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“O ponto vital em Taekwon-Do se define como qualquer área sensível
ou frágil no corpo, vulnerável a um ataque. É essencial que o estudante
de Taekwon-Do tenha um conhecimento dos diferentes pontos, para que
possa empregar a ferramenta de ataque ou de bloqueio adequada. O
ataque indiscriminado é condenável, por ser ineficiente e um

esbanjamento de energia”.  - 
General Choi Hong Hi, ENCYCLOPEDIA OF TAEKWON-

DO, Volume II, pag.ª 88. 
Actualmente, o Taekwon-Do é uma das artes
marciais mais estendidas e profissionais do

mundo, (fundada em 11 de Abril de 1955, pelo
General Choi Hong Hi), continua prosperando,

inclusivamente após o falecimento de seu
fundador, em Junho de 2002. 

Com o tempo, os factores desportivos
foram prioritários e grandede parte dos
métodos originais de auto-protecção
foram ignorados ou descartados. Nos
documentos escritos originais do General
Choi, grande parte da atenção, a
estrutura e mesmo o uso dos pontos
vitais "Kupso" (ou Kyusho), assim como o
desenvolvimento de armas para ter acesso

a eles, foi apontado mas nunca foi
totalmente ensinado. Kyusho International

desenvolveu um programa para iluminar,
educar, integrar e desenvolver esta

inacreditável Arte Marcial, voltando aos
conceitos de seu fundador. Este novo programa

conta com o pleno apoio do filho do fundador, Choi
Jung Hwa. O objectivo desta série é para pesquizar os

padrões (Tul), que se realizam de acordo com os preceitos do
fundador na "Enciclopedia do Taekwon-Do" (os 15 volumes escritos

pelo General Choi Hong Hi, incluindo os "Pontos Vitais"). Através desta
estrutura, o Kyusho se integrará inicialmente e de novo no Taekwon-Do. 

Kyusho International se sente orgulhoso por estar presente nesta tarea
de colaboração monumental e histórica. 
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Dopo aver praticato e gareggiato per anni in
Ucraina e in Europa, ho sentito il desiderio di
migliorare le mie Arti Marziali in termini di
autenticità. Ho sentito da molto tempo che c’è
qualcosa che noi (noi bianchi) non riusciamo a
comprendere completamente del Wu Shu
(parlando delle arti marziali cinesi in particolare).

WU SHU & CINEMA
O Tiro com arco a cavalo é uma arte marcial

única, que combina estas duas imagens. O
cavalo é aqui um espelho importante para
reflectir as próprias capacidades e realizar um
treino intensivo com parceiro. Os cavalos
vêem e vivem em um nível não verbal, o
cavalo reconhece a verdadeira motivação da
outra pessoa e reconhece os movimentos do
corpo.

TIRO COM ARCO A CAVALO 

Cada desporto ou
arte marcial tem
seus grandes
exemplos. Mohamed
Ali no Boxe, Hélio
Gracie no Jiu-Jitsu
brasileiro são lendas
que inspiram
milhares de
pessoas. Em
Eskrima é Cacoy
Canete. Suas

habilidades são tan excepcionais que esta lenda viva que
conta 95 anos de idade e sendo 12ºDan em Doze Pares,
ainda causa impressão. O que muita gente não sabe é que
também tem outros graus altos. Tem o 8 º Dan em Jiu-Jitsu e
Judo e o 6º Dan em Aikido e Karate.

SGM CACOY CANETE

Na especializada academia de Luta, BJJ/Grappling,
MMA e K1, a “Mecas Academy”, de Marcos S.Sarsa,
tivemos a sorte de despedir o velho ano com a
sempre agradável presença do genial Mestre de
Brazilian Jiu Jitsu, Gil Catarino. É a terceira vez em
dois anos, que este curioso Brasileiro, Faixa Preta 4º
Dan, visita Madrid para ministrar outro de seus
excelentes cursos e super visar o progresso do
pessoal assistente, para garantir a os mesmos um
prometedor futuro de alto nível. 

BRAZILIAN JIU JITSU

Pessoalmente, acredito
que é razão mais que
convincente para fazer
cross training é para
compreender o Yin &
Yang, a aprendizagem da
defesa pessoal mais
efectiva possível. Para
este fim, durante a minha
viagem nas artes marciais
de mais de quarenta anos,
sempre me tenho
esforçado para ser
coerente com certos
princípios que considero

essências para qualquer verdadeiro Mestre. 

COMBAT HAPKIDO

Convidamos o leitor a conhecer
algumas dessas histórias, como foram
transmitidas, escutadas, lendo acerca de
lendas ou histórias, pois nada poderemos
proporcionar como registo excepto uma
cultura comum às lendas antigas do
território japonês e que, apesar de que
ainda existem, foram adulteradas ou
adaptadas ao longo dos séculos.

TRADICAO SHIZEN - 
UMA VIAGEM A HISTORIA 
NAO CONTADA

Nos últ imos
meses temos
podido ler acerca
do SDS Conceito e
Tomahawk Fighting
Comcept. Neste
número vamos
falar da Luta com
Faca, outro sistema
SAMI. À
semelhança dos
outros dois, o
Sistema de
Combate com Faca
é um primeiro
sistema de
c o m b a t e

totalmente independente, que se baseia nos conceitos
e princípios da luta. O faca é um dos objectos culturais
mais antigos. A defesa contra ataques de faca é cada
vez mais atraente no mundo das artes marciais.

KNIFE FIGHTING CONCEPT
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Tem o mundo invisível uma armação, um esqueleto,
um ordenamento? 

Os sacerdotes e xamãs Shizen, os Miryoku,
dedicaram toda a sua vida a responder
afirmativamente a essa pergunta. Partindo da dúvida
em vez de o fazer desde a certeza ou a fé, as suas
conquistas no plano espiritual f izeram de seus
conhecimentos um tesoiro único e consistente,
precisamente por seu empenho em querer ver o
inconcebível com olhos e mente abertos, para
seguidamente comprovar seus achados através da
linguagem dos factos. 

E-BUNTO

No mundo das artes marciais há muitos
estilos e sistemas que têm uma história
similar. Quando se analisam as histórias,
rapidamente podemos ver que muitas
delas têm a mesma origem. Um desses
lugares e nisso não há dúvida, é a China,
especialmente os famosos templos de
Kung Fu. Os dois mais famosos eram o do
Norte e o do Sul. 

SHAOLIN HUNG GAR KUNG FU

O KAPAP [Krav Panim O Panim] é uma
arte marcial israelita que hoje é um
sistema reconhecido a nível internacional,
que começou como uma ponte entre
sistemas de artes marciais. O KAPAP a
ela se uniu quando fui eleito para ser o
instrutor da unidade YAMAM, uma
unidade superior israelita, de luta contra o
terrorismo.

KAPAP

Rick Faye é o instrutor Chefe do Grupo
de Kali de Minnesota (MKG), foi aluno e é
instrutor desde faz mais de 25 anos, e é
um dos apenas cinco instrutores
Superiores do Gurú Dan Inosanto, sendo
o único fora do estado da Califórnia, sua
história a nível marcial, é realmente
impressionante. 

JEET KUNE DO

Nella
splendida
cornice della
antica citt�
marinara, si
� tenuto il
Gala THE
HERO, che
ha portato
alcune inte-
ressanti no-

vit�, oltre che dal punto di vista
marziale, anche da quello culturale
ed etnico. CINTURA NERA era l� per
testimoniare lÕevento nella persona
di Nicola Pastorino che ha strappato
una breve intervista al super impe-
gnato Marco Costaguta.

