes princípios em
profundidade e podem antecipar-se aos ataques dos oponentes,
podem prever seus movimentos e reacções. Conhecem o
oponente mediante a compreensão da arma utilizada por ele.
Claro está que isto também se aplica às técnicas de mão nua.

Desafortunadamente muitos auto-proclamados mestres
abrem uma escola e começam a ensinar os alunos

pelo caminho errado, quer dizer, sem uma boa
base. Podemos imaginar o que sucede com o

Esgrima real. Pouco fica disso! 

As cinco regras básicas
do Esgrimista

Isto me leva ao que na minha
opinião são as cinco regras

básicas para ser um verdadeiro
Esgrimista e são: 

Obter uma boa base de
um bom mestre,

concentrando-se na auto-
disciplina, treinar

arduamente, ver e escutar, e
loicamente, ter talento para

chegar a ser um verdadeiro
Esgrimista. Há muitas outras

características mas quando se
encontra um bom mestre disposto a

dar uma boa base e se trabalha muito,
com um pouco de talento é possível

chegar longe. 
Encontrar a um bom mestre não é fácil. O

mestre requer de várias coisas. O mestre
deve ser bom em Esgrima, não importa em
qual estilo. 

Isto quer dizer que não só se tem de
perceber os exercícios de Esgrima e
como interceptar e bater, trata-se de
perceber a Esgrima, onde e quando se
fazem as blocagens; cómo contra-
atacar da maneira correcta; qual é a
distância adequada para cada arma;
qual o pau que se pode utilizar numa
maior distância que com a faca, etc. 

Uma das características mais
importantes de um bom mestre é
assegurar que os estudantes cresçam
na Esgrima. Como pode o mestre fazer
com que o aluno seja melhor? Com
frequência vemos que o estudante
chega a ser melhor que o mestre em
um curto período de tempo. 

Treinar arduamente
e de maneira inteli-
gente

O duro treino é a chave do
êxito, mas não é a única.

Portanto, se temos um bom Mestre e uma boa Organização,
nada nos poderá impedir de chegar a ser um bom Esgrimista!
Oxalá fosse tão fácil! 

Repare nas pessoas bem sucedidas na Esgrima. Participam
de uma das características mais importantes: a vonta para
treinar arduamente. Por outra parte, em alguns seminários se
me tem aproximado gente para me dizer: “Treino 4 horas por
dia, faço um trabalho duro com sacos de Boxe e peneus de
carro. Treino com amigos todos os disase mas não consigo
avançar. Eles também treinam muito”. 

A minha resposta é simples; o duro treino é a chave do
êxito mas treinar arduamente não é suficiente. Tem de se
treinar duro e combinar treino duro com treino inteligente.
Todo treino deve constar dos princípios básicos da fundação.
Tratem também de definir o que querem conseguir em cada
treino, concentrem-se mais no que querem aprender. Por
exemplo: treino para a resistência, a explosividade (muito
importante na Esgrima), ou a coordenação. Cada treino deve
ter um propósito, em cada passo que derem no treino devem
de ser capazes de explicar como conseguir a vossa meta para
ser um bom esgrimista.

Concentração
A concentração é um dos principais aspectos do meu estilo.

Cada batimento, cada ataque, cada desarme e cada
movimiento que se faz, faz-se por um motivo, com um
propósito. O trabalho de pés funcional, o movimento do corpo,
tudo o que se faz tem que servir para um objectivo. Desta
maneira a nossa Esgrima será eficaz. 

Talento
Nem toda a gente nasce com talento.  Com muita

frequência escutamos dizer, 'tenho talento e posso praticar
com faci l idade os movimentos e as técnicas'.
Lamentavelmente tenho uma má notícia para estas pessoas.
A minha experiência é que estas pessoas não alcançam o
cimo porque para lá chegar, realmente não é suficiente ter
muito talento. As pessoas com talento têm de treinar dura e
inteligentemente, e devem ter um bom mestre. Mas com
talento e tendo acesso a todos estes requerimentos e uma
boa mentalidade, chega-se ao topo da montanha e isso não
se pode comparar com nada!

Conclusão
Toda a gente pode aprender Esgrima ao seu próprio nível,

simplesmente por desporto ou para defesa pessoal. Muita
gente não se importa com o estilo que pratica, simplesmente
quer um Mestre que seha do seu agrado e um bom grupo
com o qual treinar. A quem quer chegar a ser um Esgrimista
da máxima categoria, aconselhamos que sejam muito críticos
na escolha do Mestre e observar se o Mestre tem as
qualidades necessárias para que façam deles um grande
Esgrimista. 

Se querem mais informação ou têm perguntas a fazer, não
duvidem em contactar comigo. Serão benvindos ao meu
mundo, o mundo da Esgrima.

Eskrima

http://www.knifefightsystem.com/en/


Kihon waza (técnicas básicas) es la parte más
importante del entrenamiento de cualquier Arte

Marcial. En este DVD el Maestro Sueyoshi
Akeshi nos muestra diversas formas

de entrenamiento de Kihon con
Bokken, Katana y mano vacía.

En este trabajo, se explica en
mayor detalle cada técnica,
para que el practicante
tenga una idea más clara
de cada movimiento y del
modo en que el cuerpo
debe corresponder al
trabajo de cada Kihon.
Todas las técnicas tienen
como base común la
ausencia de Kime (fuerza)

para que el cuerpo pueda
desarrollarse de acuerdo a la

técnica de Battojutsu, y si
bien puede parecer extraño a

primera vista, todo el cuerpo
debe estar relajado para conseguir

una capacidad de respuesta rápida y
precisa. Todas las técnicas básicas se realizan

a velocidad real y son posteriormente explicadas
para que el practicante pueda alcanzar un nivel
adecuado. La ausencia de peso en los pies, la
relajación del cuerpo, el dejar caer el centro de
gravedad, son detalles muy importantes que el
Maestro recalca con el fin de lograr un buen nivel
técnico, y una relación directa entre la técnica base
y la aplicación real. 

REF.: • IAIDO7 REF.: • IAIDO7 

Todos os DVD's produzidos por
BudoInternational são realizados em
suporteDVD-5, formato MPEG-2
multiplexado(nunca VCD, DivX, o
similares) e aimpressão das capas segue
as maisrestritas exigências de qualidade
(tipo depapel e impressão). Também,
nenhum dosnossos produtos é
comercializado atravésde webs de leilões
online. Se este DVD não cumpre estas
exigências e/o a capa ea serigrafia não
coincidem com a que aquimostramos,
trata-se de uma cópia pirata.

Cinturón Negro
Andrés Mellado, 42 
28015 - Madrid
Telf.: 91 549 98 37
e-mail: budoshop@budointernational.com
www.budointernational.com
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O Choy Lee Fut é um
sistema marcial
tradicional chinês,
muito dinâmico e
d i s t i n t o ,
caracterizado por
grande número de
técnicas de braços e
pernas combinadas, ágeis
deslocamentos junto com
movimentos circulares de
cintura, que permitem
realizar batimentos com
muita velocidade e
potência. O Choy Lee Fut também incorpora uma
ampla variedade de usar as armas, que por
regra geral são difíceis de encontrar como parte
de um só estilo. Neste artigo, pretendemos
referir para todos os nossos estimados leitores,
os aspectos mais importantes deste legado
marcial.

As armas no 

Texto: Emilio Alpanseque
Fotos: Rodrigo Sánchez
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“O Choy Lee Fut da Família Chan, proveniente
da província de Cantão no Sul da China, 

é um estilo de Wushu
tradicional fundado pelo
Mestre Chan Heung

em 1836”



Wu Shu 

Wushu Tradicional
As Armas do Choy Lee Fut

O Choy Lee Fut da Família Chan, proveniente da
província de Cantão, no Sul da China, é um estilo de
Wushu tradicional, fundado pelo Mestre Chan Heung em
1836. Trata-se de uma tradição muito arraigada nos
métodos marciais com origem no Templo de Shaolim,
tendo influência das facções do Sul e do Norte,
amalgamando as principais técnicas desenvolvidas através
de uma época muito problemática  e de constantes
rebeliões. Conforme indicam os registos da família Chan,
Chan Heung passou mais de vinte anos aprendendo o seu
ofício de mãos de seus três mentores: Chan Yuen Wu, Lee
Yau Shan e o monge Choy Fook, antes de combinar as
suas experiências marciais em um sistema eficaz e integral.

Apesar das precárias condições existentes a finais da
dinastia Qing (1644-1911), onde a prática pública das artes
marciais foi até proibida, o Choy Lee Fut conseguiu
continuar a sua expansão através de sociedades secretas
e grupos revolucionários. Mais adiante, com o passar dos
anos, se estenderia abertamente por várias províncias da
China, pelo Sudeste Asiático e pelo resto do mundo.
Actualmente, o mestre Chen Yong Fa (Chan Wing Fat),
quinto descendente por linha paterna do Fundador, é
considerado o guarda do estilo e como tal, foi-lhe confiada
a tarefa de o manter vivo através dos seus subsequentes
herdeiros.

O mestre Chen nasceu na China em 1951, começando a
treinar quando só contava quatro anos de idade, sob a
direcção de seu avô Chan Yiu Chi e de seu pai Chan Wan
Hon; recebendo assim o sistema completo tal e como tinha
sido praticado por seus antepassados. Chen herdou
também os manuscritos originais que documentam a
história e a evolução do Choy Lee Fut, assim como
também descrevem em detalhe todas as suas formas e
técnicas. Chen, além de ser um consumado artista marcial,
é também um praticante diplomado da Medicina
Tradicional Chinesa, a qual exerce na sua escola de Sidnei,
Austrália, desde a década dos anos 80, ao mesmo tempo
que ensina a um grupo selecto de alunos Artes Marciais,
Dança do Leão, Qigong e Medicina Tradicional.

As quatro Armas Básicas
No sistema Choy Lee Fut se uti l iza uma grande

variedade de armas para a prática e o aperfeiçoamento das
habilidades marciais. Por regra geral, estas armas se
podem dividir em três grupos principais, em função da sua
categoria de acção: longas, médias e curtas. Estes três
grupos podem por sua vez catalogar-se em diferentes

categorias como são: armas duras,
suaves, duplas, combinadas, flexíveis e
muitas mais. Não obstante, existem
quatro armas que são consideradas
como as armas fundamentais do estilo,
elas são: 

1) O pau ou Gwan
O pau é basicamente uma bengala

comprida ou garrote de madeira dura ou
semi-flexível. É uma arma simples mas
eficaz; como a madeira é difícil de se
quebrar, permite que a força de um golpe se
transmita através de toda a sua longitude. O pau
incorpora muitas técnicas lineares e circulares,
realizadas enfatizando a força dura. Serve como grande
base para a aprendizagem de outras armas compridas,
como lanças, alabardas, rastelos e outros. De entre os
paus mais comuns no Choy Lee Fut se encontram o Dan
Tau Gwan (pau de uma cabeça), o Seung Tau Gwan (pau
de duas cabeças) e o Chai Mee Gwan (pau ao nível das
sobrancelhas).

2) O Sabre ou Darn Dao 
O sabre é uma arma cortante de gume único e curvo, de

pega cilíndrica de madeira, com um protector de mão
redondo e de aço. É ideal para cortar, assolar e talhar com
grande velocidade, utilizando também a força dura. Devido
ao feitio curvo da sua folha e ao seu único gume, são
possíveis com o sabre as técnicas envolventes ou de
enrolar em volta da cabeça, assim como o uso da outra
mão. como apoio adicional em determinados movimentos.
Há muitos tipos de sabres, entre eles se destacam o Gau
Wan Darn Dao (sabre de nove anéis), o Ma Dao (sabre de
cavalaria) e o Kwan Dao (alabarda de Kwan Kung).

3) A espada ou Gim
A espada de linha recta tem sido um símbolo da nobreza

na cultura chinesa. Como seu nome indica, tem uma folha
de duplo gume, recta e de ponta afiada; a protecção da
mão é plana e alinhada com a folha, de maneira a proteger
o agarre na base das duas beiras afiadas. O uso da espada
recta é muito refinado, se baseia na precisão no controlo
do pulso e nela se destaca a força suave com técnicas de
corte e de estoque, usualmente dirigidas a objectivos
específicos ou pontos vitais. De entre as espadas mais
comuns temos a Ching Lung Gim (espada do Dragão
Verde), a Ta Mo Gim (espada de Bodhidharma) e a Moi Fah
Gim (espada de Flor de Ameixoeira).

4) A lança ou Cheung 
A lança é essencialmente um pau com uma ponta de

metal em feitio de diamante, fixa em um extremo. Portanto,
incorpora muitos dos métodos empregados no pau de uma

https://www.facebook.com/chile2012/posts/363394710391367


“Apesar das precárias
condições existentes nos

últimos tempos da
dinastia Qing (1644-1911),

onde a prática pública das Artes
Marciais foi até proibida, 

o Choy Lee Fut conseguiu continuar a
sua expansão através de sociedades
secretas e grupos revolucionários”



e duas cabeças e também técnicas
que fazem uso da ponta para cortar,
picar, etc. À diferença do pau, os
movimentos da lança - como a
combinação característica de cobrir,
desviar e picar - se executam com
ênfase na força suave. Entre as lanças
mais comuns no sistema se
encontram a Ying Cheung (lança de
Sombra), a Seung Tau Cheung (lança
de Duas Cabeças) e a Seer Sau
Cheung (lança de Mão de Serpente).

Metodologia do Ensino
O estudo do Choy Lee Fut vem

constituído por duas partes principais:
o método externo e o interno. Os
principiantes se iniciam no estudo do
método externo e a sua aprendizagem
se divide em três níveis de
conhecimento. No primeiro nível se
ensinam os fundamentos do sistema e
o trabalho com as duas rotinas
essenciais: Ng Lun Ma (roda de cinco
cavalos) e Ng Lun Choy (roda de cinco
punhos). A primeira apresenta as
posições e transições principais
enquanto se movimenta em direcção
linear e a segunda proporciona as
técnicas de mão, punho e bloqueios
mais importantes, que são de
natureza circular.

Uma vez que os estudantes se
familiarizam com as bases do estilo,
logo se começa com a armas
começando pela utilização do pau.
Isto não se deve só ao facto de ser a
arma principal na tradição Shaolim,
também porque permite ao praticante
pôr em condições os seus pulsos e
antebraços enquanto aprende. Além
do mais, o pau serve de base para o
uso de outras armas compridas.
Habitualmente se começa com
algumas técnicas lineares do Dan Tau
Gwan (pau de uma cabeça) tais como
bater para baixo, desviar e picar; para
mais adiante adicionar algumas
técnicas circulares ou em rotação, do
Seung Tau Gwan (pau de duas

cabeças), tais como batimentos
laterais e batimentos ascendentes ou
descendentes a 45 graus.

O seguinte passo consiste em
aprender a forma Seung Gaap Dan
Gwan (pau duplo e pau simples), que
como seu nome indica, é uma rotina
de ambas armas, que combina as
habilidades anteriormente aprendidas,
o que permite aos estudantes integrar
os princípios de geração de força e o
“trabalho de cavalos”, aprendidos na
formas de mão nua, com as técnicas
de pau, potenciando assim a sua
evolução integral no esti lo e
preparando-os para abordar os
seguintes níveis de conhecimento. Por
último, digamos que enquanto se
aprendem as rotinas com armas do
sistema, também se treinam
combinações específicas por
separado e com parceiro, para

procurar também compreender
correctamente as aplicações marciais.

Os Motivos do Treino
com Armas

Independentemente da sua
morfologia, a aprendizagem e treino
das técnicas tradicionais com armas,
seguindo os mesmos métodos que os
antepassados do sistema e utilizando
armas historicamente precisas no que
respeita a todas as suas
características, como o peso,
longitude, ou a construção, também é
vital para a compreensão do trabalho
sem armas. O manejo de armas
contribuirá a melhorar a linguagem
corporal, atributos físicos e a própria
destreza dos praticantes em combate.
Por exemplo, a prática com armas
compridas e pesadas melhora o
equilíbrio nas posições e fortalece os
músculos em geral. Realizar
movimentos complicados em níveis
avançados com armas cortantes,
exige também de maior atenção e
concentração, o que finalmente irá
melhorar a harmonia entre a mente, o
corpo e o espírito. 

De destacar que as técnicas
modernas que se usam para o manejo
de armas clássicas em competições
desportivas, que são muito ligeiras
e/ou curtas, muitas vezes não são
adequadas para a sua mais restrita
aplicação marcial. No Choy Lee Fut se
tenta desentranhar os segredos
escritos nos registos da família Chan e
treinar com as mesmas armas que se
descrevem nestes manuais, tratando
de adquirir as mesmas habilidades
que podiam possuir os nossos
antepassados. 

É essencial para todos os
profissionais e mestres, sem importar
o esti lo, reconhecer o dever de
preservar este legado marcial de
geração para geração. A conservação
é um desafio contínuo para os artistas
marciais tradicionais.

Reportagem

“O estudo do 
Choy Lee Fut 

se constitui de
duas partes
principais: 

o método externo
e o interno”

“De destacar que
as técnicas

modernas se
usam para o

manejo de armas
clássicas em
competições
desportivas”
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Wu Shu

Nas imagens, os Mestres Marcel e Raul
Toutin, discípulos directos do Grão Mestre
Chen Yong Fa e Directores da Sede Oficial

da América Latina do Choy Lee Fut Wing
Sing Tong, em Santiago do Chile. 

Para mais informação visitar:
http://www.choyleefutlatinoamerica.org

“Uma vez que os
estudantes se

familiarizam com as
bases do estilo, 

logo se começa com a
armas começando

pelo manejo de pau”
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S.D.S.-CONCEPT TREINO 
EM SEGURANÇA

“S.D.S.-Concept treino em segurança” é um sistema de formação para treinar e ensinar segurança operativa e prática.
Alguns grupos profissionais correm maior risco que outros, de ser atacados por clientes agressivos. Talvez isto não aconteça
todos os dias, mas não por isso deixa de ser importante. O nosso programa educacional foi claramente desenhado para estes
profissionais.

O pessoal de segurança - privada ou oficial, da mesma maneira uma e outra - tem que lidar com a violência e a agressão a
cada dia. Muito frequentemente se chama a atenção para contecimentos ondos agressores acabam feridos. Portanto, fazer
frente a situações potencialmente perigosas é parte do pleneamento de cada dia dos profissionais. Só um guarda de

http://www.sds-concept.com/
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segurança muito bem treinado, será capaz de lidar com
situações complicadas na manera apropriada perante
intimidação, insultos, ameaças, ataques. Isto é
absolutamente necessário para reagir com calma e de
maneira adequada em circunstâncias perigosas.

Os tempos mudam, os sistemas e programas de defesa
pessoal estão cada vez mais adaptados e o SDS-Concept é
também um produto do nosso tempo. A vida passa rápida
nestes dias e a maioria das pessoas não investir varios anos
para estudar Artes Marciais. O SDS-Concept não é produto
de qualquer sistema de combate, pelo que podemos
considerálo fora dos caminos tradicionais. Está
completamente concentrado no treino de segurança, tendo
em consideração todas as ferramentas e lugares disponíveis.
Claramente não há necessidade de estudar um sistema, só
para adaptá-lo mais tarde para modificar conceitos e
princípios para o uso de armas ou ferramentas de auto-
defesa.

S.D.S.-Concept Treino em Segurança -
A ideia

A idea básica do treino em segurança do SDS-Concept é
dar mais segurança aos profissionais que correm altos riscos
em seus lugares de trabalho. A combinação de segurança
relevante, visão pedagógica e psicológica, com a
experiência dos advogados e o pessoal policial, deu um
saldo de uma oferta de cursos, seminários e
assessoramento.

S.D.S.-Concept - 
uso profissional do equipamento

As Técnicas de SDS-Concept são habitualmente
executadas com ferramentas tais como lanternas, algemas,
cacetetes telescópicos, tonfas e gas pimenta. Estas
ferramentas se utilizam para atacar, controlar, fixar e
transportar os agressores, assim como para a defesa
pessoal.

Efeitos potencialmente nocivos das ferramentas
utilizadas de maneira inapropriada:

• Lesões severas, inclusivamente a morte
• Técnicas inapropriadas para uma determinada situação
• As ferramentas podem estar proibidas em certas áreas

(por exemplo, algumas companhias aéreas não permitem
tonfas o gas pimenta a bordo dos seus aviões)

• Técnicas inapropriadas para o trabalho em equipa
• O uso de certas técnicas pode ser inapropriado ou

mesmo excessivo
• Nem sempre é aconselhável

Conteúdo do treino
O planeamento dos estudos contém os aspectos técnicos,

assim como a formação de trabalho em equipa, avaliação da
situação, as técnicas de busca, planeamento de
emergências, protecção de terceiros, protecção de si mesmo
e os estudos jurídicos. É típico do SDS-Concept que as
técnicas sempre se ensinam e praticam no contexto das
exigências especiais, com respeito da táctica e da estratégia.

Tácticas Operativas
As tácticas operacionais se podem definir como o uso de

meios verbais e físicos para a execução das medidas

necessárias numa missão ou tarefa bem planejadas e
coordenadas. Os factores importantes são a força da equipa,
o tempo, o lugar e o propósito. As Tácticas operacionais
contêm: a preparação, as instruções da equipa, a aplicação
da força física, o uso de ferramentas, o posicionamento dos
membros da equipa, as técnicas de acompanhamento como
uma equipa, ataques em equipa, técnicas de fixação e o
transporte como uma equipa, a percepção, os erros na
percepção, o processamento da informação baixo estresse.

Como se pode ver nos artigos precedentes, o SDS-
Concept é um sistema muito amplo. É diferente de outros
sistemas, posto que trata das situações e não dos níveis. É
perfeitamente possível só ensinar, por exemplo,
técnicas que são relevantes para as
mulheres, ou o uso do gas
pimenta, ou o uso de
objectos flexíveis,
etc. Não é

http://www.sds-concept.com/


obrigado ensinar todo o sistema do SDS-
Concept.

Em termos gerais, o SDS-Concept é um
sistema de combate corpo a corpo muito
elaborado, com o único objectivo de permitir
a todas as pessoas defender-se de maneira
eficaz. O sistema cobre uma ampla gama
de matérias, partindo da zona da legítima
defesa, tanto contra os agressores
armados como contra os desarmados.

O SDS-Concept é uma combinação de
técnicas de defesa pessoal com a
Defesa de pau (Kubotan, Dulo, Yawara,
Pau de algibeira) - ou os objectos

quotidianos e de todas as armas do
corpo disponíveis. 

SDS-Concept não é um desporto de
combate com um sofisticado

conjunto de

normas, nem uma arte marcial tradicional, é antes
um sistema que se concentra na eficiência e só na
eficiência. Se completa com as medidas de
prevenção (evitar a intensificação), elementos
tácticos de auto-defesa, treino baseado em cenários,
treino e técnicas de redução de intensidade.