MARCO COSTAGUTA

Conheci Paolo Cangelosi faz já muitos anos, éramos
muitíssimo jovens, não me lembro exactamente da data, a
minha memória é horrível, mas lembro-me do momento e das
circunstâncias… Muitas vezes viajou Paolo a Madrid para
gravar uma série de magníficos vídeos, os seus artigos
ilustraram esta revista e foram um foco de atenção dos
nossos leitores mas amantes das tradições marciais
Chinesas. A versati l idade e enorme quantidade de
conhecimentos de Paolo tem sido alvo de muitos ignorantes.
Sim, Paolo tem tido de suportar muitas invejas e críticas; mas
hoje, o tempo a todos pôs em seu lugar.

PAOLO CANGELOSI

Uma das primeiras coisas que
fizemos quando fundamos a TAOWS
Academy foi estender pontes a
outros ramos ou escolas de Wing
Chun. Isso, que era impensável
tempo atrás, nos proporcionou não
só conhecimento sobre aspectos que
desconhecíamos da própria arte,
como também um ambiente
excelente de camaradagem, respeito
e artistas marciais. Ou seja, um
ambiente de kungfu.

WINGTSUN

A Associação Internacional de
Weng Chun Kung Fu dirigida
pelo Grão Mestre Andreas
Hoffmann anuncia a
inauguração oficial do primeiro
Templo Weng Chun em todo o
mundo. À semelhança do
Templo Shaolin do Sul, situado
no sul da China, o nosso novo
templo está situado na costa sul
da Itál ia, à beira do
Mediterrâneo, no centro turístico
Rama Beach Café, na vizinhança da cidade de
Nápoles.

WENG CHUN KUNG FU
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uando as coisas giram sobre o seu eixo
natural se produz a inversão. A inversão é
um fenómeno que antecede a todo
desastre, porque não se pode andar com
a cabeça, nem pensar com os pés. 

Ignorada pela maioria, a inversão está
presente na nossa sociedade em todos os planos. Para ir
para a frente, os que estão atrás têm de empurrar; as
pirâmides devem ser amplas na base. O anterior deve
segurar e alimentar o posterior e o básico ao mais
elaborado. 

Quando se produz o fenómeno inverso, encontramos
pirâmides de povoação onde nasce menos gente que a
que morre, como acontece na Europa. As crianças
começam a ser um bem raro e seu valor como conjunto
começa a aumentar. Antigamente as crianças se
produziam em quantidade, porque eram mão de obra
para a família e também porque morriam como moscas.
Cada um devia abrir o seu caminho na luta por seu pão e
o seu lugar. Eles não eram o centro, mais sim a base. 

Hoje os filhos não mantêm os pais e sim ao contrário;
os jovens não saem de casa até os 25 anos ou mais,
dependentes de seus pais e sem trabalho. E diz-se que é
a geração mais preparada! 

Desgraçadamente “saber coisas” não é estar
preparado. Estar preparado é um estado de espírito, de
ânimo; é determinação, é disposição e fortaleza para
lutar, mas que disposição podemos esperar de quem tem
sido tão mimado? 

Pais stressados com sentimento de culpa por não
dedicar tempo a seus filhos, encheram-nos de presentes
em um ambiente de consentimento; dar para compensar
esse sentimento em vez de exigir, não pôr limites
efectivos, as crianças modernas, por seu extremo valor,
têm sido super protegidas e por isso se debilitaram. 

Se não se lutou pelas coisas, como se pode dar-lhes
valor?

Pôr o carro diante dos bois traz estas coisas, mas,
quem pôde abstrair-se em seu momento e ver o que
estava acontecendo? Quem pôde sentir os resultados do
efeito da inversão de forças? 

A sociedade toda está imersa em tempos de inversão
de forças e responde a essa grande bolha de espaço
tempo em que todos estamos metidos. Ninguém pode
abstrair-se do meio que o envolve, mas sim, através do
ser consciente, e com denodado esforço, manter a
lucidez e agir consequentemente, sabendo, isso sim, que
irá nadar contra a corrente, porque tudo empurra na
direcção oposta. 

As sociedades modernas acentuam o indivíduo, não o
grupo, como acontecia nas tribais. O egoísmo extremo
justifica tudo e se posiciona como o único mandamento e
valor das sociedades após as industriais; tudo vale, o
triunfo económico se glorifica como única razão, nada
importa à custa de quê, nem como. 

Ainda que a acentuação estivesse no grupo, as
sociedades antigas possuíam uma estruturação que

paradoxalmente possibilitava a realização do indivíduo. A
alienação e as doenças mentais são um símbolo dessa
modernidade que não provê os jovens das justas e
necessárias cerimónias de passagem para se inserirem
na sociedade, crescendo em valores positivos e
saudáveis. Essas justas dificuldades que são prémios à
honradez, lealdade e as virtudes eternas de respeito e
honestidade, estão definitivamente antiquadas. O
orgulho de pertencer a algo justo e bom para o grupo, de
ocupar um lugar nele e obter a aprovação dos mais
velhos, é coisa impensável. Os velhos eram escutados e
reverenciados, o jovem tinha orgulho em superar as suas
provas e alcançar o seu lugar no grupo. Não havia
problemas de desemprego, porque havia muito a fazer,
como que hoje em dia, mas a maneira de o retribuir se
enroscou no absurdo e a injustiça. A oferta e a demanda
se  alteraram e não se baseiam nos bens e
necessidades reais mas sim fictícias. O sistema está
falhando e tornando-se insalubre, em consequência a
pirâmide da riqueza teima se em instalar em triângulos
cada vez mais estreitos e alongados, deixando a base
sem sustento. 1% da povoação mundial possui a metade
da riqueza do planeta, as classes médias, o grande
triunfo das sociedades Ocidentais, se degradam a
marchas forçadas, empobrecidas e esmagadas por
impostos cada vez maiores para suportar estados, que
faz tempo deixaram de servir o cidadão; transformados
em monstros insaciáveis praticam a autofagia sob a
promessa do bem-estar, e só produzem leis e mais leis,
coarctando a liberdade do indivíduo ao que dizem
defender.

Frente à sociedade do bem fazer, ou do bem Ser, as
sociedades do bem-estar definem por seu próprio nome
a que é a sua proclamação essencial: Estejam quietos!
Não se mexam!, Deixem-nos fazer!, Nós tratamos de
tudo!, Estejam confortáveis! Sintam-se felizes com os
vossos “direitos”… Se pusemos a raposa a guardar as
galinhas em um paraíso artificial e insustentável, o que
podemos esperar? 

A comodidade leva à incomodidade, a facilidade à
dificuldade, se quisermos destruir uma coisa basta
facilitá-la. Sem ética o poder só traz corrupção; as bases
da injustiça surgem da própria natureza das coisas
quando estão mal dirigidas. Não podemos culpar
ninguém por agir como todos estamos agindo. O
problema não se solucionará com retoques, nem
ideologias, com a revolução nem as utopias, porque
enquanto não mudar o indivíduo e a sua consciência,
não mudará o grupo; a própria base da nossa educação
se fundamenta em critérios quantitativos e não
qualitativos, porque o marco social funciona sob critérios
de inversão de valores, e porque a lucidez, ao contrário
da estultícia que campa à vontade, é um tesoiro que só
se obtém com esforço e este, está mal visto. Não fomos
treinados para ele… Quem poderia culpar os mais jovens
disso? Eu tenho direito a… mas não obrigações para…
Fizemos a declaração dos direitos humanos, mas não a

“Qualquer tempo passado foi… anterior” 
Les Luthiers

“O sentido da vida é encontrar teu dom. 
O propósito da vida é oferece-lo”
Pablo Picasso

Q



dos deveres… Tocamos num ponto, pusemos tudo aí, nada no
oposto… a balança se desnivelará naturalmente… não é
tempo de clamar pelos direitos, mas sim de compreender
os deveres, de ir mais além das razões óbvias, de
compreender que profunda é a encruzilhada, de saber
que caminhamos na divisória dos tempos.

A resposta não está agora no grupo e sim no
indivíduo. Se somos seres espirituais vivendo
uma vida material, podemos despertar a
outras dimensões do ser, pois
cumprindo propósitos superiores,
necessariamente o inferior entrará
em concordância; pois por mais
que haja inversão de pólos, a
grande lei tem tendência a
organizar-se consoante a sua
própria natureza, mas em um
plano superior, só assim
sempre se cumprirá, o inferior
alimentará o superior, o
anterior, ao posterior, até o
colapso do tempo. 

Mas os nossos tempos
pessoais são pequenos, a
vida um suspiro, ver mais
além, aproveitar cada
instante para cumprir
processos superiores na
evolução individual, é a melhor
resposta às convulsões que
vivemos, porque neste plano, não
há saída: Ninguém sai vivo da
vida. Só transcendendo podemos
aproveitar as turbulências destes
tempos, para despertar a algo maior,
para ver mais além do evidente, para
transitar em planos de consciência
superiores. 

A minha guerra não é deste mundo,
nem é a dos que neste mundo
marcaram as diferenças, mas aqui
estamos e temos de viver, melhor que
seja com lucidez e ferramentas para
saber o que se está a cozinhar e
como não sair cozinhado.

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

https://www.facebook.com/alfredo.tucci.5

https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true


Passado, presente e futuro no WingTsun 
TAOWS Academy

Passado...

Faz agora uns três anos, resolvi junto com uma equipa dos meus instrutores
fundar a TAOWS Academy. Hei-de reconhecer que no princípio não

sabíamos muito bem o que queríamos ser, mas tínhamos
absolutamente claro o que  NÃO queríamos ser. 

Quando tomamos esta decisão, que supunha não continuar com
as linhas que tinha marcado o meu sifu e o meu sigung e que
após diversas discussões pessoais levaram à separação dos
seus caminhos e portanto dos “nossos caminhos”, tanto eu como
a minha equipa de instrutores mais chegados decidimos criar algo
do que sentirmos orgulho quando a passagem dos anos nos
obrigue a ver com perspectiva o passado. 

Não podemos alardear muito. Três anos apenas, é nada no
panorama actual e na história das AAMM, mas devo

afirmar, sem me ruborizar que estamos muito
contentes e orgulhosos da evolução e a

direcção que na actualidade temos.
Decidimos denominar a nossa

associação TAOWS
Academy, em honra de

um dos meus

“Uma das
grandezas do
WingTsun é
que tem um
princípio e
um fim a
nível
técnico:
Siu Nin

Tao, Cham
Kiu Tao,

Biu Tze Tao,
Muk Yak

Chong, Bart
Cham Dao e
Luk Dim Boon

Kuan"

www.taows-academy.com


WingTsun

www.taows-academy.com
http://www.youtube.com/watch?v=ER_Vx0fSAI0&feature=c4-overview-vl&list=PLOkN7ganDecl1wrcrbQVprY_LZHDx_W4I


“O Wing Tsun é
um excelente
estilo de Boxe
Chinês que

permite dedicar
uma vida inteira à
prática e o
crescimento
integral do
praticante”

“Me perguntam
sempre, mas a
minha resposta
é sempre a

mesma: Pratico
Wing Tsun “sem
mais etiquetas!”

www.taows-academy.com


livros de cabeceira: “A Arte da Guerra” do General Sun Tzu. É um
livro muito inspirador para mim e que forma parte dos meus livros
mais lidos e estudados. Devo reconhecer ter sido este livro uma
obra muito importante na minha formação em todos estes anos no
estudo das Artes Marciais e também uma excelente via de
aprendizagem acerca do comportamento das pessoas e a
sociedade. Ainda continuo a ver pequenos detalhes que não
captara nas anteriores 100 leituras...

“The Art Of War ” do general Sun Tzu é um desses livros de
sabedoria antiga que têm absoluta vigência nos nossos dias. É
intemporal. Seu nome em Inglês  “The Art Of War Society” dá
nome à minha escola (TAOWS Academy). Se bem de início as
nossas motivações não iam muito além de poder treinar sob o
amparo de uma associação que unisse interesses de
praticantes de WingTsun e outros sistemas de AAMM. O nosso
projecto, filosofia ou a própria maneira de pensar na nossa
associação, provocou uma dinâmica da qual estamos
profundamente satisfeitos. A quantidade de mestres, escolas,
praticantes ou simpatizantes que se unem ao nosso projecto ou
que nos fazem chegar parabéns e nos mostram o seu apoio,
são para nós uma motivação extraordinária para continuar
estudando, treinando e pesquisando acerca desta antiga
arte de combate.

Durante mais de quinze anos pertenci à associação
de WingTsun mais importante do mundo. Formei
parte muito activa do processo de promoção e
expansão da organização no meu país e fui
formado directa e pessoalmente por meu
sifu, a quem acompanhei nas suas
múltiplas viagens por toda a Europa,
ensinando WT. Estou-lhe muito
grato por todas as suas
ensinanças e nem é
preciso dizer que muito

influído pela sua
maneira de compreender este estilo de luta.
Tentei em todo momento aprender tudo o
que de bom os meus mestres me
ensinaram e me preocupei muito por
compreender a natureza das técnicas,
tácticas, estruturas e métodos de
transmissão que tanto êxito tinham
dado a esta associação que em
menos de trinta anos e devido a
isso, t inha situado um esti lo
praticamente desconhecido na
Europa, na vanguarda dos estilos
que se concentram na “defesa
pessoal”. 

Eu falo nestes termos
porque durante muitos anos o
WingTsun foi “vendido” como
isso: O melhor estilo de Defesa
Pessoal que existia... Acredito
que é um termo bastante
perigoso. Tanto no tom (um
tanto grandiloquente) como
no lugar que se si tuou.
Quando falamos em
Defesa pessoal,
situamos o WT numa
espécie de gaveta

WingTsun
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de alfaiate que admite quase
qualquer coisa. Mas, na minha
opinião, o WingTsun pode
oferecer-nos muitas mais coisas
que simples capacidade de

defender-nos mediante uns simples
“truques”. 

Situar de novo o WingTun nesse espaço
acredito que tenha gerado importantes

problemas de identidade. O Wing Tsun é
um excelente estilo de boxe chinês que

permite dedicar uma vida inteira à
prática e ao crescimento integral do

praticante. 
Em todos estes anos tive

ocasião de conhecer
excelentes professores,
magníficos lutadores e
excepcionais pessoas.
Muitos abandonaram e o
pior é que abandonaram
com uma sensação muito
negativa porque eles
estavam certos de que
este esti lo podia dar 
muito mais… Só 
defesa pessoal?… Pouco
conteúdo para dedicar
uma vida toda ao seu
estudo... Demasiadas
i n c o n g r u ê n c i a s
provocadas por uma falta
de rumo, ou talvez ao
contrário, por um rumo que
não é o adequado.

No livro “Alto Nível” (uma
crít ica construtiva ao
sistema WingTsun) editado
pela  revista Cinturão
Negro, passo em revista o
que na minha opinião têm
sido mau neste sistema e
também assinalando o que
entendo são o forte. Afirmo
que é fácil crit icar (é
humano), mas não tão fácil
propor e realizar soluções
àquelas coisas que nos
desgostam do mundo que
amamos. Nós tentamos!  