Peter Weckauf é um conhecido especialista de
renome internacional nas artes marciais e na
defesa pessoal. Criou o SDS-Concept como uma
adição significativa e complemento para ampliar o
sistema de defesa pessoal e artes marciais, com
o fim de melhorar de maneira eficiente as
capacidades de auto-defesa dos usuários.

Já estão programados os cursos para
Instrutores, de Março a Setembro do 2014.

Para mais informação, favor visitar:
www.sds-concept.com ou www.sami-

international.com

Fotos por Mike Lehner
Escrito por Peter Weckauf e Irmi Hanzal

http://www.sds-concept.com/
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História de uma
determinação

Texto:  Nuria Ortiz & Pedro Conde

 

http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10


De uma a outra abertura de pernas passaram... quantos anos? 
A recente e muito brilhante publicidade da Volvo (Parabéns à

empresa e aos publicistas que delinearam a ideia!) apresentando a
estabilidade do seu novo sistema de direcção, de novo fez abrir as
pernas e levar à actualidade este titã do Cinema Marcial, eterno
“menino terrível” dos pontapés e os split perfeitos, um homem que
viveu e “sobreviveu” ao êxito.

Van Damme é um exemplo de perseverança e êxito para além dos
alti-baixos. Várias décadas de Cinema Marcial o contemplam e hoje,
neste estupendo e completíssimo artigo, o nosso especialista na
matéria, Pedro Conde - que tantas vezes o tem entrevistado - entra
a fundo nas reviravoltas de uma carreira e vida excepcionais. 

Si senhores! Temos Van Damme para muito tempo, porque
mostrou uma capacidade para renascer das cinzas como poucas
vezes temos tido ocasião de ver. Uma reportagem extraordinária de
não esquecer.

Alfredo Tucci

 

http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10


Jean Claude Van Damme, 
história de uma determinação

Jean Claude François Camille Van Varenberg nasceu a 18 de
Outubro de 1960, às 6 horas e 10 minutos, no Hospital Francês
de Berchem-Sainte-Agathe, situado a Oeste de Bruxelas.
Cresceu no seio de uma família burguesa com possíveis. Seu
pai, Eugène, era director de uma fábrica de tecidos. Jean Claude
desde pequeno era introvertido e muito sensível, talvez devido a
que a maior parte da sua infância esteve muito só: seus pais
estavam demasiadamente ocupados levar em frente a empresa
familiar, não lhe dedicando toda a atenção que ele necessitava.
De facto, o pequeno Jean Claude rapidamente se habituou ao
carinho que lhe mostrava Manola, uma jovem espanhola
empregada em casa dos Van Varenberg, com quem passava a
maior parte do dia. Até tal ponto que seus pais dizem que em
pequeno quase que falava melhor Espanhol que Francês. 

Quando começou a ir à escola, as únicas aulas que suportava
eram a de ginástica e as de desenho (sempre mostrou ter uma
grande habilidade para desenhar). Seu pai cedo o incentivou a
se dedicar ao desporto, esperando que assim superasse a sua
extrema timidez e insegurança e que desenvolvesse um pouco
seu frágil corpo. Quando em 1973 se desatou na Bélgica a
“febre” pelas Artes Marciais, seu pai um dia o levou a um ginásio
de Karate, para o pôr sob a tutela de Claude Goetz, um dos
pioneiros do Karate na Bélgica. 

A primeira impressão que Claude Goetz - praticante de Karate
desde 1958 - teve do seu novo aluno Jean Claude, foi que não
estava dotado para o exercício físico e que era excessivamente
magro. No entanto, aquela frágil criança de 12 anos mostrou ter

 







mais força de vontade que a
maioria dos adultos veteranos,
motivo pelo qual, Claude Goetz
logo sentiu por ele grande carinho.

Claude Goetz é uma pessoa
importante na Bélgica: foi um dos
pioneiros do Karate no seu país e
aluno de mestres da categoria de
Harada ou Taiji Kase, aos que
alojou em sua própria casa.
Começou a praticar sob a tutela
de Jacques Delcourt, actual
presidente de FFKAMA. Também
pode ser considerado uno dos
máximos responsáveis pela
introdução do full-contact e do

light contact na Bélgica,
sendo um dos primeiros a
participar em campeonatos
da Europa. Participou
activamente na criação da
Federação Europeia de
Karate e anos mais tarde,
na criação da Federação
Europeia de Full Contact.
Também organizou grandes
festivais de Full Contact,
como a que enfrentou
Dominique Valera com
Macaruso. Assim sendo,
Van Damme iria estar em
boas mãos.

Os treinos de Goetz eram
"à japonesa", quer dizer,
quase militares. Não admitia
desculpas: quem não
aguentava, pendurava o
cinto; quem continuava,
progredia. Sem dúvida, isto

era duro demais para o pequeno
Jean Claude, que após cada
treino voltava para casa
extenuado, incapaz de fazer os
deveres e de se levantar cedo
para ir ao colégio. Após um ano
abandonou o ginásio de Goetz,
frustrado por sua incapacidade
física para seguir o ritmo da aula. 

Esteve vários meses a pensar
no assunto até que resolveu
voltar às Artes Marciais, mas com
outro professor, com Miyazaki, do
Karate Shotokan. Van Damme
aprendeu com este tradicionalista
professor a forjar-se uma férrea

força de vontade e adquiriu uma
maior rapidez e precisão. 

Mas uma coisa continuava
torturando-o interiormente: era
magro demais, as suas técnicas
careciam de potência e perante
qualquer contrincante de maior
peso, pouco podia fazer… Essa
insegurança devida ao seu físico
tão débil, o levou a voltar às aulas
do professor Goetz, para alcançar
um corpo do qual se pudesse
sentir satisfeito. Ao mesmo tempo
se dedicou a frequentar um ginásio
de musculação, para levantar
pesos e alteres. Modificou a sua
maneira de se alimentar, incluindo
mais vitaminas e proteínas e
subscreveu as revistas "Pleine
forme" e "Muscles & Fitness".
Finalmente canalizara a sua
obsessão e aos poucos começou
a ter mais peso e a desenvolver um
corpo sólido, o que com o tempo,
o levou finalmente a conseguir ser
"Míster Bélgica".

Seus progenitores foram para
ele um grande apoio: lhe davam
bastante liberdade, incentivavam-
no e sempre, quando voltava
moído dos treinos, encontrava a
comida pronta e palavras de
carinho e compreensão. Mas nos
estudos não ir bem. não estava
nada interessado. pelo que aos
poucos foi tirando tempo para
poder treinar mais. Seus pais não
se inquietaram por isso,
pensando que se o fi lho não







conseguia acabar por destacar dentro
do ambiente do Karate, sempre
poderia encarregar-se do negócio da
família: uma loja de flores.

Ajudando sua mãe na loja de flores,
conheceu Monette, uma bela jovem
que dava aulas de dança. Van Damme
logo se interessou e se inscreveu nas
aulas, com o pretexto de melhorar a
sua elasticidade. Como ele próprio
reconheceu, o motivo era muito
diferente: "Era impressionante ver-me

rodeado por tantas belezas gráceis e
fascinantes. Estava apaixonado por
todas e cada uma das bailarinas!".
Assim então não é difícil compreender
que tenha estado quatro anos fazendo
simultaneamente Dança e Artes
Marciais. 

No entanto, o que em um princípio
só era um hobby, acabou tornando-se
em algo mais sério. Efectivamente, a
sua extraordinária elasticidade e a sua
grande coordenação de movimentos

fizeram que diversos preparadores de
Dança e Ballet lhe propusessem uma
dedicação intensiva, falando-lhe de
um prometedor futuro sobre os
cenários. Van Damme pensou na
questão posto realmente nessa época
a Dança oferecia mais possibilidades
de saltar à fama que as Artes
Marciais. Mas por outra parte, Van
Damme já começava a acariciar
seriamente a ideia de poder entrar no
fascinante mundo do cinema, pelo



que declinou todas as ofertas que o impedissem afastar-se
de tal propósito. Os bailarinos não se transformam em
heróis, os actores sim e isso era o que Van Damme queria
conseguir algum dia: “ser um herói”.

Depois veio uma época de sucessos e prometedoras
participações em competições de Karate e de Light
Contact, obtendo duas vezes o título de Campeão Mundial
da Associação Europeia de Karate Profissional (Full Contact
naquela época) na categoria de peso médio. Algum tempo
depois abria o ginásio Califórnia… No entanto e apesar de o
negócio ir bem, aquilo não era o que ele desejava.

Em 1982, junto a seu amigo Michael Quissi, íntimo amigo
da infância e também aluno de Goetz, se lança em
persecução do "Sonho Americano" e a experimentar a
sorte no mundo do cinema. Desfez-se do ginásio e viajou a
Los Ángeles, contando como único capital 8 mil dólares. 

Os seus começos foram muito duros: trabalhou como
taxista, entregando pizzas, condutor de limusinas, mestre
de Karate e massagista, entre outros trabalhos. Devido às
suas excelentes qualidades físicas e seus conhecimentos
de “Musculação & Fitness”, conseguiu  ser o sparring e
assistente pessoal de Chuck Norris, que conseguiu que

fizesse uma insignif icante aparição em
“Desaparecido em combate” (Missing in
Action). Depois de dois anos nos Estados
Unidos perseguindo um sonho, o que
alcançara não era muito mas era um começo.
Como não conseguia nada e tão desesperado
estava por conseguir um papel, aceitou
interpretar um homossexual, com unas cenas
“um tanto escabrosas”, em “Mónaco Forever”.

Em 1985 trabalha numa produção de Hong
Kong intitulada “Retroceder nunca, render-se
jamais”, a qual, de início passou bastante
desapercebida ou pelo menos esteve muito
longe das suas expectativas, apesar de ser
dirigida pelo famosíssimo realizador Corey
Yuen (“The transporter”). 

Em 1988 teve oportunidade de mostrar a
Menahem Golam, um dos produtores e
directores da Cannon Group, as suas
assombrosas qualidades físicas e o mesmo
resolveu dar-lhe a oportunidade de
protagonizar “Contacto Sangrento”
("Bloodsport"). A fita teve um discreto êxito,
êxito que foi em aumento, conforme foi
passando o tempo. 

Seguiu-se “Águia Preta” (Black Eagle) com
Sho Kosugi.

Em 1989 trabalharia de novo para a Cannon
“Cyborg”. Estas produções deram-no a
conhecer, mas o sucesso chegaria com
“KickBoxer”.  A fita contou com um





orçamento calculado em 1.500.000 de dólares.
Nos Estados Unidos angariou 14.500 milhões de
dólares e no resto do mundo 25.000 milhões.
Isso só contando com a estreia em cinemas…
Essa quantia subiria com a sua distribuição e
venda em vídeo.

Em 1990 filmou "O Lutador” (Lionheart), a
primeira fita de Jean Claude Van Damme filmada e
distribuída por um dos grandes estúdios de
Hollywood: a Universal Pictures. Isto notou-se
especialmente no orçamento para as rodagens,
que foi de 6 milhões de dólares. Só fora do
mercado estado-unidense arrecadou em cinemas
24 milhões. Naqueles dias o actor era considerado
um valor seguro no mercado do vídeo, sendo suas
longa metragens autênticos hits nos videoclubes,
especialmente no velho continente.

Mas o actor tinha mais ambição, queria sair da
classe “B” e fazer fitas com mais meios e com
libretos um pouco mais cuidados. Apesar de
continuar sendo longas-metragens de acção e
Artes Marciais, se abriram portas de outro dos
grandes estúdios de Hollywood: a Metro
Goldwyn Mayer Pictures deu-lhe a oportunidade
de protagonizar “Liberdade para morrer” (Death
Warrant), um filme de ambiente de prisões, onde
pode interpretar e mostrar que além de dar
pontapés, tinha potencial como actor. O filme
obteve 46.665.776 de dólares de arrecadação.
Cada estreia superava em benefícios a anterior.
A sua imagem apareceu em todo género de
publicações e meios de comunicação. 

Em 1991 se implica na rodagem de “Duplo
impacto” (Double impact) que á semelhança de
“Operação Dragão”, seria integramente filmada
em Hong Kong. Nela apareceria Bolo Yeung.
Contava com 15.000 de dólares de orçamento,
o dobro que as suas fitas precedentes e os
resultados curiosamente foram o dobro nas
bilheteiras, ou seja, 80.039.915 dólares.
Distribuída pela Columbia, a fita foi muito bem
recebida em todo o mundo.

Em 1992, o mesmo estúdio oferece-lhe a
oportunidade de protagonizar “Soldado

Universal” (Universal Soldier). O estúdio apostou
forte, pois contava com um orçamento de 23
milhões e estreou nos cinemas dos Estados
Unidos a 10 de Julho, angariando 10.000.000
milhões dólares, sendo a 2ª fita mais rentável
nesse fim de semana. Ao todo, nesse país
chegou a conseguir nas bilheteiras 36.200.000
milhões dólares, sendo um êxito moderado nos
Estados Unidos. NO entanto, em outros países
foi número um, com um total nas bilheteiras de
102.299.898 milhões de dólares, em todo o
mundo. Esta longa-metragem o já o situa como
estrela de Hollywood. É nesses momentos que
conheceu Darcy Lapierre, a mulher do milionário
Ron Rice. Os Van Damme e os Rice coincidiram
numa festa de sociedade, onde as duas
mulheres usaram o mesmo modelo de vestido.
Aquilo foi muito comentado… O belga, para
minimizar o assunto, se fotografou com ambas,
rindo y brincando diante dos paparazzi.
Segundo parece, aí começou o pior das suas
vidas, pois Van Damme iniciou uma relação com
Darcy e pediu o divórcio a Gladys Portugués.

Em 1993 se implicaria em um projecto onde
tentava mostrar suas habilidades interpretativas
e fugir das Artes Marciais. Aquele projecto se
intitulava “Sem Escape. Vencer ou Morrer”
(Nowhere To Run), contando com um orçamento
bastante inferior à sua anterior longa-metragem,
de apenas 15.000.000 milhões de dólares. O
filme não acabou de “encaixar” nos cartazes a
nível mundial, apenas obteve 52.189.039
milhões de dólares, apesar de que Van Damme
se empregasse a fundo na sua promoção.
Durante a sua viagem pela Europa apresentou à
imprensa a sua esposa Darcy e também
declararia acerca da mudança de “registo” na
longa-metragem: “Não é exactamente uma





mudança, é uma transformação. Eu
gosto principalmente do género de
acção, mas não gosto de fazer
sempre a mesma coisa, lutas e mais
lutas. Era um desafio para mim poder
evoluir um pouco, fazer uma fita com
uma história interessante. Não quero
deixar de lado a acção, mas quero
tratá-la de maneira diferente”. 

Apesar dos esforços do belga, o
filme ficou muito longe das
expectativas do actor, pelo que ma
sua seguinte longa-metragem “Alvo
Humano” (Hard Target), voltou a fazer
o que melhor sabia... Esta seria a
primeira fita americana do aclamado
realizador de acção John Woo, mestre
do cinema de acção de Hong Kong,
em um filme com um custo de 20
milhões de dólares, com o qual Van
Damme recuperou o terreno perdido e
ganhou particularmente popularidade
e prestígio, que era o que realmente
desejava: ”Se consigo criar uma
imagem e um estilo próprio e nos
Estados Unidos uma aceitação
unânime do público, começarei a
receber projectos de filmes realizados
por James Cameron, Paul Verhoeven,
Oliver Stone ou este género de
realizadores, que é onde eu quero
chegar”. Por esta fita recebeu
3.000.000 de dólares. O filme teve um
orçamento de 19.500.000 dólares,
conseguindo nas bilheteiras
74.189.677. Estatisticamente, Jean
Claude Van Damme triplicava qualquer
investimento que nele se fizesse. 

Em 1994,  “TimeCop”, realizada por
Peter Hyams, o situa no Olimpo das
grandes estrelas de Hollywood,
recebendo 8.000.000 de dólares por
protagonizá-la. A super-produção
contou com um orçamento de
35.000.000 milhões de dólares. Van
Damme estava absolutamente seguro
do êxito: "Finalmente tenho um
personagem com história, com
sentimentos, com certa humanidade.
Esta filme tem que funcionar porque
quero que o público perceba que sou
mais do que uns bíceps, uns
abdominais ou um cu. Sei que posso
realmente representar muito mais do
que tenho feito até agora. Só preciso
de bons libretos, boas histórias, bons
papeis e boas oportunidades. Neste
sentido 'Timecop' é um passo na boa
direcção; não é uma mais um filme na
minha filmografia". 

O belga estava no certo: aquele era
o caminho correcto, aquela foi a
longa-metragem mais bilheteira da
sua fi lmografia, ultrapassando a
barreira dos 100.000.000 milhões
dólares nas bilheteiras de todo o
mundo. 

No Hollywood daqueles dias, os
actores que mais recebiam pelo seu
trabalho, com um total de 15 milhões
de dólares, eram: Arnold

Schwarzenegger, Eddie Murphy,
Michael Keaton, Bruce Willis e Steven
Seagal. Recebiam 14 milhões: Kervin
Costner e Tom Cruise; 12 milhões
pagavam a Sylvester Stallone e
Michael Douglas; 10 milhões a
Harrison Ford. Assim iam diminuindo
as quantias, até chegar aos 8 que
recebeu Van Damme por “TimeCop”.
Inquestionavelmente se aproximava
aos “grandes” do celulóide, mas o
curioso do caso é que era o primeiro
actor não americano em faze-lo. O
caminho tinha sido longo e muito
difícil, mas ele estava conseguindo.

A sua seguinte longa-metragem foi
“Street Fighter: A Última Batalha” (Street
Fighter) foi um grande êxito comercial,
arrecadado aproximadamente três
vezes p seu custo de produção
(35.000.000 de dólares), mas foi
criticada unanimemente por críticos,
admiradores da série e espectadores.
Não gostou a ninguém. Chegou mesmo
a ser considerada uma das piores fitas
de 1994.

Em 1995 Jean Claude Van Damme,
tentando se redimir perante o seu
público, de novo trabalha às ordens
de Peter Hyams em “Morte Súbita”
(Sudden Death), que chegou a obter
nos E.U.A. 64.000.000 milhões dólares
nas bilheteiras. No mercado do vídeo
se aproximou dos 50 milhões. Apesar
dos resultados, com ela Van Damme
conseguia consagrar-se como um dos
grandes do cinema.

Após conhecer os resultados, o
actor se sentou para negociar com a
produtora Universal, os estúdios das
suas três últimas fitas, propondo a
rodagem de outras três e isto é o que
aconteceu, conforme declarações do
próprio actor: 

“Recebi uma grande oferta da
Universal Estúdios para renovar o meu
contrato; queriam que trabalhasse em
três das suas fitas pagando-me
12.000.000 milhões de dólares por
cada uma. Eu respondi: Quero receber
20 milhões por cada fita, como Jim
Carrey - (esses foram seus honorários
por “Mentiroso Compulsivo”) - Me
responderam que não, que a minha
proposta era uma loucura. Nunca
mais me l igaram. Depois f iz uma
contra-oferta, descendo os meus
honorários, mas já não me atenderam
o telefone”.

Possivelmente as suas pretensões
económicas naquela altura fossem
desorbitadas, mas podia ter existido
uma negociação. Sem nenhum género
de dúvida, as reticências do estudo
por continuar trabalhando com ele
eram devidas ao seu comentado
divórcio de Gladys Portugués e à sua
tormentosa relação com Darcy A Pier,
quando os escândalos eram
continuados, assim como os rumores
acerca da sua adição à cocaína. Por

tudo isto, nos meios de comunicação
se falava mais deste assunto que das
suas produções. Os jornalistas
estado-unidenses têm fama de ser
muito volúveis e têm o poder tanto de
elevar ao mais alto a certos
personagens, assim como de
prejudicar as suas carreiras.
Lamentavelmente Jean Claude Van
Damme passou a ser o seu “alvo”.
Talvez o facto de não ser estado-
unidense contribuiu para isso.

Tudo aconteceu em 1996 e longe de
se desanimar, ele se meteu de cheio
em “The Quest” (“Em busca da cidade
perdida”), um projecto pessoal do
actor. Com esse fi lme pensava
recuperar o prestígio perdido. A aposta
era segura, porque o enredo tratava de
um torneio marcial, o que quer dizer
que voltava às suas origens. 

A filme que o dera a conhecer foi
Contacto Sangrento. Em “The Quest”,
contava com mais especialistas e
conhecidos artistas marciais,
esperando superar todos os
resultados do seu primeiro filme. De
facto e consoante as suas próprias
declarações, ele disse: 

"Talvez dedique cerca de dois anos
a este filme, posto que vou escrever a
história, fazer a produção, a direcção,
a me encarregar do casting e da
coreografia das cenas de acção, além
de ser o protagonista. 'The Quest' é
uma epopeia acerca das Artes
Marciais, cujo enredo se desenvolverá
em Paris, China, Estados Unidos, etc.
Estará ambientada nos anos 30, pelo
que vai haver trajes de época,
cavalos, carruagens, etc. Também vai
haver piratas e templos Shaolin. Com
respeito aos templos, pretendo
deslocar a equipa aos verdadeiros
templos de Shaolin, que jamais foram
filmados, assim como a magníficos
templos situados na Malásia e na
Tailândia, onde os monges continuam
treinando. Também gostaria de filmar
no interior da Cidade Proibida. Para
esta fita quero exteriores autênticos.
Será fundamentalmente uma história
de coragem, amizade e meios posto
que trata de forma épica da história e
da filosofia das Artes Marciais desde
as suas origens, para que pais e filhos
possam ir vê-la e compreendam o que
são. Quero fazer um verdadeiro
clássico, com meios e um grande
elenco de actores. Penso que vai ser
uma grande filme que gostaria de
dedicar a Bruce Lee, para lhe
agradecer todo quanto fez pelo
cinema e pelas Artes Marciais". 

Inicialmente contava com um
orçamento de 40.000.000 milhões de
dólares, que depois f icaram em
35.000.000. Na sua estreia nos
Estados Unidos conseguiu 21.600.000
milhões de dólares. Como era
habitual, o f i lme obteve maior







aceitação no estrangeiro, arrecadou quase 40
milhões de dólares. Aquelas quantias  estavam muito
longe do que esperavam!

O grande estresse padecido durante as rodagens,
começou a passar-lhe factura. Durante a filmagens
padeceu um insónia grave, não podia dormir durante
a noite e isto, unido ao transtorno bipolar que
padecia desde a infância, fizeram-no depender a um
remédio para dormir. Além disto, reconheceu que
durante o projecto começou a consumir cocaína. 

Os seus problemas pareciam não ter fim: “The
Quest” estava baseado no libreto escrito por Frank
Dux. O actor foi requerido judicialmente por Dux
quando modificou o libreto e os cenários, pagando-
lhe menos dinheiro do prometido. 