Depois de finalizada a
nossa relação com os
“pais” do estilo, a primeira
coisa que fiz foi rever todo o
sistema, de princípio a fim.
Tentar dar sentido e pôr em

ordem lógico um monte de peças,
formas e ideias que consciente ou
inconscientemente se tornaram uma

espécie de puzzle infindável. 

“Por muito que agora os grandes
“gurus” deste estilo teimem em
continuar vendendo etiquetas aos
seus seguidores e falar sobre

www.taows-academy.com


Fechados numa pouco
interessante discussão acerca
de se é melhor ir à tradição
original chinesa ou dar passos em
direcção aos estilos mais modernos, o
próprio sistema perdeu o rumo. Perdeu a
sua natureza. A intenção com que foi criado.
Agora é a nossa vez. Crescemos e é chegado
o momento de tomar decisões, ser valentes e
deixar de viver do que outros fizeram antes que
nós. Propostas para melhorar o estilo ao que
muitos de nós (praticantes de AAMM) dedicamos
muitos milhares de horas de prática nas nossas
vidas.

Presente...

Desde diversas partes do mundo me perguntam:
Qual o Wing Tsun que faz? Qual é seu ramo? O que
propõe? O que o faz diferente de outras escolas?

Recebo estas perguntas quase todos os dias mas a
minha resposta sempre é a mesma: Pratico Wing Tsun e
ponto! 

Por muito que agora os grandes “gurus” deste estilo
teimem em continuar vendendo etiquetas aos seus
seguidores e falar sobre sistemas completos e outras
lérias, a realidade e uma das grandezas do WingTsun é
que tem um princípio e um fim a nível técnico: Siu
Nin Tao, Cham Kiu Tao, Biu Tze Tao, Muk Yak
Chong, Bart Cham Dao e Luk Dim Boon Kuan.
A minha resposta a todos eles sempre é a
mesma: Experimenta e aproxima-te para
conheceres muitos mais mestres,
escolas, ramais e opiniões... Quantos
mais, melhor! 

A nossa  proposta é formar o
antes possível o praticante em
todo o sistema, em um prazo
razoável para numa segunda fase
concentrar a prática no próprio treino.
Primeiro aprender as técnicas, tácticas, ideias e filosofia do estilo,
para depois praticar e desenvolver ao máximo o potencial de cada um dos
indivíduos, dependendo da capacidade e das horas de treino que dedicar
cada um.

WingTsun

sistemas completos e outras
histórias, a realidade e uma das
grandezas do WingTsun é que
tem um princípio e um fim a nível

técnico”
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O espírito crítico herdado do meu mestre, penso ter sido
muito positivo para tentar conservar os pés na terra e um
justo equilíbrio entre o classicismo e a modernidade, para nos
situarmos no caminho central.  

Realmente, só posso propor àqueles que chegam até a
minha associação, que vamos TREINAR muito! Que o que
fazemos se fundamenta agora e sempre na prática e é a
prática deste estilo de Boxe chinês o que deve definir tudo
quanto fazemos por e para as Artes Marciais.  Sinceramente,
o resto de coisas pouco nos interessam.

Na actualidade as nossas l inhas de trabalho se
fundamentam principalmente em dois pilares:  

• O estudo das origens do sistema: As minha entrevistas
com grande número de
mestres de diversos
ramos, e principalmente
na actualidade, o meu
trabalho como director

técnico da Secção de
WingTsun da Federação

Espanhola de Luta e Disciplinas Associadas, que me
permite COMPARTILHAR experiências com quase todos os

ramais de Wing Chun existentes na actualidade. Isto influi
diariamente na minha visão do que fazemos e
acima de tudo, na compreensão dos
sistemas de luta. O que eu planejei
foi sempre compreender o
passado, trabalhar no
presente e pensar como
melhorar no futuro. 

• Experimentar, praticar e desenvolver sistemas que nos
façam melhorar. Não quero continuar fazendo as coisas como
outros fizeram pelo simples facto de que outros antes que nós
as faziam assim. O bom permanece, o não tão bom...
devemos tentar melhorá-lo e esta questão ocupa muitos dos
nossos esforços e estudos para a prática.

Quando fundamos TAOWS
Academy fizemos uma lista de
todas as coisas das quais
não gostávamos do
sistema actual, tanto a
nível institucional como a
nível formativo e claro
está, pensando em como
podíamos melhorar
também a nível técnico e
táctico o esti lo que
praticávamos. Se
queríamos fazer uma coisa
diferente, devíamos ser
valentes e afastar-nos da

WingTsun
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“As nossas
intenções de
futuro

passam por
continuar
sendo
críticos,

construtivos,
trabalhadores
e humildes. É
o decálogo
que tento
transmitir no
dia a dia com
os meus

instrutores e
escolas”

“Me nego a
continuar fazendo
as coisas como
outros as faziam
pelo simples
facto de que
outros
antes que
nós as
faziam
assim”
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tendência da imensa maioria das escolas que pensavam em mudar
uma letra do nome WingTsun, desenhar um novo emblema
parecido ao original do seu próprio sifu, abaratar levemente os
seus preços de exames e cursos e tentar ter o maior número de
escolas o alunos... Quando vejo estas coisas, digo a mim
mesmo... Isto não é bom para a arte!... Isto não é Kungfu... E
certamente, isto não tem nada a ver com as Artes Marciais!
Acima de tudo, não é nada interessante para pessoas que
querem praticar Artes Marciais. 

Conheço centenas de excelentes praticantes de WingTsun,
mas acima de tudo várias centenas de excelentes pessoas que
abandonaram a prática desta arte cansados destas coisas
pouco saudáveis para a arte.

Nós o não fazemos nem jamais faremos. A prática desta arte
ancestral é fundamental para nós por cima de qualquer outra
coisa.

Uma das primeiras coisas que fizemos quando fundamos a
TAOWS Academy foi estender pontes a outros ramais ou escolas
de Wing Chun. Isso, que era impensável tempos atrás, nos tem
proporcionado não só conhecimento sobre aspectos que
desconhecíamos da próprio arte, como também um ambiente
excelente de camaradagem, respeito e artistas marciais. Afinal, um
ambiente de Kungfu.

Devo reconhecer que o facto de estabelecer relações formativas com
mestres da categoria do G.M Steve Tappin (Escrima Concepts) o do meu
professor Jair Correia de Magalhães (BJJ) me tem ajudado muitíssimo à
hora de compreender alguns sistemas de treino e formação para melhorar o
WT. Tem sido uma experiência muito enriquecedora e que sem dúvida
continuará no futuro.

Futuro...

Após três anos, poderia falar em muitas das
conquistas que pessoal e institucionalmente
conseguimos, mas considero que é momento de
fazer um análise desde uma perspectiva
absolutamente terrena e tentando reafirmar
a mensagem original com a qual esta
associação foi criada por e para os
praticantes de Artes Marciais em geral
e muito especialmente para os
praticantes de WingTsun.

As nossas intenções de 
futuro passam por continuar 
sendo crít icos, construtivos,
trabalhadores e humildes. É o
decálogo que tento transmitir no
dia a dia com os meus
instrutores e escolas. 

Acredito firmemente que as
pessoas que concentram o
seu caminho de vida nas
AAMM e na prática dos seus
estilos, conseguem metas
e objectivos muito mais
dignos e interessantes
que aqueles que se
concentram em “outros
aspectos”. 

www.taows-academy.com


Nos próximos anos vamos tentar levar o nosso ponto de vista a outros países da União
Europeia e das Américas, sempre com a promessa de que tudo quanto façamos estará

sempre presidido pelo sacrifício, a prática e o respeito máximo a todas as pessoas,
instituições e praticantes.