Misturar cocaína, soníferos e a sua medicação
habitual para o tratamento do seu transtorno bipolar,
era uma autêntica mistura mortal. O actor não tardou
em ser consciente disso e decidiu pôr fim aos seus
problemas, entrando em um programa de
reabilitação, de um mês de duração…, mas passada
uma semana abandonava a clínica. Naquela época
gastava em cocaína 10.000.000 dólares por semana. 

Iniciou um novo projecto: “Ao limite do risco"
(Maximum Risk"), dirigida por outro emblemático
realizador de Hong Kong, Ringo Lam, famoso por
seus filmes de acção, que contou com um orçamento
de 25.000.000 milhões de dólares e que no entanto
apenas alcançou 14.000.000 milhões de dólares nas
bilheteiras dos Estados Unidos. A nível mundial
arrecadou 51.700.000 milhões. Claramente, os
desfavoráveis comentários da imprensa dos Estados
Unidos estava passando factura...

Em 1997 filmou “Double Team”, de novo sob a
direcção de outro dos grandes pesos pesados de
Hong Kong, Tsui Hark, com um orçamento de
30.000.000 milhões de dólares, para conseguir a
irrisória quantia de 48 milhões em bilheteira. Era
óbvio o declive da sua carreira…

Os problemas que teve durante as rodagens,
unidos aos da sua vida pessoal, estavam afundando-
o. Em Novembro desse mesmo ano, resolveu
divorciar-se de Darcy A Pier. O actor declarou que ela
foi quem o incitou a consumir cocaína, a sua grande
perdição. Obviamente Darcy contra-atacou
acusando-o de ser um maníaco depressivo, além de
cocainómano e mal tratador, declarando em vários
meios que durante seu tempestuoso casamento lhe
tinha batido e torturado psicologicamente. Isto foi
desestimado pelo juiz, por falta de provas. Por outro
lado, ela reconheceu ser uma consumidora habitual
de cocaína. Este intercâmbio de acusações nos
meios de comunicação, prejudicou ainda mais a
imagem de Van Damme.

Em 1998 de novo faz uma nova tentativa com “No
centro do Furacão” (Knock Off), realizada de novo por
Tsui Hark, nesta ocasião em um ambiente
perfeitamente conhecido pelo realizador: Hong Kong.
O longa-metragem contava com 35.000.000 milhões
de orçamento, uma fortuna para realizar uma fita na
ex-colónia britânica. Neste filme intervinham alguns
dos melhores especialistas e técnicos de acção de
Hong Kong. No entanto os resultados das bilheteiras
foram decepcionantes, chegando a arrecadar só
10.300.00 milhões nos Estados Unidos, o que
somado ao resto de bilheteiras a nível mundial, obteve
ao todo 44.000.000. Era claro que Van Damme tinha
deixado de ser um bom investimento no negócio do
cinema, ainda mais quando correu a notícia que
durante o rodagem, o actor padeceu uma sobredose
por cocaína, que esteve a pontos de o matar.











Finalizada a promoção deste fi lme, Van
Damme entra de novo numa clínica de
desintoxicação e nesta ocasião finaliza o
tratamento, mudando completamente os seus
hábitos e a sua forma de vida. Reconciliou-se
com Gladys Português, com quem casou
novamente. Graças a ela, ao apoio incondicional
de seus pais e alguns amigos de verdade,
conseguiu sair do inferno dos “pós brancos”.
Posteriormente, em declarações, o actor afirmou
que superou a sua adição aos estupefacientes
por conta própria, pois os centros de reabilitação
e as suas terapias não o ajudaram em nada.

Pouco depois de sair da casa de saúde,
aceitou trabalhar em “Soldado de fortuna”
(Legionnaire), que se filmaria em Marrocos. O
actor pensou que uma mudança de “ares” e de
ambiente seria bom para ele. Contou com um
orçamento de uns 20.000.000 milhões de
dólares; na América redituou 15.000.000 de
dólares e a nível internacional um pouco mais.
Não foi nada mal, tendo em consideração que as
Artes Marciais estiveram ausentes. 

Em 1999, pouco tempo depois da estreia desta
fita, os paparazzi apanharam-no estado de
embriaguez saindo de uma conhecida discoteca,
tirando a camisa e tentando entrar no seu
Mercedes. Depois de algumas tentativas, partiu
guiando o próprio carro pelas ruas de Beverly Hills. 

Os mesmos paparazzi telefonaram à polícia e
os agentes o prenderam por conduzir em estado
de embriaguez. Claro está que tudo foi filmado e
retransmitido pelas televisões de meio mundo.
Por aquilo foi sentenciado a três anos de
liberdade condicional.

Jean Claude Van Damme tentou emendar o
seu erro. Totalmente “limpo” e com a sua vida
sentimental estabilizada, se concentrou em
relançar a sua carreira de actor. Chegou a um
acordo com a Columbia Tristar Pictures, um dos
“grandes estúdios de Hollywood”. Se
comprometeu a fazer um só fi lme que se
intitularia “Soldado Universal, o regresso”. O
filme antecedente tinha funcionado muito bem,
tanto na sua estreia, a nível cinematográfico,
como no mercado videográfico. O projecto
contou com um orçamento de 45.000.000
milhões de dólares. Para alguns especialistas em
produções de Hollywood, aquilo era uma aposta
muito arriscada, especialmente atendendo ao
rendimento das suas últimas produções. O filme
arrecadou 10.937.890 dólares nos Estados
Unidos, a nível internacional apenas 20.000.000,

 



sendo um fracasso, um dos grandes
fiascos do ano, especialmente se
comparado com os rendimentos da
primeira entrega, que chegaram aos
102.000.000 milhões de dólares.

Depois disto, os grandes estúdios
de Hollywood se mostraram reticentes
perante os novos projectos do actor.
Era óbvio que os escândalos da sua
embriaguez em Beverly Hills, além dos
do seu anterior casamento com Darcy
A Pier, passavam factura.
Inclusivamente as revistas
especializadas em Artes Marciais
deixaram de publicar artigos e
entrevistas sobre ele. O público, “o
seu” público, especialmente no Velho
Continente, também começou a virar-
lhe as cotas.

A partir daí, no mercado norte-
americano as suas largo metragens
começaram a estrear directamente em
vídeo primeiro e mais tarde em DVD.
Em algum país da Europa e em outras
partes do mundo, algumas destas
longa-metragem estrearam em
cinemas, mas poucas… Com o tempo
se seguiram as pautas da América do
Norte. Os filmes daquela etapa são:
“Inferno” (1999), “Replicant” (2001),
“The Order” (2001), “Sem controlo”
(2002), “Selvagem” (2003), “Narco”
(2004),  “Justa vingança” (2004), “Em
território inimigo” (2006), “The Hard
Cops” (2006), “Desafio à morte” (2007)
e “Patrulha de fronteira” (2008).

Em 2008 filmou uma obra muito
pessoal: “JCVD”, uma parodia sobre a

sua vida. Nela faz uma clara referência
a como o dinheiro por seus trabalhos
o levavam seu agente e os estúdios…
dizia que ele fazia o trabalho e outros
levavam o dinheiro. Por outra parte,
fala de muitos dos problemas que
tivera em Hollywood. Este fi lme
estreou em cinemas dos Estados
Unidos e em outros países, recebendo
muito boas críticas. 

Depois disto, sua filmografia foi a
seguinte: “Soldado Universal:
Regeneração” (2009),  “The Eagle
Path” (2010), “Jogos de assassinos”
(2011), “Beur sur a vi l le” (2011),
“Rzhevskiy protiv Napoleona” (2012) e
“Os olhos do dragão” (2012).

Em 2012 aceitou trabalhar com os
“grandes pesados” do cinema de
acção de Hollywood em “Os
mercenários II (The Expendables)”.
Mas isso sim, ele seria o mau da fita,
dando vida a um personagem vil e
mesquinho, sem princípio algum,
enquanto que as outras “velhas
glórias” subiam aos altares.

Com respeito ao seu personagem,
esteve à altura do papel e tanto
público como crítica deram valor ao
seu trabalho. Graças a ele voltou a
chamar a atenção do público de meio
mundo, mas sem o apoio dos grandes
estúdios de Hollywood. Era muito,
muito difícil relançar a sua carreira.

Em 2013, quer dizer, no
recentemente passado ano, o actor
teve de ser operado na cadeira direita,
devido a uma artrose progressiva.

Actualmente está recuperado e
continua treinando como no passado.

Com respeito à sua vida pessoal, na
actualidade é muito estável.
Recordamos que a sua juventude foi
um pouco turbulenta neste aspecto,
tendo chegado a casar até em cinco
ocasiões: o seu primeiro casamento foi
com a venezuelana Maria Rodrigues
(1980 a 1984); o segundo foi com
Cantai Derderian (1985 a 1986); a sua
terceira união foi com Gladys Portugués
(1987 a 1992) com a que teve dois
filhos: Kristopher Van Varenberg,
nascido em 1987 e Bianca Bree, em
1990; o seu quarto casamento foi com
a modelo Darcy A Pier (1994 a 1997)
com quem teve seu filho Nicolau,
nascido em 1995; e em 1999 casou
novamente com Gladys Portugués.

Resumindo: o actor e artista marcial
está em plena forma e seus problemas
com as drogas pertencem a um triste
passado. É o mais jovem dos actores
artistas marciais dos 90 e ainda tem
muito a dizer e fazer, mas necessita
uma boa história para o libreto, um
bom realizador e inquestionavelmente
precisa do apoio de um grande
estúdio, para recuperar o terreno
perdido. Existiu a possibilidade de
fazer um filme com Tony Jaa. 

Projectos não lhe faltam, apoio do
seu público e seguidores também
não, só necessita “o filme” que o situe
outra vez no lugar que merece na
Sétima Arte e esperemos que não
tarde… 









http://martinsewer.com/
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ão é um segredo que aquele que
muito trabalha e produz, mais tarde
ou mais cedo recebe o prémio ao seu
esforço. Por vezes faz-se árduo
esperar pelo momento da
recompensa, porque só vemos as

dificuldades. Nesses momentos é quando pomos à
prova a própria força de vontade e verificamos a
importância do facto de alcançar alguma coisa.
Uma experiência que o Grão Mestre Martim Sewer
conhece bem.

Quando já em criança intuía que a sua trajectória
na vida estava marcada para aprender e ensinar
Artes Marciais, se encontrou oposição. Professor de
Kung Fu? Não se pode ser professor de Kung Fu!
Acontece a mesma coisa quando sendo pequeno
se diz que se quer ser piloto ou bombeiro. Mas para
Martim Sewer era muito mais que isso. Conheceu
os seus Mestres em um seminário em Zurich,
quando já estava metido em cheio no mundo das
Artes Marciais e possuía extensos conhecimentos
de Artes como Judo, Karate, Kung Fu e tinha
aprendido Boxe europeu. 

Primeiro teve de visitar muitos seminários, para
encontrar a arte que procurava. Quando contacta
com o director do seminários Chiu Chi Ling,
encontra não só a sua sonhada Arte Marcial, o
Shaolin Hung Gar Kung Fu original, como também
seu actual Sifu (Professor, Mestre), que dirige o
estilo desta Arte Marcial. Naquele tempo, Chiu Chi
Ling, que já era um ícone no mundo das Artes
Marciais e professor de combate directo da Policia
de Hong Kong e do Exército dos Estados Unidos,
não podia esperar seu encontro com Martim Sewer.
Pelo contrário, Martim era um aluno do Oeste, mais
um admirador que um aluno, como muitos outros.

Martim Sewer não podia nem imaginar o futuro
que o aguardava, quando periodicamente mandava
cartas a Chiu Chi Ling, pedindo-lhe receber aulas e
ser admitido como aluno. Também muitas vezes
indicou a Chiu Chi Ling a sua ideia de viajar a Hong
Kong. Nunca recebeu resposta. Um dia chegou
quando Martim tinha juntado todo o dinheiro
necessário para o viagem e bater á porta da escola
de Chiu Chi Ling, em Hong Kong. Após problemas
vários de linguagem e organização, passou a tomar
parte nas lições do já mundialmente famoso Mestre
Chiu. 

Sewer contava em seu curriculum vitae com
muitos conhecimentos prévios em matéria de Artes
Marciais, mas estas lições seriam as mais duras da
sua vida. Após semanas de aprendizagem e um
longo caminho de volta para casa, dependia
praticamente da sua força de vontade, de pensar
acerca do aprendido e economizar para uma nova
viagem. Desta maneira teve de fazer durante anos o
seu papel de aluno estrangeiro de Chiu Chi Ling e
enfrentar-se a novas viagens a Hong Kong. Como é
natural, Martim Sewer convidou seu Mestre para
viajar até a Suíça (um dos poucos convites
internacionais que Chiu Chi Ling aceitou) e pediu-
lhe dar aulas e realizar seminários para os seus
alunos, alunos de artes marciais autênticos e
tradicionais. Naturalmente, eram eles que pagavam
as despesas das viagens de Chiu Chi Ling. 

Em breve, mas após árduos exames, conseguia
Martim Sewer autorização para ensinar em nome de

Hung Gar
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seu Mestre, quando o mesmo lhe
concedeu a honra de lhe dar o título
de Sifu, ou seja, de Mestre.

Não só o facto de aprender com um
Mestre tradição constituía um grande
esforço, também o era formar uma
escola de Kung Fu na Suíça. Naquele
tempo existiu para ele um vazio
deserto no Kung Fu, provocado por
diversos problemas. Não só foi
enganado por alguns sócios, também
se viu sempre confrontado com alunos
de pensamento ocidental, aos quais
não só tinha de instruir na antiga Arte
de Hung Gar, como também devia de
os aproximar às tradições que
acompanham a Arte. Mas ele nunca se
deixou vencer.

Faz já 20 anos que fundou com um

novo começo, o KUNG FU SHULE
MARTIN SEWER o qual dirigiu com
entusiasmo. Nos primeiros 10 anos
existe só uma escola em Fröbelstrasse
de Zurich. Nessa época, Sifu Martim
Sewer dispunha de bastante dinheiro e
alunos nas suas aulas para poder
promover a ampliação da sua escola e
fundar pouco a pouco várias filiais.
Como é natural, este sistemático
crescimento da escola de Sifu Martim
Sewer e a sua competência
profissional não passaram
desapercebidos. Já então recebeu
frequentemente justas homenagens e
títulos honoríficos de Doutor na Arte
Marcial e em Medicina. Até hoje se
graduou sob a direcção de seu Mestre
Chiu Chi Ling com êxito até o Dan 8º

(grau de Mestre).
Como em outros
esti los de Kung
Fu, só o chefe do
esti lo está em
posse do 10ºgrau.

Mais do que
nunca, uma
homenagem e
verif icação da
competência do
Grão Mestre
Martim Sewer teve
lugar neste ano.
Um convite do
World Martial Art
Institute levou o
Grão Mestre até
Kuching, na
Malásia, ao "World
Black Belt Hall of
Fame". Um

espectáculo no qual só se
encontram os grandes e melhores
Mestres. No cumprimento da
organização do programa, o mesmo
começou com um fim de semana
cheio de experiências. Na sexta-
feira à noite, com um nobre
banquete e a grande cerimónia de
abertura, na qual houve uma
espontânea representação do Grão
Mestre Martim Sewer para os
convidados presentes. 

Depois seguiram-se todos os dias
do evento - evento onde Martim
Sewer já no ano passado, em 2012,
recebera a condecoração de "Grão
Mestre do Ano". Este ano teve a
honra de ser nominado para "Grão
Mestre Instrutor do Ano", o que é
ainda superior, por também ter-lhe
sido concedido o título. E isto é só a
ponta do iceberg, posto que
também foi nomeado “Sénior
Adviser“ do International Martial Arts
Institute, nomeação que vem
acompanhada de uma

condecoração da World Kuoshu
Federation Bangladesh para o V.I.P.
Guest. 

Como é lógico, Martim Sewer
também tomou parte no torneio de
demonstração do sábado e começou,
como em 2012, com a categoria de
Grão Mestre. Decidiu-se, como já
fizera o Grão-Grande Mestre Chiu Kow
no campeonato Chinês do país, pela
forma por todos conhecida do Tigre-
Grou do Fu Hook Seung Yin Kuen.
Enquanto seus alunos da Suíça,
esperavam expectantes o resultado,
Martim Sewer dirigiu um seminário
para todos os alunos, Mestres e
Grandes Mestres presentes na
Malásia. Um evento que proporcionou
a todos os participantes um alto grau
de admiração. Em um fantástico final
do sábado à noite, tomou parte um
relaxado Sight-Seeing de Kuching City.

O domingo deu início com a
esperada nova abertura do “Nanyang
Wushu Center of Excellence”, que
alguns anos atrás desapareceu em um
terrível incêndio. Com uma forte
doação da KUNG FU SCHULE
MARTIN SEWER, foi possível
reconstruir a escola. Para alegria de
todos pouco depois foi anunciado que
o Grão Mestre Martim Sewer tinha
vencido no torneio do dia precedente
e assim, como já acontecera em 2012,
tinha ganho o "Grandmaster Trophy",
uma condecoração que não precisa de
nenhuma outra ratif icação como
Mestre.

Mas a mais alta honraria iria recebe-
la no fim do evento, dali a três dias; a
condecoração com o Grau 9º de
Mestre do World Martial Arts Institute,
momento que contou com o seguinte
comentário do responsável da
organização, Dr. Song: "Isto é o
mínimo com o que podemos
condecorá-lo". E assim foi como o
Grão Mestre Martim Sewer deixou o
evento com mais condecorações das
que podia levar e demonstrando que o
trabalho duro e correcto, a longo prazo
vale a pena e tem a sua recompensa. 

Naturalmente, os seus alunos na
Suíça receberam com suma alegria o
enorme êxito do seu Mestre e com
isso estão fortemente motivados para
treinar arduamente e continuar
perseverando em suas metas
pessoais. Isto se demonstrou no
recente campeonato da Europa,
realizado em Neu-Ulm, Alemanha.
Com mais de 50 participantes, a
delegação do Grão Mestre Martim
Sewer “tomou por assalto” o
campeonato e a sua escola teve 30
lugares de pódio em formas e
contacto ligeiro e total.

Hung Gar

http://martinsewer.com/


http://www.youtube.com/watch?v=ZgYr06HEnWU
http://www.budointernational.net/material/kung-fu/1937-shaolin-hung-gar-gung-gee-fook-fu-doy-dar.html
http://www.budointernational.net/


http://www.bugei.eu/
http://www.youtube.com/user/masugiyama
https://www.facebook.com/KazenoRyu.Bugei


http://www.kenpoparker.com/


http://www.youtube.com/watch?v=fbyt2XtRLNE


Sabe falar um papagaio louro?
Memória ou adaptação?

Esta pergunta que acostumo realizar em alguns
dos meus cursos e seminários, habitualmente é
uma boa dinâmica para começo dos mesmos.
A pergunta é um “ardil”, porque eu já sei a
resposta...

Procuro sempre captar a atenção de
quem assiste a um curso de WingTsun
e levá-lo entrar numa dinâmica que
nem sempre é utilizada no mundo das
Artes Marciais: a reflexão!

Parece óbvio que mesmo que um louro seja
capaz de articular palavras, não podemos afirmar
que isso seja suficiente para realizar uma
comunicação verbal com outros indivíduos. 

Todos conhecemos alguém que possui um
destes pássaros que são capazes de pronunciar
com absoluta perfeição “Olá, me chamo Pedro”. Se
não vemos de onde provém o som não seremos

http://taowsacademy.blogspot.com.es/
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capazes de distinguir se é uma
pessoa ou um desses
empenados animais que emite a
frase. Mas tentamos dialogar com
ele e lhe perguntamos questões
simples como: de onde vens?, o
que gostas de comer?, ¿estudas
ou trabalhas?, constataremos que
a resposta a todas as perguntas
sempre é “olá, me chamo Pedro”.

Talvez o leitor pergunta a que
se deve esta reflexão com a qual
começo o artigo deste mês. É
simples. Na minha opinião, um
grande número de praticantes de
Artes Marciais (e logicamente de
WingTsun) treinam de uma
maneira que acabará transformando-os em “louros”. Serão
capazes de reproduzir uma série de movimentos e técnicas
com uma estética que muitos aceitam como de Artes
Marciais, mas quando se enfrentem a uma situação de
defesa pessoal serão incapazes de realizar nenhum deles,
por não ter compreendido a autêntica natureza do combate
e o confronto. 

Parece lógico intuir que um praticante “normal”, desses
que treinam duas ou três horas por semana nas muitas
escolas de WingTsun de todo o mundo, não vai transformar-
se agora na reencarnação do Dr. Leung Jan, mas nós, como
professores nos vemos obrigados a tentar tirar o máximo de
cada um deles. Devemos tentar que o seu potencial chegue
ao máximo com o investimento em tempo que cada um
destes praticantes dedica às nossas escolas e a melhora na
prática da arte que ensinamos. 

Se inquirirmos em diversas escolas de AAMM
surpreender-nos-emos ao constatar que a imensa maioria
de praticantes de AAMM e Desportos de Contacto jamais
utilizaram seus conhecimentos de combate numa situação
real na rua. A soma de vários factores explica isto, mas um
destaca por cima de todos: as artes marciais
(especialmente à mão nua) já não são uma ARMA com a
qual lutar com outras pessoas.

Se bem isto nem sempre se tem em consideração, com
frequência acostuma a ser um elemento sobre o qual eu
quero insistir sempre aos meus alunos e instrutores em todo
o mundo: apesar de não necessitar nunca disto que
praticamos, jamais podemos esquecer a natureza com que
foi criado: o combate

Se existe alguma coisa que na minha opinião define de
maneira muito clara um combate, é a ausência de RITMO.
Esse conceito que se definiu como o NÃO-RITMO é algo
que alguns dos mais grandes da história nas AAMM e nos
desportos de contacto estudaram em profundidade e que
acredito firmemente se deveria de analisar na prática
diária das nossas escolas e estilos. Bruce Lee ou o
mítico Mohamed Alí fizeram interessantes reflexões
acerca de como não entrar no ritmo que marca o
adversário, mas tudo pelo contrário, entrar em um
estado de não ritmo, que faça impossível que o
adversário possa entrar no teu.

Se bem este ponto é realmente importante se
queremos que as artes de combate comecem a
ter um sentido lógico (basta ver como funciona no
mundo do Boxe e as MMA) nem sempre se tem em
consideração. Na minha opinião, se não temos em
conta este princípio, será muito complicado, pois
todo o sistema e métodos de treino que possamos

pôr sobre ele acabarão perdendo
todo sentido. 

Se a nossa prática se concentra
em que o aluno aprenda mediante
a repetição incessante de técnicas
ou tácticas, talvez possamos ver
uma melhoria da coordenação
neuro-muscular, uma sem dúvida
melhora dos atributos e
conhecimentos técnicos, etc...,
mas tenho a certeza que será
praticamente impossível aplicar
nem uma só delas quando o
adversário não colabore...