No ano passado conseguimos introduzir pela primeira vez numa universidade
espanhola, cursos oficiais de WingTsun reconhecidos por essa universidade e

que pontuam no expediente
académico dos alunos. É um

facto histórico do qual nos
podemos mostrar satisfeitos. 

Também a criação de um
departamento de todas as
escolas de Wing Chun na

Espanha que esta reconhecido
pelo Conselho Superior dos

Desportos mas que acima de tudo
serve como ponto de encontro de
ramais, mestres, tendências e escolas
muito diferentes, mas que
encontraram ali um lugar onde
poder comparticipar com pessoas
que fazem coisas “um pouco
diferentes”, mas que vêm da
mesma raiz. 
Lançaremos novos projectos nos

quais tentaremos melhorar sempre tudo
aquilo que fazemos e sempre e quando

que não nos impeça de fazer o que
realmente gostamos de fazer na TAOWS
Academy: Treinar WingTsun! Treinar Artes
Marciais!!!

www.taows-academy.com
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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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TRADIÇAO SHIZEN – 
UMA VIAGEM PELA HISTÓRIA
NÃO CONTADA

(PARTE 1)

Não há dúvida de que estariam certos os grandes
visionários que afirmaram a chegada de um tempo
em que tudo viria à luz. Com a ascensão dos
desportos de combate, das escolas modernas, e
consequentemente, voluntariamente ou não, da
subtracção das correntes mais antigas que
defendiam através de lendas e histórias os seus
conceitos, o mundo hoje está sendo testemunha de
um novo tempo. Recordamos, Juliana e eu, quando a
BBC inglesa publicou um documentário sobre a
então célebre escola Katori Shinto Ryu na imagem
do grande Otake Sensei. No Brasil, terra de onde
viemos, o espanto era tamanho nos olhos das
pessoas que viam o documentário que,
indubitavelmente, deixavam exteriorizar suas dúvidas
quanto aos seus referenciais marciais. O que, por
certo, independentemente da época, o acesso às
informações sempre foi uma via de elucidação e por
conseguinte, constatação de curiosos pontos.

A chegada da família Ogawa ao Brasil, e por
certo, falando um idioma diferente - que por alguns
da época classificaram como Ainu-go -, delineou
um paralelo curioso na relação entre as estruturas
antropológicas em relação ao Japão Antigo. 

Décadas depois, conversando com Takeo Nagaki
(autor do primeiro artigo sobre a escola de Ogawa
Sensei em uma revista de artes marciais brasileira
– (KIAI, 1994) este, através de curiosas
investigações e por vias de palestras e seminários,
explicou aos mais interessados toda a trajectória
dos Hagumo, supostos antecedentes do que

conhecemos como povo Shizen. Repassemos um
momento pela história.

O primeiro livro de história do Japão foi escrito no
início do século XVIII, primeiramente numa versão,
“Kojiki”, e mais ampla como “Nihon Shoki”. O
conteúdo referente aos anos anteriores ainda é
motivo de discussões, entretanto se considera
confiável o conteúdo posterior ao final do século
XVII d.C.

Isso nos leva imediatamente ao facto de que,
diferentemente de outros países, os registos históricos
do território japonês não ocorreram com a mesma
precisão que outras áreas e portanto, não poderemos
aportar aqui mais que conhecimentos que foram
transmitidos através de gerações, como tradição
cultural, sem forma de apresentar devidos registos
que colaborem com a fiabilidade das informações.

Talvez por isso mesmo, a tradição e cultura dos
Shizen pertençam ao campo das lendas e
mitologias de um Japão antigo, sem as
características étnicas que conhecemos
actualmente, algo que habita a histórias dos
antepassados, guardando similitude com aquelas
contadas ao redor de uma fogueira, no cume de
uma montanha, ou no centro de uma floresta, a um
círculo de indígenas com características próprias,
que bem poderiam estar nas terras do Oeste da
região norte-americana, ou em qualquer região que
em seu passado foi povoado por uma tribo antiga.

Dessa forma, convidamos o leitor a conhecer
algo dessas histórias como foram transmitidas,
como um ouvinte do círculo, a ler sobre uma lenda
ou conto, pois nada poderemos fornecer como
registo excepto uma cultura comum às lendas
antigas do território japonês e que, apesar de ainda
existirem, foram adulteradas ou adaptadas ao
longo dos séculos.

http://www.youtube.com/watch?v=zbwHxBSslro
http://www.youtube.com/watch?v=R2Tmpq7Z_QA
http://www.bugei.eu/




Repassando um pouco
pelo território japonês para
poder situar a nossa história,
este está composto por
quatro i lhas principais,
entretanto, daremos mais
ênfase à área de Hokkaido e
nordeste de Tohoku
(Honshu). Regiões
compartilhadas pelos Emishi
e Ashihase. Os Emishi que
seguiram vivendo em
Hokkaido, por volta do séc.
XVII, na época conhecidos como Ezo,
posteriormente foram chamados Ainu. Muito
pouco se sabe sobre o que ocorreu com os
Ashihase no início do período moderno. Se
acredita que foram deslocados mais ao Norte
pelos próprios Ainu.

Existem três raças que devemos considerar no
Japão Antigo: Emishi, Japoneses, e Ashihase. A
literatura japonesa apoia a teoria de que os Emishi
era considerados rebeldes e por isso,
potencialmente alvo de conquistas - o que os dividiu
ao longo dos tempos entre os que se submeteram
às normas Yamato como aliados e os que viviam à
margem de sua autoridade e vistos como bárbaros
que viviam além das suas fronteiras. 

Aqui nos começamos a aproximar-nos ao que
foi transmitido como povo Shizen. Michinoku,
nome dado pelos Yamato japoneses para Tohoku,
literalmente traduzido como “estrada profunda” no
sentido conotativo de lugar longínquo, era a área
em que os Emishi rebeldes habitavam, muito além
dos fronteiras onde os Yamato regiam.

Os Ashihase foram considerados de uma
maneira geral, um povo de estrangeiros e não se
sabe ao certo quem foram. Entretanto, nas 

últimas pesquisas
há uma tendência
em relacionar os
Ashihase e os
Emishi, espelhada
na relação entre 
os Emishi e os
japoneses. Com 
a expansão da
conquista japonesa
sobre Tohoku, 
os Emishi se
deslocaram a

Hokkaido. Os Ashihase, considerados caçadores e
povos que viviam à beira dos rios, de
características asiáticas, que se mudaram mais ao
Sul em direcção a Hokkaido, ou foram absorvidos
pelos Emishi, de cultura Satsumon (nome dado ao
grupo Emishi que se tornariam os ancestrais dos
Ainu) ou conquistados, não se sabe ao certo, pois
os Satsumon migraram a Hokkaido e asseguraram
sua área na mesma época. Outros consideram que
em verdade, os Emishi criaram a cultura Satsumon.

Existem outros factos e achados arqueológicos
que indicam que os Jomon foram ancestrais dos
Ainu; outros, pelas características do esqueleto
Jomon encontrado, que eram relacionados com
mongóis ou grupos Asiáticos do leste, e portanto
uma raça à parte. (Ossenberg 1986:199-215;
Kidder 1993:79,101).