Poderíamos citar centos de
exemplos de excelentes praticantes
de AAMM e muito em especial de

WingTsun que foram vencidos em um combate, por
adversários muito menos dotados a nível técnico ou de
experiência. Mas como comentei no artigo do mês passado,
o tempo de tirarmos os defeitos ou de fazer uma crítica
acerca de tudo o que fazemos ou pensamos que está mal, já
passou. Fiz a firme promessa de apresentar humildemente o
meu ponto de vista sobre este sistema e quais penso que
são as soluções. De facto, é o que faço em todos os meus
seminários, cursos de formações, aulas, etc... 

Soluções!!! (pelo menos é o que sempre tento)
Para analisar o problema e a possível solução, DE NOVO

devemos desandar o caminho e olhar com perspectiva para
o passado. Devemos perguntar-nos como aprenderam
alguns dos grandes mestres de artes marciais tradicionais
há já mais de um século. Era muito comum que todo ensino
fosse de maneira DIRECTA DE PAIS A FILHOS.  

Esta obviedade gera várias dinâmicas e dúvidas que
merecem ser estudadas, para compreender porque os
estilos clássicos chegaram a esta situação:

1.- Nenhum praticante aprendia para ensinar a outros.
Um filho aprendia a arte que o seu pai lhe ensinava com um
único objectivo, a protecção pessoal em combate. Portanto,
elementos como didáctica, método, etc..., t inham
importância zero. O único objectivo era ensinar o filho a
lutar e para isso se utilizava o trabalho do dia a dia e em
privado. Conseguido o objectivo em maior ou menor
medida, qual a importância que podia ter como?

“Um grande número de
praticantes de Artes

Marciais e certamente
também de WingTsun,

treinam de uma
maneira que acabará

por os transformar em
“papagaios louros”
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2.- Conforme o pai ia ensinando o filho, ía experimentando com ele e introduzindo-o no mundo do
“pouco tangível”, como a focalização, a distância ou o NÃO-RITMO. Praticando com alguém que
sabe o que é combater, pode ajudar-nos situando-nos em diferentes cenários, para que nessa
prática directa e com um único parceiro possamos ir desenvolvendo as nossas próprias conclusões

e uma habilidade muito pessoal.
3.- Não existia interesse algum em ensinar alguém, tudo pelo contrário. O conhecimento de

uma técnica superior de combate proporcionava uma posição de superioridade sobre possíveis
rivais. Assim sendo, não só não existia interesse nenhum por ensinar alguém, como também se
tentaria ocultar, encriptar ou inclusivamente fazer invisível para o resto dos praticante
(adversários potenciais) qualquer conhecimento.

Estes três pontos e algum outro, explicam muitos mais dos nossos sistemas. Não temos sido
capazes de nos apercebermos dessa “pequena” mudança de cenário, de ser secreto a público,
de esconder a tentar descobrir...

Não me digam que não é apaixonante! Mas na verdade, essa mudança de cenário e a não
adaptação às modificações das escolas tem promovido que os estudantes aprendamos

observando o que faz o nosso professor e tentando reproduzir fielmente o que ele
faz, a sua estética, os seus gestos, os seus movimentos e inclusivamente a sua

filosofia ou a sua maneira de compreender o combate ou a vida. 
No começo deste artigo, fazíamos referência à dif iculdade de
compreender esses intangíveis como a focalização e principalmente o

NÃO-RITMO. Este género de argumentos não podem ser compreendidos
pelo sistema da repetição, que irremediavelmente nos transformaria em

“papagaios louros”, que seriam capazes de repetir à perfeição o
aprendido de nossos mestres, mas nos dificultaria conseguir os

outros elementos que são absolutamente necessários para o
combate. Se bem o sistema de transmissão do WingTsun na sua
origem era absolutamente válido, na actualidade perdeu a sua
eficiência por uma questão de número. Como digo no meu livro e
em algum dos meus artigos, aproximadamente a meados do
Século XX poderíamos ter contado os praticantes de WingTsun em
todo o mundo com os dedos das nossas duas mãos (Cham Wa
Sum teve 16 alunos). Sessenta anos depois, são centenas de
milhares os praticantes deste apaixonante sistema de combate
originário da China. 

É este um dos motivos que me causa graça quando alguém
afirma que este é o sistema “clássico” de ensino, ou aqueles que
afirmam que utilizam o Wing Chun “autêntico e clássico”. Pois

bem, para isso deveriam faze-lo directamente de um único sifu e
em aulas particulares para terem uma transmissão directa. As
associações e escolas não fazem sentido na aprendizagem
desta arte, se me permitirem utilizar esses termos. 

Além disto, o conceito “clássico” é um termo pouco
concreto. Onde situamos a linha do clássico? Estúpida
discussão. Cada mestre o situa na franja que mais lhe
interessa nesse momento, para se autoproclamar o autêntico
portador da sabedoria.... (Estes são velhos assuntos
bastante aborrecidos...)

O que proponho eu?
Em primeiro lugar o bom senso... 
Em segundo, utilizar convenientemente as diferentes
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fases da aprendizagem de qualquer disciplina que tem a ver
com adquirir habilidades. O WingTsun não fica fora delas.

Finalmente, as artes marciais são instrumentos para
adquirir habilidades (físicas ou mentais) e portanto existem
duas partes diferentes, mas inseparáveis: Conhecimento
técnico/táctico e auto-descoberta.

Talvez seja o segundo deles o que acostumamos a
deixar fora da prática: 

1.- A primeira fase é o conhecimento da técnica, táctica,
filosofia, focalização do sistema, etc... Nisso não há
dúvidas. Sem base e conteúdos técnicos e a correcta
realização, não é possível dar passos em frente. Portanto, é
fundamental o conhecimento das FORMAS do nosso
sistema (elas possuem o conhecimento ancestral) e dos
cenários que estas nos proporcionam.

2.- Uma vez completo o sistema, na segunda volta ao
sistema, ir introduzindo-lhe elementos que provocam
incerteza na aplicação. Ou seja: realizar os exercícios que
nos são conhecidos e que dominamos, com dois ou três
elementos que não controlamos. Sabemos o que temos de
fazer mas não quando e em que distância ou foco teremos
de o fazer. Esses pequenos elementos que escapam ao
nosso contrário e em que nos situa o nosso parceiro de
prática ou o instrutor, fazem-nos dar os nossos primeiros
passos em busca de autonomia. 

3.- Exercícios de sparring nos quais nos obrigamos a
trabalhar com a técnica do sistema WingTsun e portanto o
seu uso nas diferentes situações, a um ritmo cambiante
(sempre combinado com o parceiro). Este terceiro elemento
começará a nos proporcionar dois pontos muito
importantes. O primeiro deles, tomar consciência das
distâncias, focalizações, uso da potência e o conhecimento
do ritmo, para nos aproximar-nos do NÃO-RITMO.

O segundo leva-nos a CONFIAR nesses movimentos que
por separado não servem para muito, mas com a prática
num cenário “semi-livre”, me atrevo a ir experimentando.
Conforme aumentar a minha confiança, aumentarei a
velocidade, força e potência dos exercícios.

4.- Livre. Exercícios fora dos esquemas fixos,
onde obrigo a um dos praticantes (apesar de ser
livre) a aplicar as técnicas que temos tentado
praticar com parceiros nas fases antecedentes. É
possível que em alguns casos não sejamos
capazes de o fazer,  mas se simplesmente
descemos um ponto a velocidade,
começaremos a ver o quando e onde... Sempre
estamos a tempo de subir  os níveis de
velocidade ou sa intensidade, mas não serve de
nada lutar como malucos.

5.- Obrigar a TOMAR DECISÕES. Se bem o nosso estilo
não é especialmente rico em técnicas ou tácticas (existem
estilos chineses com arsenais técnicos imensamente
superiores), podemos chegar a situações onde teremos de
tomar uma decisão. Todo momento de tomar uma decisão
nos situa em frente à possibilidade de falhar ou de errar.
JAMAIS corrigir um praticante que se arrisca e comete
erros, mas sim analisar o motivo ou onde reside o erro e
incentiva-lo sempre a ser valente na prática. 

Si começarmos a trabalhar com estes simples
parâmetros, um dia o WingTsun pode chegar mais longe
que nunca. Talvez não eu ou nós. Talvez numa geração
futura... Mas de certo que se conseguirá.

Pode acontecer que durante os últimos anos, o WingTsun
tenha padecido na Europa um crescimento desmedido no
que respeita ao número de praticantes, escolas, etc... 

Se bem isso tem cosas muito boas, também as tem más.
Eu acostumo a dizer aos amantes deste estilo, que é o
nosso momento de “abaixar a cabeça”, trabalhar em
silêncio, suar a roupa, usar a cabeça para pensar e ser os
números UM em HUMILDADE! Caso contrário poderemos
esquecer que o WingTsun pode ser um esti lo
absolutamente maravilhoso, divertido, apaixonante, para
muitos anos e EFICAZ!!!

Agradeço a todos o seu apoio.

“Antigamente não existia interesse algum em ensinar
ninguém. Tudo pelo contrário, posto que o conhecimento de
uma técnica superior de combate assegurava uma posição
de superioridade sobre os possíveis rivais. Assim sendo,
que só não existia interesse algum em ensinar alguém

como também se tentava ocultar, encriptar ou
inclusivamente fazer invisível qualquer conhecimento ao
resto dos praticante, que eram adversários potenciais”
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Cinturão Negro: Gostaria de começar
perguntando pelo evento que está tendo
lugar aqui, na sede de Génova da sua escola.
De qué se trata?

GM Paolo Cangelosi: Hoje faremos um
estágio que vai abranger duas matérias, Shuai
Jiao e Jiao Li, a arte chinesa da luta em pé e no
chão, que nos faz crescer e nos une com os
estilos tradicionais que contemplamos nos
nossos cursos de "Combat Freestyle”. É uma
secção dedicada às técnicas de corpo a corpo e
também à esgrima.

CN: De maneira que é um Sistema muito
completo...

PC GM: É sim. Eu codifiquei durante anos um
sistema chamado W.M.A., Warrior Martial Art,
mediante a criação de um método que combina
as principais técnicas dos estilos tradicionais
choneses, japoneses e tailandeses, numa mistura
adequada para o combate. Este sector se tem
desenvolvido em todas as nossas escolas e tem
proporcionando uma evolução competitiva.

CN: E assim se proporciona uma saída
competitiva do Sistema WMA?

P.C. GM: É claro que sim. Foi criado um
regulamento para ser viável no desporto e foi
dividido em três categorias: seguidores, semi-
profissional e profissional. Está previsto o uso de
todas as técnicas da esgrima, socos, pontapés,
cotovelos, joelhos, clinch e a luta em pé com
projecções, para finalizar com a luta no chão,
onde só se permite o uso das técnicas da luta
propiamente dita e a finalização mediante
alavancas e estrangulamentos. Dependendo do
nível dos atletas, o Regulamento estabelece o
contacto completo ou menos completo, e o
relativo uso das protecções.

C.N.: Já há atletas nas suas escolas que se
dedicam a este novo sistema codificado por
si?

P.C. GM: Proximamente estaremos em
Genova para apresentar o novo W.M.A. e depois
continuaremos divulgando-o o mais possível.
Quem estiver interessado em conhecer e
praticar o nosso sistema, poderá contactar-nos
em todo momento.

Isto é de um sistema de formação que sempre
existiu na minha escola. Nos nossos programas
vinha definido como o sector da "técnica em

Kung Fu

Os veteranos da experiência
positiva do Festival do “Oriente de
Carrara” e com motivo de um
seminário, que teve lugar na sede
de Génova da sua Associação,
“CINTURA NERA”, tivemos a
oportunidade e o privilégio de
intercambiar algumas palavras
com uma pessoa que não precisa
de apresentações. De facto, os
nossos lectores habituais conhe-
cem a inestimável contribuição do
Grão Mestre Paolo Cangelosi:
mais de 15 anos de colaboração
através de numerosos artigos e
capas da revista, muitos vídeos
didácticos do seu enorme conheci-
mento marcial e a participação em
numerosas galas e eventos inter-
nacionais patrocinados por Budo
International.

Desde faz mais de 35 anos dedi-
cado à difusão das Artes Marciais
tradicionais chinesas, hoje o

vemos cada vez mais involucrado
na criação de novos programas,
específicos para a auto-defesa e
desportos de combate.

Queríamos cumprir, em relação
com os projectos que actualmente
estão proporcionando os avances
no sector e que conta com um
crescente número de seguidores e
um constante aumento de interes-
se por parte dos meios de comuni-
cação na Itália e no mundo.

Uma entrevista que o Grão
Mestre Paolo Cangelosi nos con-
cedeu para os nossos leitores,
com a finalidade de que estejam
actualizados com as notícias e
mandar uma mensagem clara à
comunidade marcial, longe da
retórica marcial sobre esses
aspectos e valores que todos,
tanto os estudantes, como os pro-
fessores, nunca devem perder de
vista: o respeito e a gratidão.
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Entrevista

“No quiero que todo se
reduzca a una patada 

o un puñetazo, 
espero que nuestra 

gente muestre, 
lo más posible las técnicas

de las artes marciales”

En los últimos años estoy
frecuentando mucho el

ambiente de los deportes del
ring, en las diversas reuniones a

nivel internacional y una cosa
que hago hincapié con placer es
el gran respeto y el sentido de

pertenencia bien presente
entre atletas,

entrenadores, etc. 
Lo que a menudo ya no veo en el mundo

de las Artes Marciales



geral”. Depois, com os anos tem evoluido e foi
aperfeiçoando-se no “Combat Freestyle". 

No passado não estava contemplado o aspecto
competitivo, se praticava só como um método de treino
de combate. Apesar de que actualmente se utiliza na
fase inicial do curso, já formamos alguns atletas que são
capazes de apresentar luta no ringue. Estamos
começando a introduzir o sistema em vários eventos,
como sucedeu faz pouco quando fomos convidados
para um sarau de gala em Torino, organizado por Angelo
Baglio, onde havia duas equipas com o nosso
regulamento. Proximamente, mos meados de Janeiro,
estaremos em Génova para apresentar de novo o
W.M.A. e depois continuaremos divulgando-o o mais
possível. Qualquer pessoa interessada em conhecer e
praticar o nosso sistema, pode contactar connosco em
qualquer momento.

CN: A propósito do regulameto e os desportos de
contacto… Como insertar as AMM neste contexto,
especialmente em comparação com disciplinas
como a MMA, tão na moda nos dias de hoje?

PC GM: O que eu queria fazer não é apenas uma
tipologia de combate a contacto pleno, porque já há
muito de tudo isto. Queria dar-lhe um toque mais
artístico à técnica, assim como mais claridade e
eficçacia. Mas o objectivo principal do "Combat
Freestyle Cangelosi" é promover a técnica, porque não
podemos esquecer toda o bagagem existente nas artes
marciais. Não quero que tudo fique reduzido a um
pontapé ou um soco… Espero que a nossa gente
mostre o mais possível as técnicas das artes marciais.
Por isso, no sistema excluí a utilização do corpo a terra,
pois na minha opinião é uma violência muito gratuita,
digno de risos na luta de rua, que a ética de uma arte
marcial se deva de respeitar. O regulamento foi pensado
para estimular o praticante a manifestar todas as
habilidades técnicas e artísticas pondo-as à sua su

disposição e não reduzi-las a
uma ou duas acções ou
pouco mais.

CN: Por falar na
habilidade técnica… No
recente Festival do Oriente,
em Carrara…, vimos entrar
no ringue seu filho Shan.
Como se comportou a
criança?

PC GM: Eu diria que bem,
tendo em consideração que
combateu com as regras do
K1. Vindo dos esti los
tradicionais de Kung Fu para
especializar-se mais adiante
em Muay Thai, este tipo de

Kung Fu

http://www.youtube.com/watch?v=0IVttE7qtnY


regulamentos tão restrictivos, por regra
geral penalizam muito. O seu adversário
estava bem preparado e com
experiência, especialmente no K1, mas
Shan saiu ao ringue com a sua
coragem habitual, ainda que sendo
consciente das dif iculdadee que
poderia encontrar. Se comportou bem,
porque geriu bem o adversário, teve um
pouco mais de confiança em si mesmo
e nos seus próprios meios, variando
com frequência as técnicas, e isto é
muito bom. No K1 ainda se tem
tendência a realizar técnicas
individuais, mas devem de
experimentar mais combinações entre
as acções acções de ataque e contra-
ataque. Mas o combate foi bom,
venceu e agora vamos seguir em frente
com outras experiências, tanto em
Muay Thai como no Superkombat.

C.N.: O facto de ter sido dentro de
um evento tão importante a nível
técnico e com os meios de
comunicação como a Superkombat,
conferem ainda maior valor ao
resultado obtido?

GM P.C.: Claro que sim. O evento
esteve muito bem organizado pela
WTKA  e iremos aduante, tratando de
dar sempre o nosso melhor esforço.

C.N.: Mas voltando às artes
marciais e aos desportos de
combate… Como se ligam entre si
dois mundos tão afins, mas ao
mesmo tempo tão diferentes?

GM P.C.: Através das técnicas. A
parte técnica, o uso dos braços e
pernas, é muito similar tanto nas Artes
Marciais chinesas e japonesas como
nos desportos de ringue, com a
diferença que os movimentos na
coreografia se fazem mais refinados,
eliminando aqueles que são batimentos
letais e perigosos, adaptando-os
consoante as protecções, mantendo no
entanto um trabalho matriz proveniente
do Karate, do Kung Fu. do Jiu Jitsu,
etc. Isto é o que têm em comum.

CN: Quer dizer que há um fio
condutor importante... Mas também
há alguma coisa que vai além do
simples acto técnico?

P.C. GM: Certamente sim. Há valores
em volta das Artes Marciais e dos
Desportos de Combate. O que sempre
dizemos é que o respeito e o
sentimento da gratidão são a base
destas disciplinas. Acerca destas
questões, gostaria de fazer menção de
um aspecto um pouco negativo, relativo
às Artes Marciais. Nos últimos anos
frequento muito o ambiente dos
desportos de ringue nas diversas
reuniões a nível internacional e uma
coisa na qual sempre insisto com
grande prazer, é no grande respeito e
no sentido de pertença muito presente
nos atletas, treinadores, etc., o que já

não estou vendo com tanta frequência
no mundo das Artes Marciais. De facto,
com frequência vejo ciumes, invejas e
falta de sentido de respeito e gratidão.
Obviamente, o êxito de todos os
mestres do mundo, do passado e do
presente, e de todas as artes marciais,
tem a ver com isto. 

Aconteceu que em um recente
Festival coincidi com ex-alunos, que
durante muitos anos tinham assistido à
minha escola e que apesar de estarem
a apenas uns poucos passos de mim,
fizeram todos os possíveis por evitar
encontrar-se com o meu olhar. Eles
preferiam eludir o contacto, quando
seria suficiente um sorriso, um gesto de
solidaridade com o seu antigo colega
que saira do ringue após um combate.
Qual o motivo deste comportamento?
Não é próprio das artes marciais que
ensinam tudo o contrário, precisamente
a gratidão e o respeito são
primordiais... Provavelmente estas
pessoas não tenham percebido nada! E
digo isto com um toque de amargura…
Desafortunadamente, isto é um aspecto
negativo que devo de assinalar, da
realidade actual das Artes Marciais e é
uma coisa má, devido ao que para
todos sempre representa.

CN: Mudando de assunto…
Podemos falar de um novo projecto
acerca da defesa pessoal, que
actualmente está pondo em marcha
o curso da FAD?

P.C. GM: A F.A.D., como Defesa
Acção completa é um conjunto de
técnicas e de uti l ização de
equipamentos destinados à defesa
pessoal; um programa que codifiquei
juntando algumas das minhas paixões e
adicionando-as à arte marcial.
Incluimos o uso da pistola, o tiro com
arco, faca, algumas técnicas de defesa
pessoal e a condução segura e extrema
do automóvel. 

É um curso adequado para todos.
Para a pessoa que se quer divertir e
para a que quer viver emoções um
pouco especiais, como assim também
para o profissional como guarda-costas
ou agente policial. Estas são todas as
técnicas que podem ser úteis para a
segurança pública e também podem ser
um complemento para a própria arte
marcial. Disparar com pistola, tirar com
arco… As sensações particulares do tiro
com arco são um pouco diferentes dos
simples lançamento de socos ou um
pontapé a um saco e requerem uma
concentração extraordinária. Sabemos
que a faca pode ser perigosa e o que
supõe ter confiança e segurança
durante a sua manipulação. 

O automóvel é conduzido de maneira
extrema para saber l idar com a
adrenalina do momento e agir
correctamente por instinto, controlando
o carro quando derrapar, não travando
e na aceleração. Tudo isto se mistura

para encontrar todas as técnicas
realizadas e com todas juntas, definir o
nosso circuito F.A.D. 

Usaremos um hipódromo de
adestramento com siluetas para o tiro
com arco, com objectivos para a pistola
e reproduções de situações agressivas
com faca e sem ela, para poder reviver
tudo o que se trabalhou no curso. São
cursos curtos mas completos, que têm
um princípio e um final, passando de
um nível a outro, progressivamente.

CN: Assim sendo, este curso é
adecuado para qualquer pessoa, seja
ou não praticante de artes marciais?

P.C. GM: Assim é. Evidentemente, a
minha experiência me ensina que a
pessoa que já pratica artes marciais faz
tempo, leva vantagem devido a um
melhor domínio do seu corpo, das
posições e da coordenação. Sem
subestimar o aspecto físico: disparar
uma pistola durante uma hora é
esgotante, tanto física como
mentalmente. Por não falar em disparar
100 flechas com um arco de 30 ou 40
libras de peso, que compromete a
musculatura. Isto também não é só um
trabalho físico, também é mental… Ao
mesmo tempo é um divertimento que
energeticamente influi na pessoa. É
para mim muito grato destacar que
nestas primeiras sessões, os
estudantes saem muito entusiasmados.

CN: Estamos quase no fim do
nosso encontro. Há alguma coisa
que queira dizer aos leitores de
Cinturão Negro?

PC GM: Em primeiro lugar, que me
sinto feliz e satisfeito do trabalho que
estamos realizando em colaboração
com Cinturão Negro e a porta da Rede
Marcial. Na minha opinião, é muito
importante um ponto de vista cultural,
por seu veículo de comunicação
essencial para involucrar e actualizar os
seguidores com notícias de todo o
mundo. Faz-me feliz que mais uma vez,
Cinturão Negro vai estar disponível em
papel e na Internet, dando ocasião a
todos   tê-la na sua colecção e a
qualquer momento. Os leitores de
Cinturão Negro sabem que têm nas
suas mãos um meio de informação total
das artes marciais e de tudo quanto
tem a ver com as disciplinas orientais.
Penso que devem dar apoio a este
projecto e um apoio a fundo.

C.N.: Os leitores devem saber que
continuaremos com novas energias e
esperamos que o Mestre esteja
presente nas páginas de Cinturão
Negro…

P.C. GM: Definitivamente, não vou
falhar!

C.N.: Muito agradecidos, Mestre!
GM P.C.: Eu é que adradeço a

vocês...

Entrevista
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Sistema Morabito 
Sistema de combate de origem militar, que contém

as técnicas adequadas para cada indivíduo, bem seja
civil, militar ou profissional no sector operativo. O
Sistema Morabito proporciona um profundo estudo
do corpo humano, do ponto de vista da
biomecânica aplicada ao corpo, combinada com
este conhecimento das leis mecânicas e físicas,
para iludir qualquer tipo de ataque proveniente
de mais pontos e de mais adversários.

Neste sistema se estuda a Reflexologia
aplicada ao corpo humano durante a sua
prática, obtendo óptimos resultados no
combate corpo a corpo. Durante o estudo
para interceptar as técnicas de ataque e de
defesa numa análise cartesiana e
tridimensional, se analisam todas as
possibilidades e todas as soluções durante

um ataque real. Este adestramento significa
que cada praticante tem a capacidade de

"ler" um ataque e de o descompor
encontrando imediatamente soluções
defensivas adequadas. 

No Sistema Morabito se utilizam
alguns métodos de treino onde se
estudam as linhas de ataque e defesa
combinadas, aprofundando neste
campo. Durante uma acção

defensiva, estes conceitos físicos
aplicados ao corpo humano, fazem com

que dirijamos uma técnica de ataque a um
plano de trabalho onde os resultados são mais

eficazes.

Durante o treino também estudamos as posições
relativas de combate. Analisando e modificando estas
posições percebemos que algumas técnicas de ataque
podem ser iludidas com maior eficácia modificando a
nossa posição defensiva, pelo que no Sistema Morabito
não há pontos fixos nem posições, mas sim um
movimento contínuo adaptado para modificar cada
posição de combate e modificar o plano de trabalho.

O Sistema Morabito também contém as melhores
técnicas básicas e avançadas dos Sistemas Russos de
várias escolas. O Sistema é uma arte marcial russa de
combate corpo a corpo. Nesta se prefere a versatilidade e
a improvisação no confronto, combinando o uso de
movimentos de luta com técnicas brutais e efectivas. O
Sistema Morabito se baseia em experiências pessoais
adquiridas pelo Grão Mestre, como resultado da
colaboração internacional no campo dos meios civis,
militares e de alto risco. Este sistema está certificado e
aprovado por diversas organizações a nível internacional.
A Federação I.K.M.O. sector Sistema Morabito utiliza
programas específicos de adestramento em armas
convencionais e o uso de objectos comuns. Por último,
mas não menos importante é o estudo e a utilização
avançada do "não contacto"

Para mais informação: 
I.K.M.O. International Krav Maga Organization

Cursos e seminários para grupos de trabalho,
instrutores, sectores militares e certidões
internacionais de Krav Maga, Kapap, Sistema

www.internationalkravmaga.com - www.ikmo.it
info@internationalkravmaga.com

Autodefesa

"No Sistema Morabito, 
não há posições nem pontos
fixos, mas sim um movimento

contínuo para modificar
qualquer posição de combate,
modificar o plano de trabalho"

http://www.youtube.com/watch?v=jkaS6mAUuiU


Para mais informação info@pset.eu
Treino de Protecção na Segurança

Segurança Civil, protecção de
personalidades, Centro de adestramentos

operativos, certidões internacionais do
sector da Segurança

www.protectionsecuritytraining.com
www.pset.eu

Para mais informação: info@pset.eu

 

http://protectionsecuritytraining.com/
http://www.pset.eu/


Protecção da Formação
A nova fronteira da segurança. 
Hoje mais que nunca, o argumento da segurança é

actualidade devido às exigências no mercado
internacional. Por tanto, a cada dia há mais novas figuras
de profissionais capazes de operar em ambientes de alto
risco e para a protecção dos espaços sensíveis e das
pessoas.

A instrução em segurança de protecção é uma empresa
líder na área da segurança internacional no sector da
segurança internacional de qualidade e nos serviços
oferecidos na formação para profissionais da segurança
em qualquer tipo de ambientes. Fundada por uma equipa
de especialistas altamente qualificados nos sectores civis

e militares, com programas israelitas e russos e operando
com tecnologias avançadas, esta empresa se dedica a dar
soluções alternativas para o risco e a vulnerabilidade.
Oferecemos os seguintes cursos em Inglês e Italiano, com
saída garantida e durante todo o ano:

DEFESA DE COMBATE CORPO A CORPO e técnicas de
defesa operativa 

Tácticas com PISTOLA
RIFLE TÁCTICO
PROTECÇÃO VIP
CONCRACTOR
OPERADORES DE_SEGURANÇA MARITIMA SSO
TECNICAS CQB
tiro dinâmico
AMBIENTES DE ALTO RISCO

Operações de Segurança Marítima
O objectivo de esta formação é proporcionar aos

estudantes todos os conhecimentos teóricos e práticos, a
fim de se ser capaz de trabalhar como operador ou como
oficial de segurança do SSO em um barco, de acordo com
os procedimentos internacionais. Além disto, o estudante
participará numa "simulação realista de um barco" o que
ajudará a compreender melhor a especificidade do sector
marítimo e o papel do oficial de segurança para a
segurança a bordo de um barco.

Argumentos:
Private Military Contractor
O objectivo deste curso é preparar os militares / forças

de ordem / pessoal civil, para realizar as operações de
segurança em ambientes hostis (África, América do Sul /
América Central, Oriente Médio). A formação proporciona
um cenário o mais realista possível, graças ao apoio de
especialistas em segurança de todo o mundo e dá ocasião
de conhecer vários tipos de armas e equipamentos
indispensáveis em situação de alto risco.

http://protectionsecuritytraining.com/
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Posição 10: “Em pé,
dobrado para a frente”  
Pádahastásana

Tal como descobrimos na posição
anterior Chakrásana (“Meia lua”),
estamos muito influenciados pelas
vibrações, a luz e os fotões do universo.
Uma vez que são absorvidas pelo nosso
corpo mediante os chacras e os nadis,
se estendem por todo o nosso ser. 

Esta posição aproveita o mesmo
fenómeno a través dos chacras traseiros,
pois a espinha dorsal se estica para a
frente, liberando a pressão da espinha
dorsal e os nervos, além de relaxar a
tensão dos músculos contraídos das
costas. Esta liberação permite um fluir mais
livre das energias que se sentem e das
vibrações através da espinha, para
comunicar-se directamente com o cérebro.

Essencialmente, os 5 sentidos
descodificam os sinais das vibrações
tornando-as sinais eléctricas que
mandam ao cérebro. Seguidamente, o
cérebro as descodifica no que
percebemos como realidade exterior e a
maneira em que nos comportamos nela,
mas essencialmente, isto é tudo interno.
Tudo o que há no exterior é um campo
de vibrações. Isto é o que internamente
construímos como terceira imagem
física, entidade ou realidade. A vida
humana é uma experiência de infinitas
possibil idades e i l imitado potencial
quando estamos no nosso núcleo.
Estamos presos na alusão de limitação,
posto que estamos condicionados
mediante a educação e uma grande
quantidade de informação forçada para
que seja recordada e recuperada
conforme uma determinada necessidade.
Estas condições provocam os padrões
hierárquicos e a influência do lado

esquerdo do cérebro, que
simultaneamente reprime o lado direito.  

Para confirmar isto, reparem em um
bebé ou numa criança pequena que
ainda não foi condicionada por uma
educação forçada o estruturada. Têm o
engenho… livre, são desinibidos, muito
criativos, sensíveis, e estão abertos a
aprender com uma percepção imparcial,
quando se relacionam com o seu mundo.
Eles podem sentir e intuir a energia
completamente, assim como comunicar-
se mediante a energia e a sensação para
além dos discursos técnicos e outros
métodos aprendidos (condicionados).
Quando estamos em idade escolar,
somos estruturados à força, para ter
actividade só na parte esquerda do
cérebro, pensamento e estrutura. Darei
outro exemplo, pensem que os sábios,
que na sua maioria usam a zona direita
do cérebro - possuem uma criatividade
genial e incontrolada. As comunicações
não estão controladas, organizadas, nem
limitadas pela parte esquerda do cérebro,
portanto têm um potencial ilimitado para
a interpretação e a criação.

O cérebro está dividido em dois
hemisférios, o direito e o esquerdo,
ligados por uma ponto do tipo chamado
corpo caloso. O corpo caloso ("corpo
duro"), é um grande conjunto plano de
fibras nervosas, debaixo do euterio, por
baixo do córtex cerebral, na fizura
longitudinal. Põe em comunicação os
hemisférios cerebrais esquerdo e direito e
facilita a comunicação interhemisférica,
que consta de entre 200 a 250.000.000
projecções axionais contra laterais. Os
dois hemisférios também têm maneiras
completamente diferentes de perceber as
nossas experiências. O nosso cérebro
esquerdo descodifica o interpreta a
realidade e os acontecimentos como uma

sequência do que percebemos estar
procedendo através do tempo linear, a
distância, a estrutura, a linguagem e vê
tudo por separado. Chegamos a pensar
nisto como algo sistemático o capaz de
relacionar a percepção com uma
classificação exacta. O lado direito do
cérebro percebe a intuição, a criatividade,
a emoção, como tudo está acontecendo
em conjunto o de maneira simultânea.

No entanto, quando se está em estado
cerebral total, com os dos lados do
cérebro trabalhando e a comunicação
aberta através do corpo caloso, dando
equil íbrio sem limitação, conforme
começamos a abrir esta comunicação,
começamos a ver a realidade das
experiências em uma ampliação e um
reino intuitivo de possibilidades infinitas.
Contactamos com um oceano ou com o
campo da energia universal do que
formamos parte, com a auto-consciência
abstracta pura, que dá origem à nossa
realidade pessoal, enquanto se observa a
energia em um fluir natural e a
transferência em vez de uma estrutura
linear e controlada.

Em primeiro lugar devemos perceber
que o nosso fabricante de decisões não
é a nossa mente consciente. O papel de
mente consciente é o de um observador
e experimentador. As pessoas estão
demasiadamente apanhadas no reino da
mente consciente, mas o facto é que a
nossa mente é a que inicia uma acção
antes de que a mente consciente
perceba que já está em movimento o
pensamento. Os estudos científicos
demonstraram inclusivamente que
quando um atleta só pensa nas acções
do seu corpo físico numa actuação
especial, seus músculos, como na
funcionalidade física aquecem tal e como
fariam na acção o no desempenho real,

pelo que o nosso
subconsciente é
condicionado desde o
nosso prévio
condicionamento, por
acções e hábitos
aprendidos, que nos
podem manter no nosso
estado actual de
conhecimento, saúde ou
condição (ou falta dela).

No entanto tudo isto
pode mudar na medida
que nos abrimos a novas
experiências e à transição
do observador consciente
interior à inter-relação
exterior com as enormes
energias que temos em
nossa volta. Mediante o
uso das posições e
transições do Yoga, temos
visto que se inicia e
mantém não só um
equilíbrio muscular, como
também se exige
sistematicamente ao
cérebro esquerdo e direito

http://www.youtube.com/watch?v=M7hZ8KCS_BA


por separado e em conjunto, para recuperar a
comunicação e o acesso a uma maior liberdade
de pensamento criativo, cognitivo e potencial.
Isto, por sua vez produz uma saúde mais
vibrante e livre e um bem-estar fluindo da mente,
corpo e espírito.

Os antigos sabiam isto e trabalharam para
desenvolver uma estrutura externa e interna mais
suave e mais flexível para permitir uma maior
liberdade de movimento destas energias de
vibração e da luz. Perdemos isto com o passo do
tempo porque a vida se tornou mais complexa e
desfocada, mas realmente o poder está dentro de
nós, ainda que não nos estados conscientes
treinados o condicionados que nos escravizam
mediante limitações. Temos a capacidade de
modificar o nosso ser e tornar-nos uma parte da
vibração energética de um nível superior. As
posições específicas abrem estas ligações,
obrigando à comunicação dos dois cérebros,
exigindo a inter-acção direita e esquerda com a
parte física, através da estimulação eléctrica dos
músculos, órgãos internos e toda a funcionalidade
e ao faze-lo, se começa a abrir a nossa
consciência e o genialidade.

“Em pé, dobrado para a frente”
Pádahastásana
É preciso manter os pés como na anterior

posição Chakrásana
Para inibir a energia que sobe pela parte

interna das pernas, o praticante mantém as
pontas dos dedos indicador e polegar tocando-
se para formar uma figura triangular, imitando o
feitio de muitos chacras frontais. Então começa
a transmissão com o praticante descendo
lentamente os braços e dobrando-se para a
frente, enquanto estes se estendem para o chão.
Então se situam as palmas na mesma maneira
triangular no chão, justamente diante dos pés. A
base das palmas pode tocar nas pontas dos pés
para fechar o bucle de energia.

Como o corpo está inclinado para a frente,
mais uma vez as energias não podem subir
desde o chão, posto que a parte interna das
pernas está selada; o estômago, o peito e a
garganta estão metidos ou comprimidos,
esticando a espinha dorsal na direcção do
esqueleto. Isto provoca que a absorção das
energias externas e a luz tenha lugar
directamente na espinha e nos chacras traseiros
que convergem no cérebro. Esta posição oculta
estas zonas em especial da luz do sol,
concentrando esta absorção de energia na
portas traseiras de energia (para uma maior
concentração) para conseguir uma entrada mais
equilibrada entre chacras frontais e traseiros.

Com a cabeça inclinada para a frente, o
praticante recebe a transmissão directa destas
energias absorvidas pela espinha e transferidas
directamente ao cérebro. Esta provoca uma
abertura posterior do Kundalini, de uma maneira
controlada e restringida. Quando se mantém o
equilíbrio equilátero de diante para trás nesta
posição, sentimos como nos vamos assentando
através da parte traseira das pernas e dos
calcanhares… Isto restringe o aumento de
oxigénio no cérebro, para uma prática segura e
controlada. Para experimentar brevemente um
excesso de energia, adoptar uma posição
incorrecta; afastando um pouco as mãos das

pontas dos pés, para que se vá afastando o
peso corporal dos calcanhares e forçando
para que esse peso seja carregado para
diante. Sentirão as energias incomodando
(realmente são perigosas em excesso), dor,
vibrações o mesmo calor no centro da
cabeça. 

Precauções: 
Mantenham o

queixo numa posição
metida, posto não
querer que a energia
se dirija para a terceira
visão (6º chacra).
Permitam só que se
concentre no chacra
coroa. Não façam isto
regularmente; só como
uma pequena experiência,
para compreender melhor
o conceito, a posição e a
natureza da energia. 

Respiração e
intenção

Partindo desta anterior
posição, aspirar pelo nariz
permitindo toda a
energia f luir em
direcção ao chão.
Começar a exalar
l e n t a m e n t e
enquanto se
levam as mãos e
os braços para
baixo, posto que
temos de manter a
posição estendida.
Deixar que as
mãos descansem
no chão, na medida
em que se completa
a exalação, sentindo
as energias transversais
também pela parte
posterior das pernas em
direcção à terra através dos
calcanhares, assim como para
cima, na direcção do chacra do
cocuruto.

Mantendo esta posição, inspirar
lentamente outra vez, sentindo que o
ventre e o períneo incham. Durante a
inspiração se sente o fluir de energia,
principalmente na parte posterior das
pernas a nos calcanhares, para o
chão, posto que então na expiração
se sentirá a sensação de aumento
do Kundalini, assim como manter
o contacto com a terra para
manter o controlo. Este é um
aspecto crítico para um futuro
trabalho com a energia.

Quando partindo desta posição
nos levantamos para uma posição
em pé, nos sentiremos cheios de
energia, cheios de alegria e
teremos um maior sentido da
consciência.

No próximo número: “a Ponte”
- Chatuspadásana

Instructora de Yoga: Carolina Lino - Ponta Delgada, Ilhas Açores.
Foto: Tiago Pacheco Maia - Ponta Delgada, Ilhas Açores.

http://www.kyusho.com/
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COMO ESTÁ PLANEJADO O
“FU-SHIH KENPO”
A Formação

No Fu-Shih Kenpo, estar em plena forma
física é uma necessidade absoluta. Caso
batermos com o punhos, os pulsos, nós dos
dedos, joelhos, tíbia, pés, cotovelos ou
utilizarmos técnicas de garra, etc., sem estes
estarem bem treinados, sentiremos dor e
talvez nos lesionemos nós mesmos. Assim
sendo, não é possível bater repetidamente
sem estarmos nas condições adequadas.
Com independência do estilo que se possa
praticar, a condição física é imprescindível e
vai unida à própria formação mental.

Lembrem-se de que a luta realista ou na
rua não admite o uso de protecções nem
regras e que temos de considerar que
aqueles que acostumam fazer
demonstrações de partir tijolos ou outros
objectos, não estão demonstrando a sua
habilidade na luta, mas sim um produto mais
do nível de condição.

“Uma luta na rua dura até termos batido no
adversário com a suficiente força para o
deter”. 

Quantas vezes uma luta na rua nos tem
demonstrado que um só golpe ou mesmo
mais, não são suficientes porque o indivíduo
mesmo gravemente ferido continua lutando!
Isto é o seu instinto de sobrevivência, o seu
estado de impressão, o próprio nível de
adrenalina, ou consoante o grau de álcool no
sangue, consumo de drogas e essa força ou
energia misteriosa que todos possuímos e
que ali se manifesta. No entanto, em certas
ocasiões, um rápido e certeiro golpe é
suficiente e é bem sabido que as lutas de rua
acostumam a ser muito rápidas no seu
desenlace; ou seja, que duram um tempo
muito breve, por vezes segundos. Se um
confronto na rua durar mais de 15, 20 ou 30
segundos, é preocupante.

Segurança no Ataque
Em um ataque bem sucedido, há três

preceitos vitais:
1. De armadilha ou cepo
2. De pressão
3. De isolamento

1. Método de armadilha ou cepo,
agarrando ou batendo no pulso da mão
contrária para baixo e cruzando-a sobre o
corpo do contrário; o braço se mantém em
um ângulo aproximado de 45º. Tem de se
verificar que o peso do corpo do contrário
esteja inclinado para a frente, sobre a sua
perna adiantada, o que prevêem que ele
possa dar um pontapé e com o seu corpo
também evita ele bater com o braço livre.

Agora há segurança para entrar no seu
perímetro defensivo e bater.

2. Método de pressão. Este é simplesmente
para desviar o perímetro do contrário da
própria linha de ataque. Na maioria das vezes

se utiliza um golpe de mão (palmada) ao
antebraço ou ao cotovelo do contrário, para
deixar a descoberto o lado dele.

A palmada dá-se sempre para baixo ou de
lado (cruzado), nunca de frente com um
empurrão, posto que isto ajusta o balanço do
contrário sobre a sua perna atrasada, dando-
lhe ocasião de utilizar a perna.

Em todo caso, a palmada dada para baixo
ou também horizontalmente, mantém o peso
do oponente sobre a perna adiantada, o que
o impede de fazer uso da perna atrasada
para bater.

É então mais seguro dar um golpe dentro
do perímetro defensivo antes de retroceder e
reconsiderar a posição.

Nota: Só golpes individuais.

3. Método de isolamento. Basicamente é
um poderoso golpe na mão, antebraço,
tríceps e bíceps do oponente, causando uma
forte dor e deixando o braço inerte.

Então é possível uma combinação de
ataque sobre e através do perímetro de
defesa. Este é o método mais positivo para
assegurar um ataque pleno de êxito.

É muito importante compreender que se o
ataque sobre o braço avançado do contrário
falhar usando qualquer destes métodos, é
imprescindível retroceder e tentar de novo
desde outro ângulo. Só quando se tenha
segurado o braço avançado do contrário, se
poderá atacar o corpo. Todo o resto é simples
esgrima. Se o inimigo bloqueia um assalto,
destruir o braço que bloqueia.

Nota: Acompanhar sempre com avance
progressivo estes três métodos.

Lembrem-se de que a defesa pessoal não é
uma brincadeira, não podemos comprometer-
nos com o braço do contrário, se ele se
encontrar na trajectória de um ataque, usar
qualquer destes métodos.

Pontapés
Nos esti los chineses vemos muitos

pontapés. Se o leitor praticou Shaolim do
Norte, sabe que se requerem pontapés altos
e em outras descendências do mesmo se
requerem pontapés baixos.

Pessoalmente, eu não tenho preferências;
dependendo da situação, farei uso de umas
ou de outras, ou também de uma
combinação de ambas. Seja como for, o que
realmente temos de considerar é que nos
confrontos de rua devemos utilizar todo o
nosso “melhor” arsenal da cintura para baixo,
para ataques a essa zona; e das ancas para
cima para ataques à zona média e superior.

No Fu-Shih Kenpo quando se deu um
pontapé alto, sempre se adiciona uma baixa:
ancas, joelho ou tíbia. Nunca se dá um
pontapé alto sem que seja precedido de um
baixo, ou ao contrário.

A filosofia dos pontapés no Fu-Shih Kenpo,
tem tendência a seguir a filosofia do trabalho
de mãos. Por exemplo, dar um pontapé
directo desde a cadeira em posição frontal,
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similar ao pontapé frontal, batendo no tornozelo, na tíbia ou mais
acima, em um ângulo de 45º, para deslocar a rótula.

Antes de tentar outro pontapé, prender com o calcanhar do
pé o interior da tíbia, tornozelo, ou a barriga da perna. Os
pontapés circulares ou em rotação, com o peito do pé ou
metatarso ao fémur, coxa ou atrás do joelho. Estes golpes
são usados principalmente para neutralizar um possível
contra-ataque do inimigo com a sua perna avançada.

Novamente e como nos ataques de mão, não se deve
atacar o perímetro defensivo do corpo, até ter desviado

a perna adiantada do contrário ou ter infringido
nessa perna um castigo severo.

Isto não deve ser considerado um exagero.
O castigo é essencial, não se pode transigir
com a perna adiantada do contrário.
Magoar o mais possível antes de tentar dar
pontapés ao corpo, desta maneira, se o
ataque ao corpo não tiver grande êxito,
pelo menos o contrário não pode
contra-atacar ou continuar com outro
ataque.
Em Fu-Shih Kenpo todas os pontapés

são iniciados com a perna que está
adiantada, desta maneira não se necessita
uma grande mudança de equilíbrio. É mais
rápido que bater com a perna atrasada e

permite mais mobilidade; um rápido arrastar
de pés para a frente ou de lado, constituem
uma tensão sobre as pernas nos movimentos
à direita ou à esquerda.