De todas as formas, os Emishi e os Ainu foram
os últ imos do período Jomon a serem
conquistados, e se voltarmos à história, veremos
que as fronteiras entre os japoneses e esses
povos do Norte retrocedem para o Sul, e existem
evidências claras sobre o tema. Centrando-nos
mais nos Emishi, eram considerados homens
peludos, dada à presença de pêlo no corpo (Mojin

“Quatro aldeias
marcaram o

fortalecimento desta
cultura: Yabu, Yama,

Tayo e Kawa”

http://www.youtube.com/watch?v=zbwHxBSslro
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“Cuatro aldeas
marcaron el

fortalecimiento
de esta cultura:

Yabu, Yama, 
Tayo y Kawa”

http://www.youtube.com/watch?v=R2Tmpq7Z_QA


“O primeiro livro da tradição
espiritual Shizen publicado em quatro
idiomas e disponível para os estudiosos da
matéria é da autoria do nosso director Alfredo Tucci”

http://www.bugei.eu/
http://www.budointernational.net/material/libros/1749-en-el-umbral-de-lo-invisible---e-bunto-el-chamanismo-japones-de-la-cultura-shizen.html
http://www.budointernational.net/books-in-english/1576-dvd-e-bal-at-the-verge-dellinvisibile.html
http://www.budointernational.net/books-in-english/1576-dvd-e-punto-an-der-schwelle-des-unsichtbaren.html
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ou Kebito), pelos conquistadores japoneses,
características essa compartilhadas também
pelos Ainu, conhecidos antes do Período Meiji
como Ezo. 

Isso nos leva a julgarmos ser difícil de facto,
pensarmos que o Japão antigo era formado por
um só grupo étnico, ainda mais quando a
conexão consanguínea e cultural veio tempos
depois da unificação política. Por isso, mesmo
considerando os Emishi como ancestrais dos
Ainu, sua cultura era diferente à destes ou à dos
japoneses. Apesar da influencia que deixou no
Período Yamato, como o uso de cavalos para
assuntos de guerra, e o titulo Shogun haver
aparecido devido às guerras contra eles, os
Emishi certamente rejeitaram se afiliar aos
japoneses, e para maiores complicações
históricas, muitos Emishi se separam como
grupos étnicos distintos ou desapareceram devido
aos matrimónios com outros japoneses étnicos.

Segundo a transmissão de informações ao
longo das gerações, os Shizen, depois do
Período Edo, mesclados com a classe samurai,
além de conservar toda a sua estrutura
etimológica, social e seus artefactos de
sobrevivência, marcaram a diferença actuando
como negociadores. De acordo com Takeo
Nagake, eram possuidores de métodos
específicos desenvolvidos ao longo de sua
trajectória, que chamam a atenção de cientistas
e académicos de respeitadas universidades até
os dias actuais. Métodos como estratégia
(Yugoka, em japonês Senryaku), psicologia
(Hugoka, em japonês Shinrigako), filosofia
(Husu, em japonês Tetsugako) e etc...
Obviamente que esses termos ocidentais não
podem traduzir a extensão nem a essência de

tais mecanismos. A verdade é que toda esta
alteração dos padrões sociais a nível secular,
fomentou um estrutura de pensamento que
acabou por se tornar e converter em uma linha
de raciocínio próprio e cultura pré-ordenada.

Mesmo hoje, a principal barreira que define
bem os internos e externos de cada
agrupamento de pessoas que dizem pertencer a
tal cultura é, sem dúvida, a linguagem - traço
obrigatória nas escolas originárias Shizen. 

Compostas por importantes membros da
sociedade, pensadores, formadores de opiniões,
e etc..., desde o Século XIX, as agrupações
sempre influenciaram os meios por onde
passaram. De acordo com profissionais dos
meios académicos, a cultura Shizen estabelece
padrões próprios dentro de uma normativa
sofisticada mesmo nos dias actuais. No
passado, é sempre difícil estabelecer com datas
precisas, mas aqui seguindo a via de
pensamento de antropólogos, na Era Kamakura,
quatro aldeias marcaram o fortalecimento desta
cultura: Yabu, Yama, Tayo e Kawa. As
investigações internas indicam a aldeia Yabu
como pioneira. 

Dentro da cultura Shizen, cada aldeia
colaboraria de maneira distinta à sobrevivência
da cultura, embora, como vimos ao longo da
história, por serem pertencentes aos grupos
rebeldes, sofreram perseguições e foram
dizimadas. A transmissão do que se conhece
hoje foi possível graças à integração com os
japoneses e seus estudos foram reorganizados
através dessa perspectiva, repassados através
de pequenos grupos em diferentes províncias. 

No próximo artigo, acompanhe as
características culturais Shizen. 

http://www.youtube.com/watch?v=zbwHxBSslro
http://www.youtube.com/watch?v=R2Tmpq7Z_QA
http://www.bugei.eu/


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


http://www.youtube.com/watch?v=tcB1qW2ckqI
http://www.budointernational.net/material/otros-defensa-personal/1832-sds-concept-defensa-personal.html
http://www.budointernational.net/
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Atirar com arco a cavalo 
A conexão entre as Artes Marciais e a
Arte de cavalgar 
por Pettra Engeländer – 
Escola Independente 
de Arqueiros a Cavalo

Um cavalo e um arco… 
Encontramos esta cena em muitos exercícios de Artes

Marciais asiáticas. A posição do cavalo e os movimentos,
que simbolizam o desenho de um arco, nos indicam que o
cavalo e o arco são elementos importantes nas Artes
Marciais.
Atirar com arco a cavalo é uma arte marcial única, que

combina estas duas imagens. O cavalo é aqui um espelho
importante para expressar as próprias capacidades e
realizar um treino intensivo com parceiro. Os cavalos vêem

e vivem no nível não verbal, o cavalo reconhece a
verdadeira motivação da pessoa e reconhece os
movimentos do corpo.
"O cavalo constitui um alto aspecto social e a

consciência do movimento em comunhão com ele e exige
do cavaleiro que seja capaz de mostrar ou melhorar estas
características. Controlar as emoções é de grande
importância para estar em contacto com os cavalos. O
cavalo mostra com a sua maneira de se conduzir a sua
própria etapa de evolução. O facto de que todas as
habilidades de um artista marcial sejam usadas para
satisfazer o cavalo, faz com que o tiro com arco a cavalo
seja só para um artista marcial preparado".

Tradição e inovação

O t i ro à distância e o t i ro com arco medi tat ivo
continuam sendo um ingrediente fundamental nas

www.horsebackarchery.de


ar tes  marc ia is  japonesas  e
coreanas. Na Europa, o tiro com
arco a cavalo voltou a despertar
interesse e nos últimos anos temos
podido ver muitos torneios deste
desporto. 
Durante 14 anos, Engeländer

ensinou o tiro com arco a cavalo,
como parte da sua escola e ela é uma
das melhores no sistema de torneios.
Em 2011, se afastaria das Artes
Marciais desportivas para voltar à
imagem tradicional de um perito
guerreiro. Petra Engeländer
desenvolveu um sistema de ensino
para o cavalo e o cavaleiro, que
combina exercícios de Artes Marciais
com o tiro com arco a cavalo dos
tempos modernos, para ensinar e

conservar a essência de uma arte do
combate a cavalo 

Petra Engeländer 
fala da IEHAS 

"O que faz que a Natural Horseback
Archery© (Atirar com arco a cavalo)
seja uma arte marcial tão especial, é o
cavalo. No tiro com arco a cavalo
temos o alvo como "inimigo" e a
conexão com o cavalo como aliado. É
aqui onde entra em jogo o nosso
parceiro de treino: homem e animal
devem treinar como uma equipa. A
mestria consiste em encontrar o
equilíbrio e a concentração”.
As relações entre a Equitação e as

Artes Marciais se perderam conforme

foram passando os séculos e diz
Engeländer:
“O cavalo formava parte da vida

quotidiana das pessoas nas áreas
desporto e ócio. A proximidade e a
conexão com o cavalo é nos nossos
dias limitada e a necessidade de
montar passou da vida quotidiana
para o uso desportivo. As excepções
são as culturas em que hoje o cavalo
tem uma tradição, como na Espanha
e em alguns outros países.
Aconteceu como acontece em muitos
outros desportos. Logo que o
rendimento e os títulos entram em
jogo, o cavalo é mais utilizado como
um meio que como um fim, em vez
de ser visto como uma unidade no
sentido da arte do combate a cavalo.

www.horsebackarchery.de
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Na nossa escola vemos o cavalo como uma expressão do nosso próprio corpo e como
uma arma".

Artes Marciais e Cavalos 

Engeländer iniciou um experimento em 2011 e trabalhou com vários especialistas em
Artes Marciais, para ver se os seus conhecimentos interferem no trabalho dos cavalos.
Engeländer pensa que uma pessoa devia ter mente e corpo treinados para alcançar a
Mestria e conseguir uma boa comunicação com os cavalos, tanto no solo como na cela.
Presença, concentração e linguagem corporal clara dos mestres, são os elementos

desenvolvidos por Engeländer nos exercícios do seu sistema escolar.
Com o ressurgir do tiro a cavalo com arco, a intenção de orientar isto para a faceta

desportiva, os elementos que faltavam eram bem visíveis. Visto que o arco é uma arma e



é necessário conhecer a sua manipulação,
é preciso abranger para além do normal no
momento de cavalgar. 
As Emoções excessivamente fortes têm

uma influência negativa no comportamento
do cavalo e no padrão do tiro; os cavalos já
não são vistos como um sócio igual e se
deteriora o comportamento social das
pessoas entre si.
O galope de mãos l ivres numa área

aberta, requer uma conexão extraordinária
e a capacidade de treinar o cavalo para ser
montado sem rédeas. O lançamento a uma
distância entre 10 e 60 metros exige ter
conhecimentos para centrar o corpo, saber
enfocar e controlar a respiração e o Ki. 

Engeländer explica:
“A Parte superior do corpo se estica com

o arco e a parte inferior do corpo se mantém
em equilíbrio, compensa o movimento e em
posição vertical se mantém numa conexão
constante com o cavalo. 
Só na fase do voo do galope, a energia

do arco e do cavalo se dirigem à flecha,
para conseguir apontar bem. Se alcança um
estado meditativo da consciência
disparando desde um cavalo, onde ajuda a
que a mente se encontre em calma e
concentrada no momento idóneo. Não há
lugar para o pensamento, só para a acção
em um aqui e agora”. 
Em um caminho de terra de 100 metros,

a cavalo Engeländer dispara 9 flechas em
menos de 20 segundos;  o pr imeiro
disparo é a 60 metros em um alvo de 90
centímetros de diâmetro. Diz Engeländer
que tradicionalmente se tratava do ataque
a cavalo contra uma l inha in imiga
próxima.
O lançamento rápido e às cegas, de uma

flecha no tiro com arco de guerra, é uma
técnica onde se juntam o conhecimento
tradicional e o moderno.

IEHAS – A escola 
de Artes Marciais

Para realizar estas interligações entre as
Artes Marciais e a experiência na
Equitação, Engeländer criou uma escola de
artes marciais móvel, para permitir um
ensino de alta qualidade fora do centro
escolar IEHAS. 
Engeländer acostuma viajar com os

estudantes más avançados e dois dos seus
melhores cavalos e ensina em seus
seminários a artistas marciais e a cavaleiros
a “Natural Horseback Archery©”, tiro com
arco desde um cavalo sem cela nem
rédeas, numa maravilhosa união de corpo e
mente com o cavalo. 
Desde os cavalos, também se pode atirar

com o arco a cavalo parado, sem cavalgar. 
Os interessados nestas Artes Marciais

podem encontrar aqui informação acerca de
cursos e seminários.

www.horsebackarchery.de


Información:

Independent European Horseback Archery School
(Escuela Independiente Europea de Tiro con Arco a Caballo)
Pettra Engeländer
Tiene fascinación desde la infancia por los caballos y las armas.
Ha recibido formación en danzas asiáticas, medicina 
tradicional china y  Feng Shui
Su Trabajo principal es entrenadora de caballos, y presidenta 
del IEHAS
www.horsebackarchery.de
Pettra Engeländer
Cinturón Negro 4º dan en el Fighting System Tara Miliata de Robert V.
Jones Cinturón Negro 9º dan y fundador del Zen Do Kai
Cinturón Negro en el Sistema Kassai de Tiro con Arco a Caballo
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o mundo das Artes
Marciais há muitos
estilos e sistemas
que têm uma
história similar.
Analisando as

histórias, logo podemos ver que
muitas delas têm a mesma origem.
Sem dúvida, um desses lugares de
origem é a China, com seus
famosos templos de Kung Fu. Os
dois mais famosos eram o do
Norte e o do Sul. Destes, o
primeiro era o templo do Norte,
que não só se concentrava e
orientava para as Artes Marciais no
país, como também o fazia com a
religião, com o Budismo Chan

(“Chan” = “Zen” em Japonês). 
Já nesses tempos a pedra

fundamental estava situada para o
êxito futuro do Kung Fu. Uns
poucos monges procuraram um
lugar longe da capital da China
(hoje Pequim) e se instalaram em
Fukien, no Sul do país. Quando
isto sucede foi criado o famoso
templo Shaolim do Sul. 
Devemos recordar que a palavra

“Shaolim” em Chinês quer dizer
“Bosque Jovem”. Como o Templo
Shaolim do Sul estava situado
perto de um bosque jovem, foi-lhe
dado esse nome. Isto acontecia
muitos anos depois que o Templo
do Norte fosse destruído pelas

tropas da Manchúria. Como o
Templo Shaolim do Sul passou a
ser o único grande templo de
Kung Fu no país, todos os
mestres, incluídos os do Norte, a
ele se dirigiam. Por desgraça,
muitos anos depois, também o
Templo do Sul seria destruído pelo
governo. Os mestres e alunos do
Templo se viram obrigados a
continuar com o Kung Fu em um
sótão, porque o original Shaolim
Kung Fu foi proibido e castigado
com a morte.
Isto acontecia na época em que

o seu nome mudava para Hung
Gar Kung Fu, para honrar a
memória do melhor aluno do

Hung Gar

N
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Templo Shaolim, Hung Hee Gung. 
Anos depois, o Kung Fu do Templo era legalizado, mas nunca havia de

voltar aos templos, mas o Kung Fu Hung Gar seria transmitido de mestre
para mestre, até os nossos dias. Nos estilos de Kung Fu, sempre havia mais
de um aluno que chegava a ser Grão Mestre, mas sempre só um era o
sucessor que tinha a responsabilidade de manter o estilo original. 
Quando hoje observamos a linha doe mestres do Templo do Sul, vemos

que todo o conhecimento do Hung Gar está na família Chiu, ou para dizer
mais exactamente, todo o conhecimento o tem o Chefe do Estilo, o Dr. Chiu
Chi Ling, 10ºDAN. 
O Grão Mestre Chiu Chi Ling hoje já conta mais de 70 anos e ainda tem

muita energia e entusiasmo para o Hung Gar Kung Fu. 
Criado nas ruas de Hong Kong e o mais jovem dos que são lenda do Kung

Fu, Chiu Kow Siu Ying hoje reside em São Francisco, nos Estados Unidos.
Nenhum outro Mestre deu lições a Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Lee, foi
Chiu Chi Ling quem o fez. Também trabalhou como actor em mais que