Não existe a tendência aos golpes com as
ancas, como se vê nos estilos japoneses ou
coreanos, porque a maioria dos europeus
são mais corpulentos e dá-se mais
importância à rapidez das pernas e ao
deslocamento do corpo que à potência
do pontapé.

Como acontece que as pernas
possuem uma força aproximada cinco
vezes maior que os braços, eu não

compreendo a obsessão das
pessoas por pôr muita potência no
pontapé, posto que um golpe
moderado com a perna pode
infringir um grave dano.

Kenpo

“Uma luta na rua dura até
termos batido no adversário
com a suficiente força para 

o deter”

“Lembrem-se:
a defesa

pessoal não 
é uma

brincadeira”

http://www.youtube.com/watch?v=xnSEgkwXBEw
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O CHÃO NÃO 
É TEU AMIGO! 

À semelhança de muitos outros
artistas marciais, me interessei pela luta
no chão depois de assistir ao primeiro
Ultimate Fighting Championship e
vendo como Royce Gracie derrotou
seus oponentes sem muito esforço e
deixando-os rapidamente imobilizados,
incapazes de continuar lutando. Então
resolvi melhorar as minhas habilidades
de defesa e comecei a pesquisar em
toda a informação que pude encontrar
sobre a luta no chão. Quero esclarecer
que não gosto nada de estar no chão,
nem quero (à diferença de muitos dos
estilos de grappling) levar uma luta para
o chão propositadamente! Por isso
iniciei um estudo extenso dos sistemas,
para compreender melhor quais as suas
fortalezas e debilidades e para aprender
a aplicar esse conhecimento em
cenários de auto-defesa na rua.  

Durante os anos da minha pesquisa,
tive ocasião de conseguir ajuda na
formação, assistindo a seminários com

muitos especialistas e praticantes de
luta no chão em disciplinas como a Luta
Livre, o Judo, o Jiu Jitsu, o Sambo e a
Luta de submissão. Também comprei
todos os vídeos, DVDs e livros que
acerca da matéria encontrei, para fazer a
minha pesquisa a fundo. Logo se fez
evidente para mim que a maioria das
técnicas estudadas, fossem elas
estritamente orientadas para o desporto
ou para defesa pessoal, só funcionariam
se a pessoa que as executasse fosse
muito atlética e flexível. Além disto,
praticamente todas as técnicas se
desenharam para lutar "um / contra um",
sem considerar situações com múltiplos
atacantes. E, por último, na sua maioria
parecem querer manter a luta no chão,
que é onde realmente eu não quero
estar em momento algum. Quando se
trata da defesa pessoal na rua, penso
que o chão não é nosso amigo! E por
fortuna, essa era também a filosofia do
meu Mestre e Fundador do Combat
Hapkido, o Grão Mestre John Pellegrini. 

Depois de rever a linha de pesquisa
de 2002, resolvi estruturar um novo

programa para enfrentar a luta no chão
desde uma mentalidade única, a
mentalidade da "sobrevivência e voltar a
levantar-se". Sem agarres, nem
submissão, não há técnicas
desportivas, sem ficar no chão um
segundo mais do absolutamente
necessário .

O nosso objectivo era adicionar um
constituinte de chão que uti l iza a
maioria dos conceitos que usamos no
nosso programa de Combat Hapkido,
incluindo os pontos de pressão do
nosso programa de Combat Hapkido,
"Pontos de pressão tácticos", para fazer
as técnicas mais fáceis e mais efectivas.
Também estávamos resolvidos a
desenhar as técnicas para praticantes
não muito atléticos (ou acrobáticos)
devido ao facto de que o nosso sistema
se concentra na auto-defesa própria e
prática para "toda a gente". Tinha que
assegurar-me de que as técnicas que
me ensinassem fossem não só fáceis de
aprender como também as mais
realistas que se possam ensinar às
crianças e adultos de todas as idades e

Auto-defesa
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tipos de corpo, incluindo as pessoas com
incapacidades físicas, pessoas idosas e
não praticantes de artes marciais. O nosso
programa de chão seria para todos e não
só para os artistas marciais com
experiência ou em "boa forma física".

A tarefa pronta (em um processo de 2
anos), nos apresentou o nosso novo
Programa de "Sobrevivência no chão"
para os nossos estudantes e a
comunidade das artes marciais em todo o
mundo. Foi um êxito imediato e desde
então, tenho tido a imensa sorte de viajar
internacionalmente, dando cursos e
dirigindo seminários, por minha conta ou
com o GM Pellegrini, no emocionante
formato de "Duplo Impacto".
Recentemente também, o nosso seminário
único "Triplo Impacto" (com o Mestre
Gridley ensinando os Pontos de pressão
tácticos) em Valência, Espanha, foi o
nosso seminário de maior êxito neste país,
nos últimos 10 anos. Para facil itar a
aprendizagem (e o ensino) do programa,
produzimos em colaboração com Budo
International Magazine, uma série de
Cinco DVDs de instrução, que também se
tornou um êxito de vendas no mundo das
Artes Marciais. 

Ao longo dos anos, desde o lançamento
do Ground Combat Survival Hapkido, tive
a honra e o privilégio de ensinar a milhares
de estudantes de origens muito diferentes.
Para os estudantes com incapacidades,
nas minhas aulas estruturei variações das
técnicas, baseadas em suas habilidades
específicas. Devido a que este programa
também é divertido e seguro para
aprender, ele se tornou um êxito para as
crianças e seus pais, que devido à
crescente incidência da intimidação
violenta, querem que seus filhos aprendam
defesa própria prática. 

Quando ensino a mulheres, insisto no
facto de que o chão não é seu amigo
quando o agressor está tratando de as
violar, ferir ou matar e que quanto mais
tempo estiverem no chão, tanto pior fica a
situação. Devem voltar a levantar-se logo
que lhes seja possível! Mas isto também é
válido para os homens… E insisto em que
mesmo que saibam um pouco da luta no
chão ou de luta l ivre, têm de ter em
consideração que o atacante pode não
estar sozinho, ou que tendo sido feridos
durante o ataque inicial que os levou ao

chão, podem não estar lutando com suas
capacidades físicas completas. Também
destaco uma coisa obvia, mas que
frequentemente se passa por alto: quando
treinamos, a maioria das vezes, estamos
em colchões que são seguros e
confortáveis, mas na rua há pedras, vidros
quebrados, l ixo, etc. e não é onde
desejamos lutar e rolar no chão.

Combat Hapkido conta com ramos
separados para formar a Policia, os
membros da Segurança e o Pessoal Militar.
O treino destas unidades exige um
entendimento profundo da maneira em que
se opera nos diferentes meios e com
diferentes missões com respeito da
povoação civil. Também estão equipados e
vestidos de maneira diferente. O ensino a
estes grupos, das técnicas que estavam
destinadas ao desporto, constitui uma
perda de tempo e situá-los em perigo! Em
vez disso, necessitam técnicas eficazes,
fáceis de aprender e que se adaptem às
necessidades específicas das suas
funções. Por exemplo, a missão principal
de um oficial da polícia é controlar e
prender indivíduos que causam mal ao
resto (ou inclusivamente a eles mesmos)
ao mesmo tempo que garante em todo
momento que estas pessoas não tenham
acesso às armas (quer dizer, arma de fogo,
pistola de electro-choque, lançamento de
pimenta, etc.). Outro exemplo pode ser um
soldado cuja missão é assegurar uma
cidade, povoação, ou edifício frente a
possível presença de pessoal inimigo, que
quer fazer uma emboscada ou magoá-los
enquanto transportam um equipamento de
cerca de 30kg, com armas e elementos de
protecção. Como se pode ver nestes dos
cenários, se a pessoa acaba no chão, é
imprescindível contar com as habilidades
necessárias para sobreviver ao ataque
inicial e voltar à posição dominante: em pé!

Espero ter dado uma visão geral
informativa, da fi losofia do Combat
Hapkido "Ground Survival" e de ter
despertado o vosso interesse por
aprender mais. 

Em próximos artigos pretendo partilhar
com os leitores alguns dos aspectos
técnicos do nosso programa. Mantenha-
se seguro e lembrem-se: 

O chão não é nosso amigo, de maneira
que não façam grappling!…
SOBREVIVAM!
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No que respeita à armadura, se considerava de
extrema importância e significação, de tal maneira

que era mantida na casa como símbolo de
honorabilidade. No entanto, não sempre foi assim.
Antes e durante o período do Imperador Kotoku, e

especialmente no primeiro ano de Taika (645),
todos, inclusivamente os oficiais, estavam

proibidos de portar em suas casas a armadura ou
qualquer outra arma de guerra. Não existem

registos de quando isto mudou e as armaduras e
armas pessoais começaram a ser mantidas nas
residências, ainda que para alguns autores, isto

provocou a base da formação de uma classe
profissional de guerreiros que eventualmente se
situavam na periferia política do centro de poder.

Esse hábito acabou por fazer-se símbolo da devoção
militar.

Cada clã, família do estamento samurai ou casa militar,
possuía o seu próprio gusoku-shi - fabricante de armaduras.
Isso explica a grande diversidade de formas utilizadas para a

batalha. Naturalmente, os segredos para fazer os diversos
modelos eram guardados como tesoiros em cada clã, de

maneira que só aqueles que pertenciam à linhagem
pudessem utilizar um determinado tipo de armadura. A

tradição de manter o segredo para fazer as armaduras era
guardado com tanto afinco e seriedade que os estilos e

seus vários elementos e formas particulares de utilização,
se fizeram inteligíveis também durante os períodos de

paz. 
No entanto, de uma maneira geral existia um padrão

para a armadura, que constava de protectores para a
cabeça, pescoço, ombros e braços, peito, abdómen,
pernas e pés. Naturalmente, existiam variantes para

os diferentes tipos de soldados. Assim, o soldado de
infantaria que lutava no chão, o soldado montado e

os altos oficiais tinham modelos diferentes
consoante a conveniência para as suas funções.

Com o passo do tempo, a armadura deixou de
ser apenas funcional para se tornar um símbolo
de poder, mais ornamentada e de mais valor. As

armas deixaram de ser instrumentos
simplesmente de guerra para ser uma amostra do

estamento e da força.
As armaduras antigas, de antes do Século XVI, eram

denominadas o-yoroi, kachu, haramaki, do-maru etc. As feitas
após esta época, eram geralmente conhecidas como gusoku.

Shidoshi Juliana vestiu o nosso
director Alfredo Tucci com uma
armadura japonesa, para nos

mostrar as suas diferentes partes e
o correcto procedimento de como se

deve vestir. Um artigo que também
explica a história e antropologia da

armadura, um dos principais
atributos do Samurai.

Como se veste a Armadura Japonesa
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Os materiais empregados na manufactura da armadura samurai mostram a
preocupação com a velocidade e a funcionalidade desse equipamento no campo

de batalha. Além disso, a armadura completa era utilizada apenas por samurais
das classes mais altas. Devido a essa preocupação com a velocidade e

funcionalidade, é natural que haja diferença entre a armadura utilizada por um
samurai a cavalo e a utilizada por um samurai de infantaria. Assim, a armadura era

constituída basicamente de por peças em coiro. Arai Hakuseki, grande
conhecedor e confucionista, que serviu na corte do Shogun Ienobu (1662-
1712), estudando os velhos manuscritos Sandai Jitsuroku, faz

menção (Arai, 17) de antigas armaduras feitas de couro de
carneiro e de vaca usadas pelos guerreiros de Ono-no-

Ason-Uyu durante o período Konin e dadas aos seus
filhos Mutsu-no-Kami-Harueda e Tsushimano-no-

Kami-Harukaze, que lutaram na Era Jogen (976-97). 
O couro era tão fundamental para a armadura

japonesa que peças desse material não só
funcionavam como elos de ligação entre as partes,
mas também formavam o material essencial para a

confecção do equipamento. As placas em couro
eram reforçadas com ferro ou aço e/ou outros

materiais laqueados, de maneira a proporcionar a
rigidez necessária. Os elmos e os protectores do

peito, feitos todos em metal, que foram
encontrados e datados de períodos bastante

antigos do Japão, sugerem que os fabricantes de
armaduras estiveram desde muito antigamente

na sua história. As peças que se conservaram
mostram que o ferro foi habilidosamente trabalhado

para que houvesse uma redução no seu peso, fazendo-o
ficar mais fino onde seria utilizado como uma peça

única, como os elmos, ou dobrando-o em camadas.
Assim, pequenas peças serviriam ao elmo enquanto

as compridas iriam para o protector do peito. 
Mas foi desde o fim do período Heian em diante

que a armadura finalmente se desenvolveu ao ponto
de chegar a ser essa bela obra de arte constituída
por placas de ferro atreladas umas às outras por

pequenas cordas de couro (odoshi),
caracterizando a feitura da armadura para

sempre. As placas de ferro e aço tinham o seu
tamanho e forma adaptadas para servirem ao
propósito da protecção à zona à qual fossem

destinadas. Peças compridas eram usadas para a
protecção de ombros - sode -, ou para a protecção

do tórax - do.

http://www.bugei.eu/


Com o tempo, o objectivo de conseguir
materiais que proporcionassem protecção
eficaz e leveza, foi alcançado, posto que a
armadura se tornou capaz de proteger
contra o corte de espadas, flechas, balas
de mosquetes e oferecer além da máxima
protecção, um equipamento que não
fosse tão pesado para ser usado.

A variação de cores, estilos e materiais
utilizados para confeccionar a armadura
fizeram dela uma grande obra de arte,
valorizada até hoje por museus do

mundo inteiro e por coleccionistas
particulares. Eram justamente esses
detalhes que enriqueciam as armaduras e
que proporcionava uma distinção de um
esti lo para outro, possibil itando
inclusivamente a identif icação dos
membros de vários clãs, devido às cores
particularmente usadas nas cordas e
detalhes das suas armaduras. Embora
existissem cordas de muitas cores para
entrelaçar as placas de metal, as cordas
de couro eram conhecidas como kawa-

odoshi, enquanto que as de seda chinesa
eram chamadas de kara-ya-odoshi. 

Sob a regência de Tokugawa no
Japão, os conflitos em lpnga escala e
os confrontos em batalhas acabaram
por chegar ao seu f im. Entretanto,
embora  tenha  dec l i nado  a
impor tânc ia  da  a rmadura  no  que
respeita ao combate real, visto que
os mesmos se tornaram raros,  ao
pon to  de  se  ex t i ngu i rem,  a  sua
importância no que diz  respei to a
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Como se veste a Armadura Japonesa

 



Tradição Japonesa

s ímbo lo  de  pode r,  se  e l evou .  A
a rmadura ,  ma is  do  que  nunca  se
tornou a referência do estatuto, da
classe ou do patamar ocupado pelo
samurai, assim, uma série de grandes
armaduras (o-yoro i )  foram usadas

pelos daimyo durante as cerimónias
mil itares, das cortes e da regência
pela coroa dos shogun.

Peças que constituem a armadura:
1. Tazuna, fundoshi - peça íntima

utilizada sobre o corpo.

2. Shitagi e Obi - quimono comum de
uso diário. Samurai de patentes mais altas
poderiam utilizar quimonos sumptuosos
condizentes com suas posições sociais.
Eram chamados yoroi-hitatare. Para prender
o quimono era usada uma faixa, a obi, que

https://www.facebook.com/KazenoRyu.Bugei


era trespassada duas vezes na cintura e
geralmente amarrada na frente do corpo. 

3. Hakama, kobakama, ou matabiki -
calças plissadas com detalhe nas costas
(koshi-ita). O kobakama se caracteriza
por ser mais curto e menor. O matabiki

era utilizado por patentes mais baixas.
4. Tabi - meias especiais com divisão

entre o dedão e os outros dedos do pé.
5. Kyahan ou habaki - protectores de

perna usados do tornozelo até o joelho,
feitos em tecido.

6. Waraji - sandálias usadas pelas
patentes mais baixas. Normalmente um par
a mais era carregado na cintura. As
patentes mais altas usavam uma espécie
de bota feita em pele (kengetsu, kutsu,
tsuranuki), principalmente de pele de urso.

http://www.bugei.eu/


Tradição Japonesa

7. Sune-ate, shino-zutsu - protector
da perna feito em metal moldado ou
couro laqueado. Alguns foram feitos com
uma placa única de metal, mais utilizado
pela cavalaria para proteger contra lança

e outras armas. Entretanto, a maioria era
feito de placas unidas entre si e com
placas centrais protegendo os joelhos.
Normalmente incluíam couro laqueado
aos lados (abumi-zure) que por sua vez

protegia contra a fricção de estribos e
selas no caso de montar a cavalo. O
joelho era geralmente protegido pelo
hiza-yoroi kakuzuri, metal que às vezes
era parte integrante do sune-ate, ou que
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menos frequentemente era uma peça
separada. Existia ainda um tipo de
protector feito em malha de ferro,
utilizado pela infantaria em épocas de
combate ou mesmo pelos bushi, por

debaixo da calça, em épocas de paz,
chamado kusari-kyahan ou kusai-
suneate. 

8. Haidate - peça interna protectora da
coxa, semelhante a um avental, sendo a

sua extremidade inferior geralmente
constituída por pequenas placas (kozane)
em metal, couro ou até mesmo de osso
de baleia. Aberta ao meio, o haidate
possuía cordas que se passavam em
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volta da cintura e amarravam à frente
do corpo. Existem vários tipos de
haidate, entretanto, todos com a
mesma função.

9. Yugake - luvas, normalmente com
um pequeno buraco no centro das
suas palmas.

10. Kote-tegai - protector do braço
e ombro, feito normalmente em malha
de ferro, com placas cuja função era
defensiva. A placa protectora do
ombro se denomina kamuri-ita; a do
braço, gaku-no-ita; a placa côncava
do cotovelo, hijigane; e finalmente a
do antebraço, ikada, sendo
constituída por uma série de tiras de
metal longitudinais. Por vezes ela se
apresentava encaixada numa só peça
de metal, furada e amoldada, à qual
era atada ao pulso uma outra peça
que t inha por função proteger as
costas da mão.

Essa peça era forrada em couro e
possuía uma curvatura de maneira que
se ajustasse aos dedos do guerreiro.
Nas armaduras antigas, peças para os
dedos e anéis eram unidas umas às
outras por uma pequena corrente. Mais
tarde, pesadas luvas em couro eram
vestidas. Algumas vezes havia ainda
um protector para as costas da mão
chamado tetsu-gai. Embora
protegessem a parte externa do braço,
a sua parte interna era mais vulnerável.
Existia uma grande variedade desses
protectores consoante a função do
guerreiro. Por exemplo, os arqueiros
utilizavam um tipo conhecido como yu-
gote, famoso por dispensar qualquer
peça pesada que pudesse atrapalhar
suas habilidades. 

A porção interna do braço, que
requeria menos protecção que a área
externa, era coberta com um tecido
pesado, ou o próprio couro,
entremeado com seda ou tiras de
couro. Entretanto, a sua defesa se
baseava mais nas habil idades do
guerreiro do que propriamente pelas
peças da armadura, uma vez que essa
área se tornava exposta quando os
braços eram levantados para
aplicações de golpes com a espada.

Existiam técnicas que se tornaram
famosas no Yari Jutsu e no Kenjutsu,
por visarem atingir essas áreas

expostas e vulneráveis da armadura,
contra um adversário em combate.

Havia uma quantidade fantástica de
tamanhos, tipos, formas e materiais
que o bushi podia seleccionar para
essa importante vestimenta. Um
exemplo são as mangas da armadura
coberta por uma malha feita de anéis e
correntes de metal (kusari gote). Os
braços eram logo protegidos por
placas (tetsu gote). Havia um tipo de
manga que protegia o braço cobrindo-
o com uma comprida placa (como um
sode adicional), atada ao ombro (tsugi
gote). Outras eram formadas por
escamas, sobre o bíceps (gaku no ita);
outras ainda alternavam faixas dessas
placas com a malha de metal (oshi no
gote), ou eram totalmente feitas de
malha, à qual eram amarradas fortes
placas de vários tipos (shino gote, echu
gote, awase gote).  

Também usavam uma pequena
protecção para o antebraço, coberta
com as placas e a malha, e depois com
um tecido rústico (hansho gote). Essas
mangas eram muito específicas
consoante o tipo de propósito marcial
desejado. Por exemplo, havia mangas
especiais (yu gote) feitas em seda e
brocado, sem qualquer protecção
pesada, que eram vestidas aos pares,
a partir dos ombros. Eram mais
uti l izadas pelos arqueiros, que
precisavam de l iberdade de
movimentação para manipular seus
arcos e flechas. Em certas ocasiões, os
arqueiros usavam apenas uma dessas
mangas, para proteger o braço direito,
p ombro e boa parte do peito e as
costas. Eram atadas em volta do
corpo. Muitas das mangas da
armadura consideradas leves, eram
usadas em tempos de paz, sendo
vestidas sob o quimono, quando o
bushi deveria estar preparado apenas
para confusões de rua. 

As articulações, que geralmente
ficavam desprotegidas devido ao vão
existente entre as mangas protectoras
(kote) e as placas laterais (watagami)
do corselete (do), eram reforçadas com
camadas de malha de metal, placas e
escamas (waki biki). Eram vestidas sob
o corselete, separadamente ou ligadas
umas às outras por uma faixa de metal

(kusari waki biki). Um tipo especial de
equipamento (manju nowa) combinava
os waki biki com um colar e ombreiras.

11. Wakibiki - protector da região da
axila e lateral superior do tórax, região
entre o kote-tegai e o watagami do, do
corselete protector do tórax. Podia ser
encontrado anexado ao do, ou mesmo
combinado com um tipo de colar
protector para o pescoço e ombros
(manju-nowa). Podia ser preso com
botões (botan-gake), cordas (himo-
tsuki) ou ganchos (kohaze-gake).

12. Do - protector do tórax, parte
central da armadura. Juntamente com
o elmo, caracterizava a identidade da
armadura e o seu período da história -
o pré-histórico (tanko, kachu,
kisenaga), o antigo (yoroi) e o moderno
(gusoku). A maior parte do corpo do
bushi era vestida com um corselete
feito de longas placas de metal, como
os antigos corseletes (kaki yoroi, keiko)
do século IV. Havia também corseletes
em couro brilhante, forrados e cobertos
com faixas de escamas bem atadas
com seda ou cordas de couro. Como
foi notado anteriormente, o couro era
matéria-prima preferida pelos
confeccionistas de armaduras, e os
vários tipos de couro utilizados, assim
como os vários tipos de tratamento,
deram origem a uma série de
corseletes (kawa tsutsumi), assim
como os de couro chinês (kara kawa
tsutsumi), couro vermelho (aka kawa
tsutsumi) e couro florido (hana gawa
tsutsumi). Patentes mais baixas
uti l izavam os feitos com couro
laqueado preto (sewari-gusoku),
embora fossem utilizados muitos tipos
de couro para sua confecção em geral.
As placas que constituíam o do, eram
por vezes cobertas com pele de
tubarão (same tsutsumi), casco de
tartaruga (moji tsutsumi) e enfeitados
com osso de baleia. Quando era aberta
nas costas, se chamava haramaki-do,
e quando a abertura era lateral, do-
maru. Havia ainda o do feito com uma
única peça de metal. Embora
incomum, essa peça era chamada
hatomune-do ou hotoke-do.
Pertencentes ao século XVII e XVIII,
elas foram aparentemente copiadas da
armadura europeia. Poderiam ainda
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constar no do duas placas com
função de proteger a axila
esquerda (hato-no-ita) e a direita
(sendan-no-ita). 

Havia uma variedade
aparentemente infinita de
corseletes em uso em Japão em
diversos períodos, e eles se
dividem em duas categorias
principais: a primeira e mais
comum é a constituída por peças
`por sua vez constituídas por
placas ou escamas e amarradas
com fortes cordas (do), e a
segunda, a das peças inteiriças.
Os mais recentes corseletes,
chamados de placa ou “peito de
pombo” (hatomune do) ou placa
“peito de santo” (hotoke do),
porque imitavam a curvatura do
corpo humano, eram muito raros.
Cobrindo o corpo do pescoço à
cintura, eram usados no Japão
dos séculos XVII e XVIII.
Aparentemente copiados dos
modelos europeus, podiam ter a
abertura nas costas ou nos lados.
Os que possuíam abertura frontal
eram pouco comuns. Adoptados
pelas categorias mais baixas de
samurais e seus ajudantes, certos
modelos ajustáveis mais simples,
possuíam inúmeras derivações. 

Alguns modelos incluíam dois
soquetes, aos quais era presa a
bandeira da cavalaria. Os
samurais de alto escalão vestiam
peças adicionais, como a
importante se-ita, ou se-ita no
yoroi, que eram placas pequenas
que protegiam as articulações
dos ombros e a parte superior do
braço. As mais antigas eram
geralmente feitas de metal ou
couro bem grosso, r icamente
decoradas com detalhes em
metal nas bordas. As mais
recentes eram feitas com três
placas grossas ou f i leiras de
escamas sobrepostas, protegidas
com couro curtido. Nos últimos
corseletes fabricados, os
samurais de baixo escalão - que
não eram autorizados a vestir as
placas protectoras, vestiam
protecção menores chamadas de
giyo yo ita. Eram vários os
modelos existentes dessa peça
específica.  

13. Uma-obi - faixa amarrada
na cintura. Nessa obi a espada
ficava presa ou amarrada. Era em
geral feita de linho ou tecido, com
ornamentos na frente. Quando ele
cortava as pontas desse cinto e
jogava fora a bainha de sua
espada, que ele geralmente
carregava presa ao cinto, sua
intenção de morrer no campo de
batalha era claramente manifesta
aos seus inimigos e a natureza
desesperada de sua luta era
enfatizada.

14. Sode - Os bushi de
patentes mais altas possuíam dois
protectores de ombro chamados
sode. Geralmente composto por
várias pequenas peças unidas
umas às outras por meio de
cordas de couro ou seda, em
camadas, sobre uma placa de
metal ou couro laqueado. O topo
era sempre de metal sólido
ricamente adornado (kamuri-ita),
enquanto a porção inferior
(hishinui-ita) normalmente possuía
um preenchimento dentro e era
amarrado com cordas em “x” para
prendê-lo. Suas formas mais
comuns eram a rectangular e a
quadrada, e o seu tamanho
variava de grande (ou-sode),
médio (chu-sode) e pequeno (ko-
sode).

15. Koshiate - protector preso
ao lado esquerdo para carregar as
espadas, tanto a longa (daisho)
quanto a curta (wakizashi).
Antigamente o bushi costumava
ainda carregar uma espada extra,
mais longa que a daisho,
conhecida como nodachi, que
ficava presa às costas, na
transversal. Ela, no entanto,
tornou-se rara no Período
Tokugawa.

16. Nodowa - protector do
pescoço. Usado por samurai de
alta patente. Em fomato de “U”,
era composto por pequenas
placas. Parece Ter sido
desenvolvido no séc. XVI
inspirado em um colar
normalmente usado por baixo do
do. no Período Tokugawa,
entretanto, passou a ser usado
por cima numa variedade de
estilos, entre eles um que protege

inclusivamente a nuca, amarrado
ou preso por ganchos atrás do
pescoço. O nodowa poderia ainda
ser preso directamente à máscara,
embora o seu modelo solto
(tetsuki) fosse o mais popular.

17. Hachimaki - faixa branca
amarrada na cabeça, na altura da
testa. Sua cor se dá pela
referência à morte iminente. 

18. Uchi-bari - touca protectora
usada por baixo do kabuto. Era
presa por cordas (shinobi-no-ou)
na queixo e no próprio elmo.

19. Mempo - máscara de ferro,
aço ou couro laqueado usadas
para proteger o rosto. Poderiam
cobrir toda a face (mempo,
membo ou so-mempo) ou parte
dela. Quando deixava
descobertos os olhos, era
chamada de saru-bo.
Normalmente representavam a
face humana, de demónios ou de
animais. As mais famosas eram:
face coreana (korai-bo); fantasma
(moriyo); demoníaca (akuryo);
bárbaros sulistas (namban-bo);
demónio narigudo da floresta (tori-
tengu) e a face do homem velho
(okina-men), do jovem (wara-
wazura) e da mulher (onna-men).  

20. Kabuto - elmo protector.
Era composto por várias peças
que tinham como função a
protecção da cabeça. Sua peça
central é chamada de hachi, uma
peça côncava de metal como uma
cúpula, que seguia o formato da
cabeça humana. Na sua porção
frontal se encontram uma peça de
couro laqueado, frequentemente
em vermelho e decorada
chamada de maezashi. O shikoro
é a parte protectora do pescoço,
composta de 3 a 7 camadas de
100 a 138 placas metálicas.
Assim, essa peça caia por sobre
os ombros e costas. Os
protectores de orelha (fukigaeshi),
característicos por uma curvatura
e inclinação para trás, eram
também ricamente ornamentados
com couro, e metais nobres como
ouro e prata. 

Jinbaori - espécie de quimono
aberto usado por cima da
armadura pelos oficiais de alta
patente.

Tradição Japonesa
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CAMPEONATO DO MUNDO DE
KARATE GUADALAJARA 2013

A cidade espanhola de Guadalajara, de apenas
80.000 habitantes, cumpriu amplamente seu
compromisso de organizar e do fazem bem, o VIII
Campeonato do Mundo WKF para categorias cadete,
júnior e sub 21, realizado de 7 a 10 de Novembro.
Junto com a Real Federação Espanhola de Karate e
a World Karate Federation, o Município da cidade
com seu Presidente e seu Vereador da área dos

Desportos, respectivamente António Román e Eladio
Freijo, mostraram estar comprometidos com o
Desporto e com os grandes eventos. 

Guadalajara foi “tomada” pelo Karate durante
praticamente 10 dias, pois a aclimatação necessária
de muitos competidores, junto com os cursos e
reuniões em dias prévios, o fizeram necessário, com
os benefícios óbvios a vários níveis para a própria
cidade e localidades da província, que tiveram que
dar cabida a várias delegações, por ser a capital
insuficiente. 

A cidade de Guadalajara, na Espanha, sediou o VIII Campeonato do Mundo
de Karate WKF, em categorias cadete & júnior. Magno acontecimento
desportivo, ao qual assistiram 100 países dos cinco continentes, ao todo
com 1.400 participantes, além de árbitros, técnicos, dirigentes e muito
público que todos os dias lotou o excelente Pavilhão de Aguas Vivas.

Texto e Fotos: Olga Muñoz Rojas
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Finalmente, uma boa organização fez
com que todos os visitantes se sentirem
comprazidos com a sua visita a esta
localidade da região da Alcarria, para um
encontro em que também colaborou a
Governo Provincial, o Conselho Superior
dos Desportos e a Junta de
Comunidades de Castela - La Mancha. 

Temos de dizer que com anterioridade,
só em três ocasiões se realizaram
Campeonatos do Mundo de Karate na
Espanha e sempre em cidades de grande
envergadura, como Madrid (1980 e 2002)
e Granada (1992). Portanto é justo
reconhecer o grande esforço que
Guadalajara, com apenas 80.000
habitantes, fez a favor deste torneio, que
por certo, foi a edição de maior
participação da história (incluindo os
torneios Sénior). 

O Campeonato Mundial WKF se realiza
de dois em dois anos, tanto para categorias cadete, júnior
e sub 21, como por outra parte para a categoria sénior, de
maneira que ambos se vão alternando; os primeiros se
realizam nos anos impares - como é o caso deste - e os
sénior em anos pares.

Em dias precedentes, um curso de titulação da máxima
categoria de arbitragem, trouxe ao hotel Tryp Guadalajara
(Sol Meliá), “quartel general” do torneio, a mais de 250
árbitros e juízes de mais de 80 países, em busca da sua
qualif icação. Enquanto isso, algumas equipas se
familiarizavam com o pavilhão e participavam em treinos
programados nas suas instalações. 

Nações como a Inglaterra, o Japão, a China Taipei, a
Hungria, a Itália, a Eslováquia, a Eslovénia, os Estados
Unidos…, traziam em volta de trinta competidores. Outros
como a Turquia, a África do Sul, Croácia, Egipto, França ou
Malásia ultrapassavam esse número. Alguns países apenas
traziam uns poucos caratecas, como Chipre, Ilhas Fiji,
Islândia, Moçambique, Paistina, Ruanda,… 

Apesar do Karate não ser problemático, alguns dos
países participantes têm conflitos internos ou com outros
países, pelo que a segurança do torneio foi muito
potenciada e a presença policial reforçada. Finalmente não
houve nenhum problema, o que numa cidade deste
tamanho, “tomada” por tal número de visitantes tão
diferentes uns de outros…, já é motivo de satisfação.

Em Guadalajara foi possível ver autênticas lendas do
Karate, como: Aritake, Nagura, Hashimoto, Inoue, Teraishi,
Tsuyama, Kagawa…, junto a residentes na Espanha como:
Yamashita, Ishimi, Onaga, Fujioka, Nomura…  E ex
campeões de renome de todas as épocas, como os irmãos
Egea, Jesús Juan Rubio, António M. Amillo, Ivan Leal,
Fernando Rosuero, Ângelo Lopes, Xavier Ferreira, José Mª
Martim, Pedro Rascón, Jesús Calvo, Luís Mª Sanz, Agustín
Manzano, Josep Bosch, Tomoko Araga, Ticky Donovan,
António Oliva, Francis Didier, Luca Valdesi, António Dias e
um longo etc.… Todos eles, junto com o resto de visitantes
e participantes, gozaram da Exposição que Salvador
Herraiz preparou para o evento e que mostra os principais
Mestres de Karate desde o nascimento deste como tal, em
Okinawa, faz mais de 100 anos, passando pela ilha
principal do Japão, o salto ao Ocidente, por meio
principalmente das tropas norte-americanos após a II
Guerra Mundial, a chegada à Europa nos anos 50 e a sua
introdução na Espanha, para chegar a Guadalajara em
1973, faz agora 40 anos. A exposição consta de umas
cinquenta fotografias históricas seleccionadas e em muitos
casos feitas por mim pessoalmente, durante as minhas
muitas viagens ao Japão. Todas se complementam com as
referências do lugar, ano, mestres e escolas que nelas

aparecem. Uma exposição que foi muito do agrado de
todos e que contou com presença de alguns dos seus
protagonistas. Yamashita Yosuke, um deles manifestava
estar encantado: “Está muito bem. É muito importante que
se conheça isto, que se conheça a história”.

A cerimónia inaugural, foi na parte da tarde do primeiro
dia, deu inicio com o desfile dos representantes dos cem
países, seguidos pela bandeira da Federação Mundial de
Karate portada por caratecas infantis do clube Hombu Dojo
de Guadalajara, instruído por Salvador Herraiz, 7º Dan
Wado Ryu. A importância do evento trouxe hasta o
magnífico pavilhão de Aguas Vivas, para a dita cerimónia
de abertura, a Presidente de Castela la Mancha, Dª Maria
Dolores de Cospedal, o presidente do Conselho Superior
dos Desportos, Miguel Cardenal; o Presidente do Município
António Román; a Presidente do Concelho Ana Guarinos; o
Director Geral dos Desportos de Castela la Mancha, Juan
Carlos Martim; o deputado Xavier del Rio e os Presidentes
nacional e mundial das Federações de Karate, António
Moreno e António Espinós, respectivamente. Todos deram
as boas-vindas aos competidores e visitantes e insistiram
no seu compromisso com estes grandes eventos.  

Dolores de Cospedal por sua parte, na sua alocução
disse também: “O Karate é uma das disciplinas mais
completas que pode praticar o ser humano, cujos valores
de respeito para o contrário e a perseverança no esforço
fazem grandes os homens e os países, pois alem de
proporcionar resistência, flexibilidade e velocidade, concilia
e potencia o físico com a harmonia espiritual".

Para encerrar a cerimónia, a magnífica demonstração de
Karate Uechi Ryu do Sensei José Cifuentes e seus alunos,
que mostraram práticas com os elementos típicos
okinawenses para o fortalecimento físico, rompimentos e
kata, acompanhado o Maestro com o espectacular som e
ritmo ao vivo, dos tambores japoneses Taeko, graças à
colaboração da Embaixada do Japão. Por certo, também
assistia o próprio Embaixador Sr. Satoru Satoh e seu
homólogo da Arábia Saudita.

Seguidamente, houve uma demonstração de tácticas e
técnicas policiais, por conta de membros da Escola de
Polícia de Ávila. Depois, uma competição que já tinha tido
as suas primeiras eliminatórias da parte da manhã.

A competição se desenvolveu com absoluta
normalidade, sem incidentes, como também os não houve
na convivência de vários dias dos habitantes de uma
capital de tamanho médio, convivência necessária numa
avalanche de 5.000 visitantes, dos quais uns 2.500
estrangeiros.

Os confrontos de kata e kumite trouxeram emoção ao
pavilhão cheio de um público entregue. A modalidade de
kata equipas ( júnior) foi, como é habitual, a mais
espectacular. Na categoria masculina a selecção da
Turquia conseguia subir ao cimo do pódio, com seus
representantes Yavuz Selim Oruc, Fatih Sadullah Selman e
Lutfullah Teber, que venciam na final aos representantes da
Espanha, Carlos Fornell, Rubén Garcia e António Garcia,
que obtinham uma merecida medalha de prata. As
terceiras posições foram ocupadas finalmente “in exequo”
pelas equipas do Egipto, com Ilham Abdallah, Zeyad
Abdelrahman e Mahmoud Hanafi, e o Perú, com Roberto
Atunca, Fabrizio Vindrola e Mariano Wong. 

A competição das mulheres, em kata equipas, foi
vencida pela flamante selecção espanhola, constituída por
Jessica Moreno, Lidia Rodríguez e Raquel Roy, que se
impuseram na final à França, cuja equipa estava formada
por Pauline Bouchet, Lila Bui e Perrine Mortreux. Uma final
muito igual, onde talvez a França teve algum
problemazinho no kata e a Espanha o teve no bunkai.
Finalmente, a Espanha levava o ouro, a Itália e a Grécia
partilhavam o bronze com equipas formados por Donofrio,
Reale e Sassano no primeiro caso, e Rouchota,
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À esquerda: Equipa Feminina de
Kata, Campeã do Mundo: Espanha

(por cima) e antes da grande final
junto com a França (em baixo). 

À direita: A equipa da França
durante o seu kata final (por cima),
responsáveis locais e regionais do
torneio (no centro) e as equipas da

Itália e Grécia em Kata Feminino,
ambas medalha de bronze 

(em baixo).



Por cima: Salvador Herraiz mostra a
exposição acerca da História do

Karate, ao Mestre Kurihara, Vice-
Presidente da Federação Japonesa 

de Karate. 
Em baixo: O legendário Mestre

Tsuguo Sakumoto, 9ºDan 
Ryuei Ryu, esteve em 

Guadalajara como membro 
do Comité Técnico WKF.

 



Theodorakopoulou e Xenou no
segundo. Todos gozaram da
vantagem que constituía que o Japão
não apresentasse competidores nas
categorias de kata equipas, pois do
contrário, muito provavelmente todos
teriam retrocedido um lugar para
deixar o oiro ao país nipónico.
Menção especial merece a espanhola
Raquel Roy, que à medalha de oiro
por equipas somou a de bronze em
kata individual cadete, por detrás,
neste caso, da japonesa Saori
Ishibashi (ouro) e a estado-unidense
Jennifer Robinson (prata). A turca
Deniz Atak compartilharia o bronze
com a espanhola. 

Outros espanhóis a destacar foram
Xavier Pereda, que obteve o bronze
em categoria kata cadete masculino,
junto com o russo Vadim Kobzarev,
atrás do japonês Nozomi Yamanaka
(ouro) e do turco Enre Befa Goktas
(prata). Maria Torres também levava
um bronze, assim como a japonesa
Hikaru Furuno, na categoria de kumite
júnior +59 quilos, que venceu a
italiana Sílvia Semeraro, com prata
para a francesa Nancy Garcia. Por sua
parte, o espanhol Raul Cuerva
também levava um bronze em kumite
júnior -68 quilos, atrás do francês
Steven Dacosta e do turco Dogan
Ates. Gabor Harspataki, da Hungria,
partilhava o bronze com o espanhol.
Melhor foi o resultado de António
Garcia, que em kata júnior individual
ficava com a prata, perdendo na final
com o japonês Yuhei Horiba (como
não podia deixar de ser...) O turco Inis
e o russo Ufimtsev levariam o bronze. 

Mas sem dúvida, o espanhol mais
destacado em kumite foi Alexandre
Molina, que na categoria cadete -70
quilos conquistava o desejado ouro,
depois de uma final de infarto na qual
vencia o argelino Dris Aimen,
deixando os bronzes para o turco
Korkmaz e o alemão Bauer.
Felicidades portanto, não só nos
competidores espanhóis como
também nos seus técnicos, o
seleccionador nacional de kata

Francisco Mayoral, o de kumite César
Martínez Blanes, seus respectivos
ajudantes Lorenzo Martín e Ángel Luís
Chavez, e o Director Técnico da
Federação, José Mª de Dios. 

No que respeita ao medalheiro final
geral temos de dizer que o Egipto foi o
país mais condecorado,
especificamente com quinze
medalhas, nove delas de ouro, seguido
no medalheiro pelo Japão, com doze
medalhas, seis delas de ouro. Em
terceiro lugar a poderosa França que
levava três ouros de um total de onze
medalhas. A seguir a Turquia, com
dois ouros de entre catorze medalhas
ao todo, e em quinto lugar a Espanha,
que obtinha ao todo oito medalhas,
duas delas de ouro, duas de prata e
quatro de bronze. 

Magnífico o campeonato realizado
na cidade de Guadalajara, onde
pudemos ver os melhores
competidores de Karate do mundo em
idades de 14 a 20 anos. Alexandre
Blanco, Presidente do Comité
Olímpico Espanhol, não quis deixar de
assistir também presenciar parte do
torneio. 

A conta atrás para a organização
deste magno torneio se iniciara faz
mais de um ano, quando decidida a
cidade para ser a sede, esta enviou
Salvador Herraiz ao Congresso
Mundial de WKF, em Paris, para ajudar
na apresentação deste campeonato
em Guadalajara ao responsável
federativo António Moreno. Desde
então, um ano de trabalho que
finalmente culminou com a realização
do evento.

Reflexões de 
SALVADOR HERRAIZ, 
membro do comité 
organizador

Em princípio, este Campeonato do
Mundo foi um evento não procurado
por mim, devo dizer…. Mas apesar de
eu não ser o que se diz um fanático da
competição no Karate, por motivos
técnicos e fi losóficos (que todos

conhecem), não era momento de
precisamente atacar esta faceta ou
parte da arte marcial. Tratava-se de
um acontecimento extraordinário, pelo
que desde o princípio, quando me
pediram colaboração, não só dei o
meu apoio à sua realização como
também colaborei activamente nela e
tenho sido mais uma da sua
engrenagem.

Para mim, defensor como todos
sabem, de um Karate tradicional,
complementado com certos valores
pessoais, tem sido difícil em alguns
momentos participar da organização
deste movimento de alta competição.
levei o assunto com cuidado, com
carinho, com compreensão, com
tolerância, com bom senso. 

O Karate não é de ninguém. O
Karate não é da Federação Mundial,
mas também o não é dos
tradicionalistas mais acérrimos,
apesar de que tanto uns como outros
de certeza gostariam. O Karate é uma
arma poderosa (desportiva,
competitiva, educacional, tradicional,
cultural, defensiva, ofensiva,…) e cada
um a uti l iza consoante as suas
próprias ideias, sejam estas melhores
ou piores desde um ponto de vista
ético e moral, mas… não deixa de ser
Karate, com melhor ou pior propósito.

Desde sempre, a minha especial
preocupação é que o Karate não
perca os seus valores técnicos nem os
seus valores morais. Tento isto não só
através das minhas ensinanças
quotidianas como também através
dos meus livros e artigos em Cinturão
Negro.

A minha visão do Karate faz-me
estar não demasiadamente nem
demasiadamente longe da Federação
Desportiva nem dos mais
tradicionalistas. Não vamos entrar em
maior profundidade neste assunto,
pois é infindável e recorrente desde
faz muitos anos. Todos conhecem a
minha maneira de ver e situação, mas
o certo é que tenho colaborado com
muito gosto, a desenvolver este
evento extraordinário na minha cidade

À esquerda, uma instantânea tomada por Eduardo Bonilla em
um dos espectaculares combates. À direita, Luís Inácio Gomes,
um dos melhores árbitros espanhóis, observa vigilante o kata da
japonesa.



Por cima: Salvador Herraiz e
Francisco Angullo, Director de
Organização da RFEK. O Presidente
do Município de Guadalajara,
António Román e a Presidente
Regional, Mª Dolores de Cospedal,
durante as suas palavras a
competidores, público, jornalistas e
caratecas do Hombu Dojo de
Guadalajara.



Por cima: Alexandre Blanco,
presidente do CSD, António
Espinós, presidente WKF e

António Moreno, presidente RFEK. 
No Centro: Equipa espanhola de

kata masculino (à esquerda) e
mesa oficial do torneio (à direita).

Em baixo, aspecto geral do
camarote VIP.

 



e quero agradecer publicamente a
sua excelente disposição para
colaborar, aos membros do staff do
Karate de Guadalajara, à Escola
Oficial de Idiomas da cidade, ao
pessoal do pavilhão multiusos (com
uma entrega digna de elogio), aos
responsáveis municipais, à Policia
Nacional e Municipal (na pessoa de
seu Intendente Chefe, Júlio

Establés), ao deputado Xavier del
Rio e em geral a todo aquele que
depositou carinho para que o evento
saísse adiante da melhor maneira. 

Não quero nem posso esquecer
os responsáveis federativos e em
especial os Directores da
Organização WKF, Esteban Peres, e
da RFEK, Francisco Angullo, com
quem, este último, partilhei o minuto

a minuto os dias de competição,
junto com seu árduo trabalho e seus
desvelos. O campeonato resultou
um êxito e todos, competidores,
visitantes e habitantes da cidade,
ficaram contentes. Para que tudo
não pareça ter saído bem, talvez o
desconcertante desfile inaugural, em
que causas não só alheias à minha
vontade e também alheias à minha



responsabilidade, com mudanças não de última hora
mas de último minuto, que junto a problemas nos
megafones,… fizeram com que a cerimónia fossa
francamente aborrecida… Mas o bom sabor que em
geral deixou o mundial, não deve por isto ver-se
enturvado.

Finalmente, tudo signif icou para mim algo
excepcional, uma bebedeira de Karate e agora é a vez
de superar a embriaguez e voltar ao Caminho na
intimidade do meu dojo.



Por cima: Os japoneses, intratáveis na
modalidade de kata.

No centro: O Vereador dos Desportos da
cidade, Eladio Freijo, entregando os troféus na
categoria de Kumite Cadete -70 quilos, vencida
pelo espanhol Alexandre Molina.

Em baixo: Aspecto exterior do pavilhão
quando Masao Kagawa e a sua selecção
japonesa abandona o local.





http://www.davidbuisan.es/
https://www.facebook.com/buisanllop
http://www.youtube.com/watch?v=gWFQX5VjqaE
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Artes do Sudeste Asiático

Um dos meus jovens alunos principiantes, me
perguntou após finalizar a sua aula, o que é
exactamente deveria fazer para se tornar um
grande artista marcial. Eu pensei: Esta é uma
pergunta interessante!… Poderia oferecer
rapidamente uma série de conselhos
aparentemente bons para responder, mas
disse ao estudante que voltasse na semana
seguinte para repetir a sua pergunta e
então eu teria uma resposta para
ele. Para a seguinte aula, eu
tinha esboçado os seguintes
pontos para ele, neste ordem:

http://www.youtube.com/watch?v=60bIOgPFYAM


1) Motivação
Têm de se ter uma boa razão para aprender Artes Marciais. Esta razão ou motivo pode variar de um estudante para

outro, tanto se trate de defesa pessoal, de superação pessoal, confiança em si mesmo, ou de adquirir uma qualidade
especial. É importante saber qual é o vosso motivo. Não se publica em nenhum jornal… e por isso têm de descrever
com a maior precisão possível qual é a vossa meta.

Sem se ter um verdadeiro motivo e simplesmente sentir-se atraído pelas Artes Marciais com entusiasmo, não vai
permanecer o suficiente na prática das Artes Marciais. 

2) Compreensão do Caminho
Após um tempo no processo de formação, sabem bem como uma

coisa leva a outra, por assim dizer. Parece que a vossa nova
condição interfere na vossa técnica, porque já se não cansam

tanto nem tão rapidamente e portanto
podem realizar um maior número de

repetições. Assim compreendem que melhorando
a coordenação, podem fazer coisas que

anteriormente só podiam admirar em outros. 
A nova compreensão da teoria permite modificar
os velhos hábitos, porque aprenderam a corrigi-
los. Na sessão de exercícios, vão passo por

passo encaixando e avançando na direcção das suas metas. Podem
então fazer-se uma ideia de como se vê o caminho…

3) Dominar os Fundamentos
As ferramentas do Artista Marcial são as suas técnicas físicas.

Bruce Lee pretendia de cada uma destas ferramentas fazer uma
obra mestra. Nunca é demasiadamente cedo para começar a
aperfeiçoar os seus fundamentos, inclusivamente quando só se
aprenderam algumas técnicas. A confiança em si mesmo vai
crescer com as suas novas habilidades e destrezas, através do

domínio destes conceitos básicos. Não se trata de aprender um
grande número de técnicas…, não importa o muito que se sabe mas

sim a maneira de usar esses conhecimentos. É necessário conhecer os
conceitos básicos e dar-lhes uma atenção especial durante a prática.

4) Praticar
Um dos meus estimados Mestres, alguém que poderia descrever-se como um artista marcial excepcional, conta 70

anos. Em um dos campos de treino mais duros que conheço, vejo como realiza regularmente um programa de seis
horas. Este tempo de prática conduz ao esgotamento físico a atletas com a terceira parte da sua idade. Quando lhe
pergunto como ele, com a sua avançada idade, ainda pode treinar tanto tempo, responde: "Tenho de praticar para me
manter bem".

Mestres Internacionais

Como tornar-se um artista marcial excepcional

 

http://www.quick-stick.de/html/dubljanin__bob.html


Artes do Sudeste Asiático

Não se pode explicar melhor. A prática é o
CAMINHO que leva um praticante de ser “bom” a ser
“extraordinário”. A motivação, a teoria e a técnica,
são inúteis sem uma prática constante das Artes
Marciais.  

5) Paciência
Ninguém se torna excelente de um dia para outro

ou por uma repentina e brilhante inspiração. Tem de
se praticar o domínio dos fundamentos com
regularidade. Portanto, para manter e continuar
desenvolvendo-os, se precisa de tempo. 

Os estragos do tempo podem desgastar ou polir o
vosso trabalho, depende de cada um decidir como
utilizar o tempo. Se estudamos a personalidade dos
artistas marciais excelentes, percebemos que o
conseguiram ser graças à actividade diária e à sua
diligência em muitos passos pequenos. Empregaram
muito tempo para desenvolver a sua arte marcial!

Uma vez que se tenha compreendido a

importância dos quatro passos precedentes, o
tempo, conjuntamente com o conhecimento, serão
os factores que levarão a passar de "ser bons" a "ser
excelentes". O tempo não se pode acelerar. Tenham
cautela em não serem como as crianças, que olham
atentamente para uma flor recentemente plantada,
para ver se cresceu! Temos de contar com um tempo
e praticar para encontrar o próprio caminho à
mestria nas Artes Marciais.

ACERCA DO AUTOR:
Bob Dubljanin é um dos principais instrutores na

Europa, das Artes Marciais do Sudeste Asiático (Kali,
Muay Thai, Silat Pentjak) e de Jeet Kune Do. Desde
1993 vem organizando cursos e seminários na
Alemanha e outros países da Europa. Para mais
informação acerca dos seminários actuais, visitar na
Internet: www.soai.de
ou mandar um correio electrónico para:
info@soai.de



http://www.quick-stick.de/html/dubljanin__bob.html


Considerando o Jeet
Kune Do como "simples-

mente uma filosofia",
sem planos de estu-

dos nem técnicas
de progressão,
tiramos os
méritos técni-

cos ao material
que ensinou o seu

Fundador, Bruce
Lee. 

Por outra parte, se
classificamos a arte como

"só o que ensinou Bruce Lee",
nos privamos da possibilidade de
nos expressarmos de maneira
livre e natural, (ou de uma natu-
ralidade - antinatural!) fortemen-
te apegados a Sijo Lee.
O nosso grupo pensa que nem

uma nem outra maneira de ver as coi-

Elbow-Strike - Fotos

http://www.jkdwednite.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Bg4d_9r3bUo&feature=youtu.be


sas seja totalmente correcta.
O material do JKD original
(assim chamado) em combi-
nação com os elementos
filosóficos contidos em
apontamentos escritos por
Bruce Lee, proporcionam a
base sobre a qual construí-
mos a nossa própria arte
marcial pessoal. No nosso
caso, esta é a origem da
"velha escola do JKD".

Usando os princípios esta-
belecidos por Bruce Lee,
junto com uma compreensão
dos fundamentos e do funcio-
namento do Jeet Kune Do,
podemos procurar em outras
artes e extrair a sua essên-
cia. A isto chamamos  "o Filtro
do JKD".

http://jkdtalk.com/
http://jkdlessons.com/


O Filtro do JKD 
Um artigo do grupo do
JKD das quartas-feiras 
à noite
Estudante de tudo ou
Mestre de alguma coisa?

Muita gente poderá dizer que a única
maneira de ser realmente um artista
marcial é treinar em tudo: Boxe, Luta,
Jiu-Jitsu e Judo para a competição;
Kali para as armas, Artes Marciais
baseadas na realidade para defesa
pessoal, etc. Tudo tem sido provado
sob pressão e tem demonstrado a sua
eficácia, sem dúvida alguma. Mas há
duas questões importantes que
acredito que todo artista marcial que
intercambia treinos desta maneira, deve
perguntar a si próprio:

1) É mais eficaz fluir de uma arte para
outra (e de um sistema para outro), que
ter uma única plataforma desde a qual
posso utilizar todos os meus ataques e
defesas?

2) Acumular técnicas faz-me um
melhor lutador ou teria que me
beneficiar da limitada quantidade de
ferramentas que treino, a f im de
aperfeiçoar cada uma a um nível muito
alto?

O tempo é o activo mais valioso de
cada ser humano. Tendo em
consideração que as Artes de combate,
como o Boxe, Luta, ou JKD, requerem
de habil idade atlética que
frequentemente começa a desaparecer
conforme se chega a uma meia idade, o
uso eficiente do tempo de treino se
torna crítico. Esta é uma das razões da
diminuição diária ser um princípio tão
importante do JKD. Como posso
realizar as repetições necessárias para
“dominar” uma determinada técnica, se
estou empregando o meu tempo de
treino adicionando novas técnicas ou
praticando muitas Artes diferentes,
utilizando diferentes estruturas?

Aplicar o filtro JKD
Estamos sempre em busca de uma

melhor forma, tratando de encontrar as
ferramentas mais eficientes e examinar
as nossas próprias debil idades. A
pesquisa e a experimentação constante
são necessárias. Entretanto, a fim de
obter o máximo benefício do nosso
tempo de formação, tem de haver
alguma maneira de filtrar uma grande
quantidade de material sem ter de
treinar tudo. Por outras palavras: trata-
se de como se analisa o novo material:

• Necessidade - Faz falta adicionar
alguma coisa ao nosso sistema?

• Estrutura - Faz falta modificar o

nosso sistema para o adaptar à técnica
ou a técnica encaixa bem no que
estamos fazendo agora? Um exemplo
básico disto seria uma técnica que não
funciona bem desde uma guarda aberta
(quer dizer, direita adiantada, frente a
esquerda adiantada) nos obriga a
mudar para adiantada, com o fim de
utilizá-la e negar assim a vantagem da
estrutura do lado dominante adiantado
e telegrafar a nossa intenção.

• Adaptabilidade - Quanto de
limitada é a sua aplicação? Funcionará
com tipos diferentes de lutadores?
Contra os diferentes métodos de
defesa? Sob condições menos que
ideais?

• Vulnerabilidade - Nos deixa
expostos aos contra-ataques que
podem ser mais prejudiciais que o
ataque inicial contra o qual nos
estamos defendendo?

"Não se trata do que podes
aprender… 

Trata-se do que podes descartar" 
Bruce Lee.

Exemplo 1
Algumas das primeiras técnicas que

juntamos à nossa expressão do Jeet
Kune Do eram cotoveladas do Muay
Thai. Este é o exemplo mais básico de
ferramentas que cumprem todos os
critérios anteriormente ditos. Para fins
de demonstração vamos apenas falar
em como estes golpes se ajustam à
estrutura do JKD. Aqui não são
necessárias explicações técnicas de
como realizar cada movimento.

Vale a pena assinalar que as
cotoveladas são ferramentas de curta
distância que se podem executar
com maior frequência desde
uma posição de guarda
" c o m p r i m i d a " .
Naturalmente, como a
posição da mão diminui a
distância, deve de estar
ajustada para
proporcionar uma defesa
contra os oponentes
próximos e ataques na curta
distância. Sem a distância e o
tempo requerido para interceptar,
já não faz sentido estender o “braço

JKD Stance Foto 2

http://www.jkdwednite.com/


JKD Stance Foto 1
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de chumbo”, pelo que se faria o típico Bai Jong. (Ver a
posição JKD foto 1 vs a posição JKD foto 2)

Cotovelada diagonal para baixo 
(Observem cotovelada foto 1 & cotovelada foto 2)
Cotovelada horizontal
(observem cotovelada foto 1 & cotovelada foto 3)
Cotovelada diagonal
(observem cotovelada foto 1 & cotovelada foto 4)
Cotovelada vertical
(Observem cotovelada foto 1 e cotovelada foto 5)
(Nota: Alguns praticantes de JKD podem preferir usar as

cotoveladas em diagonal, para baixo e horizontal do sistema
do Wing Chun.)

Exemplo 2
As palmadas "pesadas" desenvolvem um enorme poder,

ao mesmo tempo que reduzem o risco de possíveis lesões

nas mãos. Sifu Tim Tackett aprendeu algumas destas
técnicas em Taiwan,  enquanto que outras são
provenientes de um instrutor do nosso grupo, de nome
Bert Poe.

Gancho de palma
(Observem a palma pesada Fotos 1 - 2)
Palma esmagadora
(Observem a palma pesada fotos 3 - 4 - 5)
Folha de salgueiro
(Observem a palma pesada fotos 6 - 7 - 8 - 9)
Palma lateral
(Observem a palma pesada Foto 10)

Exemplo 3
Na rua queremos evitar ir para o chão a todo custo. Mas

tendo de acabar aí, o objectivo é magoar o adversário e
voltar a levantar-nos o mais rapidamente possível. Dito isto,

"Utiliza 80% do tempo no que
fores usar o 80% do tempo"

Tim Tackett

 

http://www.jkdwednite.com/
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Acerca do autor:
Mike Blesch é membro do “Grupo
JKD das Quartas-feiras à noite” e

co-fundador da Associação da
Chinatown JKD. Para obter mais

informação, visitem:
JKDWedNite.com e

JKDLessons.com.
Fotos por Angélico Tolentino -

AngelicoT.com. Demonstrações
de Tim Tackett, D. M. Azul,

Jeremy Lynch e Steven Resell. 
Editado por Brent de Lance -

BrentLanceJKD.com

http://www.jkdwednite.com/


ainda é muito conveniente para nós levar o adversário ao
chão e finalizá-lo enquanto permanecemos em pé e na
melhor posição possível para fazermos frente a múltiplos
atacantes e para escapar da situação.

Reparem neste derribamento que frequentemente é bem
sucedido nas MMA.

(Reparem na placagem e ganhos, fotos 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6a
- 6b) 

(Nota: 6a & 6b são dois ângulos da mesma posição)
Qualquer lutador que frequentemente lança golpes com a

mão adiantada (como o do JKD) tem de ser ciente da sua
própria vulnerabilidade conforme o tipo de ataque utilizado.
Jeremy Lynch utiliza o ataque de Steven Revender em contra
dele, lançando-se sob o seu punho, aplicando-lhe um agarre
do corpo e um gancho à perna adiantada. para executar um
derribamento. (Este é um bom exemplo da importância dos
pontapés de bloqueio, para a redução do espaço).

Vendo esta técnica como uma ferramenta potencialmente
ofensiva, podemos determinar rapidamente que vem violar os
nossos princípios estruturais (ver a imagem final da
sequência). Jeremy acaba no chão junto com Steven e não
tem a posição dominante (meia guarda). Em um ambiente
sem regras, isto pode ser muito perigoso devido à
probabilidade de que Steven tenha uma arma, por não falar
em que Jeremy está numa posição muito má caso haja vários
atacantes dos que defender-se. Há momentos em que pode
ser necessário agarrar um oponente no chão, a fim de
neutralizar uma vantagem notável, por exemplo, (é mais
rápido, de mais longo alcance, mais especializado, etc.), mas
para nós há maneiras mais eficientes.

Descartar, dar menor importância 
ou substituir?

Por vezes, uma técnica que realmente nos agrada não
pode passar o filtro. A pergunta então deve de ser: O que
necessitamos para manter a técnica, nem que seja só para
treinar como a compensar? Mesmo quando a resposta seja
que ainda não adquirimos uma certa experiência no processo
e quando menos vamos estar mais familiarizados com uma
técnica que pode ser usada em contra de nós.

Aqui está a maneira em que tratamos os três exemplos
anteriores:

"Gasta o 80% do teu tempo e usarás 
o 80% do teu tempo"

Tim Tackett

A regra do 80/20 
Também conhecida como o "princípio de Pareto", a regra

80/20 estabelece que muito frequentemente o 80% dos
nossos resultados são provenientes do 20% dos nossos
esforços. Portanto, para conseguir os máximos resultados,
devemos usar o 80% do nosso tempo no 20% do que é
importante. Esta é uma ideia muito útil que tem sido aplicado
com êxito em numerosas disciplinas. Para o nosso grupo,
que funciona essencialmente como um segundo nível para o
filtro do JKD, recordar que nos concentremos nas técnicas e
princípios fundamentais do JKD. O truque é saber
exactamente quais as técnicas que constituem o 20% de
vital importância, que conseguirão o 80% dos resultados.

Quando se trata de desportos de combate, como MMA e
Boxe, a tarefa é um pouco mais simples devido às
detalhadas estadísticas disponíveis. Podemos coligir que um
lutador de MMA de peso ligeiro, finalizou mais lutas por
submissão que por KO, devido a que os hábitos de treino
dos lutadores reflectem isso. Com os lutadores de peso
welter e superiores sucede o contrário. É certo que há mais
de uma maneira de interpretar os dados (quer dizer, os
combatentes de menos tamanho necessitam trabalhar a sua
potência de batimento e os combatentes de mais tamanho
trabalhar as suas submissões), mas isto não é relevante para
a actual discussão.

No Boxe vemos que o pugilista que lança mais jabs
acostuma vencer. O problema com uma Arte para a "luta na
rua" como o Jeet Kune Do, é que não há como obter
exactamente este tipo de estadísticas. Então, como
decidiremos quais as técnicas serão as nossas respostas
primárias, serão esse vital 20%? 

A solução para nós foi tripla:
1. Seguir os princípios do JKD - Particularmente "a

economia de movimento".
2. Individualizar - Contabilizar as fortalezas, debilidades e

o temperamento.
3. Provas - Aprender dos êxitos e fracassos na formação

do sparring e do cenário, assim como no ringue / jaula. 
O nosso análise final dos 3 exemplos são vistos assim:

Conclusão
O Filtro do JKD e o princípio de diminuição diária se

podem aplicar a qualquer regime de treino de artes marciais,
independentemente do estilo. Tanto seja a sua base a arte do
Muay Thai, Judo, Karate ou outra, e se treine para a defesa
própria, a competição, ou ambos; uns fundamentos fortes
obrigarão os oponentes a respeitar e preparar-se para
executar suas ferramentas mais básicas, pelo que todas as
nossas respostas secundárias são mais eficazes e se
maximiza o tempo de treino.

http://jkdtalk.com/
http://jkdlessons.com/


http://www.jkdwednite.com/


http://jkdtalk.com/
http://jkdlessons.com/


"O propósito deste grupo é preservar e promover a arte
do Jeet Kune Do de Bruce Lee, para ajudar a definir e

ensinar um planeamento de estudos que não nos limite,
mas que nos libere, e descobrir a nossa expressão pessoal

da arte de Bruce Lee"
Tim Tackett

http://www.jkdwednite.com/


http://jkdtalk.com/
http://jkdlessons.com/


http://www.world-allstyleschampionship.com/en
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WING CHUN GUNG FU: 

The Explosive Art of Close 
Range Combat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma extensa coleção de livros sobre Wing 
Chun em seis volumes do Sifu Randy 
Williams, a série contém a história do Wing 
Chun, a teoria e a descrição de todas as 
formas de Wing Chun em detalhe, Volume 
6  foca a instrução do sistema e fornece 
informações adicionais sobre Wing Chun, 
as Teorias de Combate de A a Z! Esta 
grande obra, escrita originalmente em 1988 
e recentemente revista e atualizada é uma 
obrigação para a biblioteca de qualquer 
estudioso dedicado da arte. 
Pode requisitar toda a série de seis livros, 
ou um volume individual, e os novos DVDs 
também podem ser solicitados 
individualmente ou em conjuntos 
diretamente connosco através do nosso site: 

www.shop.crca.de 

Um Volume                                      € 49,90  
SingleWeapon DVD                         € 39,90  
Biu Jitsu DVD                                  € 25,90   
Set DVD´s (todos os 5)                   € 149,90  
 
Os custos e portes de envio não estão incluídos, 
para mais informações contacte-nos: 

Copyright © 1989 CRCA Enterprises 
Publisher CRCA-Lopez / Mario Lopez, 
Atroper Str. 56, 47226 Duisburg, Germany 
E-Mail: info@crca.de 

Cinco tipos de novos DVDs de        
Wing Chun  

1 DVD: Básicos de “Bot” Jom Doh  

A forma completa "Bot" Jom Doh, 108 
Movimentos, informações históricas 
sobre as espadas do Wing Chun, 
constituição detalhada da espada, 
defesas e técnicas impressionantes, 
trabalho de pés da forma "Bot" Jom 
Doh, Detalhes da orientação do 
trabalho de pés da forma, exercícios 
One-man da"Bot" Jom Doh . 

2 DVD set: “Bot” Jom Doh, 
Aplicações, Exercícios, Conceitos & 
Princípios. 

Aplicações dos movimentos da forma 
“Bot” Jom Doh form, Espada vs. 
Espada, Espada vs. Bastão, Exercícios, 
Conceitos e Princípios, Exercícios das 
Espadas especialmente desenhados para 
o boneco de madeira, Defesas e 
Ataques detalhados das Espadas, 
técnicas de espada comparadas com as 
partes de mãos vazias, princípios de 
corte. 

1 DVD: CRCA Wing Chun “Biu 
Jitsu” Luta de Chão. 

Conteúdos: Conceitos da Engenharia 
Reversa,”Estrangulamento”; Atrás, 
Frente, Em pé, “Guilhotina,” Cabeça-e-
Braço, Estrangulamento de ombro da 
montada lateral, e muitas outras 
técnicas e exercícios de Luta de Chão. 

 

2 DVD set:  “Look Deem Boon” 
Gwun  Volume 1 ( 55 min. ) 

Conteúdos:  Detalhes do Bastão, 
Exercícos do Bastão, Trabalho de pés 
com o Bastão, Forma vista de cima , 
“Look Deem Boon” Gwun Form,  6 ½ 
Ataques do Bastão, Aplicações: Bastão 
vs. Bastão. 

 

“Look Deem Boon” Gwun                 
Volume 2 (60 min.) 

Exercícios no Heavybag, Exercícios no 
Boneco de Madeira, Exercícos em par, 
Forma vista de cima, Bastão vs. 
Espadas 

http://crcawingchunmexico.com/


http://issuu.com/budoweb/docs/extra_septiembre_portugal
http://www.budointernational.net/material/