Kung Fu

http://martinsewer.com/


setenta filmes de Kung Fu. 
Como é bem sabido, um Grão Mestre

quase nunca está em sua casa, porque
está viajando todos os meses a outros
países, para dar aulas aos alunos que
tem por todo o mundo. Com o legado de
seus pais, a notoriedade do Hung Gar e
sua própria maneira de dar aulas, Chiu
Chi Ling hoje tem trinta mil alunos por
todo o mundo. É normal que em um
grupo de tanta gente tem de haver
quem seja melhor que outros e que
treinem mais arduamente que outros;
estes são alunos que crescem e se
chegam a ser chefe de uma escola.
Também is to  era ass im no Templo
Shaol im, com os seus 10 melhores
alunos e assim também tem acontecido
com Grão Mestre Chiu Chi Ling. Após
muitos anos dando aulas e ensinando,
um aluno passa a ser o melhor de todos
os trinta mil e além disso, é o primeiro
que não é Asiático. Falamos de Grão
Mestre Martin Sewer, 8ºDAN, da Suíça.
Durante muitos anos temos visto como
Martin Sewer tem apoiado seu Mestre
Chiu Chi Ling na sua missão de difundir
o original Hung Gar Shaolim Kung Fu.
Uma das etapas nesse caminho é
também que Martin Sewer se tornou um
Mestre profissional, vivendo só de ser
Mestre de Kung Fu.  Ass im sendo,
ninguém se admirou quando em 2009, o
Grão Mestre Chiu Chi Ling frente às
câmaras de c inema,  anunciava
oficialmente que Martin Sewer é o seu
melhor  a luno!  Nos nossos d ias,  os
factos isso confirmam! 
Também neste ano, por a segunda vez,

Chiu Chi Ling ia de férias com seu melhor
aluno, Martin Sewer. As férias os levavam
a São Francisco e a Las Vegas. Férias
com o Grão Mestre Chiu Chi Ling! Coisa
que nenhum outro aluno antes tenha feito! 
Em São Francisco, uma grande festa

comemorava o aniversário da noiva de

Martin Sewer (Simo = “Kung Fu Mãe”. A
esposa/mulher do Mestre). Havia uma
grande festa de Kung Fu e como é normal
numa festa de Kung Fu, muitos
convidados mostraram seu Kung Fu em
honra de Simo, a mulher de Martin Sewer.
Mas para descansar depois da festa, não
tiveram muito tempo. posto que logo a
seguir iriam directamente para Las Vegas! 
Como é sabido, para Chi Chi Ling os

férias não são só comprar coisas e fazer
visitas, são também aulas de Kung Fu.
Muitos alunos de Chiu Chi Ling, como
Paul e Peter Lee, que souberam das ferias
do Mestre, também foram visitar Chiu Chi
Ling e Martin Sewer e assim, a lição de
Kung Fu podia começar em qualquer
lugar: em um supermercado ou em uma
bomba de gasolina! Sob a supervisão de
Chiu Chi Ling, Martin Sewer liderava a
maioria das lições com seus sidais (Sidai
= “Irmão mais novo do Kung Fu”). 
Fazia bastante tempo que os sidais de

Martin Sewer o não viam e queriam
mostrar as suas técnicas. Convencidos e
impressionados pela capacidade de Martin
Sewer, seus Sidais agradeceram-lhe a
lição e prometeram treinar ainda mais
arduamente no futuro. 
Quando voltou das férias com seu

Mestre, Martin Sewer recebia em casa as
boas-vindas dos seus alunos na Suíça.
Havia muito para contar e novas técnicas
para ensinar. Mais uma vez foi possível
ver que, à semelhança das lendas, um
aluno realmente alcançara os seus
objectivos. 
Perguntado pelos objectivos da sua

escola, Martin Sewer dizia: “Constitui uma
grande honra estar às ordens de Chiu Chi
Ling e ter a responsabilidade de tantos
alunos e do Hung Gar. Tenho o mesmo
objectivo que tem o meu Mestre: 
Fazer com que o Hung Gar Kung Fu se

situe como NÚMERO UM no mundo
inteiro. Se não poder ser hoje, há-de ser

Kung Fu

“Constitui uma grande honra estar às
ordens de Chiu Chi Ling e ter a

responsabilidade de tantos alunos e do
Hung Gar. Tenho o mesmo objectivo que

tem o meu Mestre: 
Fazer com que o Hung Gar Kung Fu se

situe como NÚMERO UM no mundo inteiro.
Se não poder ser hoje, há-de ser amanhã!”

http://martinsewer.com/


amanhã!”.
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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/
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Nos últimos meses temos podido ler acerca do SDS Concept e o Tomahawk
Fighting Concept. Neste número vamos falar de Luta com Faca, outro sistema
SAMI. Assim como os outros dois, o Sistema de Combate com Faca é um primei-
ro sistema de combate totalmente independente, que se baseia nos conceitos e
princípios da luta. a faca é um dos objectos culturais mais antigos. É uma ferra-
menta, mas também uma arma, um sinal da posição de uma pessoa na socieda-
de, é uma peça de decoração, assim como uma obra de arte, moeda de câmbio e
objecto de ritualismo, e é equipamento desportivo. A defesa contra ataques de
faca está atraindo cada vez mais atenção no
mundo das artes marciais.
A faca é uma das mais antigas armas

conhecidas pela humanidade - e uma das
mais perigosas. Podemos encon-
trar facas utilizadas em todas
as culturas de todo o
mundo,  por homens e
mulheres em todas as
situações da vida. No
entanto, o progresso
levou a perder muitas
artes marciais antigas.
Neste artículo pretendo
fazer uma breve introdu-
ção à Luta com Faca
TCS, assim como
alguns aspectos teóri-
cos de defesa sem
armas contra ata-
ques com faca.

História na Europa

Os praticantes de artes marciais europeias têm utilizado principalmente armas
brancas; basta pensar na esgrima ou na espada de combate. A maioria destes estilos
têm as suas raízes na Alemanha, Espanha, Itália ou França. Durante a longa história da
faca como uma arma, se têm estabelecido muitos estilos e escolas de luta com faca.
Habitualmente eram diferentes, dependendo da região, da cultura e das raízes.

TCS Knife Fighting Concept 
(Conceito de Luta com Faca TCS)

O sistema de Luta com faca TCS foi concebido como um sistema independente, que
está 100% dedicado a todos os aspectos da faca, como a luta com faca, a defesa
contra ataques de faca, o uso táctico das facas e esgrima com faca. Esta maneira de

http://www.youtube.com/watch?v=jctVxX_WaDY
http://www.youtube.com/watch?v=SJbz6IeKu20


enfocar o assunto tem-nos permitido aprender e treinar e portanto, desenvolver um estilo de artes
marciais que combina uma arma tradicional com os métodos modernos de treino.
Queríamos delinear um sistema europeu, novo e afastado da política e das estruturas

estancadas. Os últimos avances técnicos, os diferentes métodos de prática e formação, os
princípios e conceitos independentes e específicos, e os treinador e instrutores que estão do ponto
de vista didáctico no cimo da sua carreira, são os blocos de construção da Luta com faca TCS.
A Luta com faca TCS está 100% baseada na faca, o que significa que consideramos que a

matéria é demasiadamente séria e demasiadamente importante para deixar que seja
simplesmente um apêndice de outro sistema. Certos conceitos da luta armada não podem
adaptar-se nem misturar-se e portanto não devem ser usados na defesa da faca. Tudo isto obrigou
a concentrar-se nas características da faca, sua manipulação, suas fortalezas e debilidades. As

Texto: Peter Weckauf, Irmi Hanzal, 
& Thomas Schimmerl
Fotos: Mike Lehner

http://www.sds-concept.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tcB1qW2ckqI


possibilidades de alcançar um alto nível no uso e na defesa
contra a faca, fazem com que o nosso sistema seja atraente.

Artes Marciais, Defesa Pessoal e
Desporto 

A Luta com faca TCS enche os espaços existentes entre
as três áreas: artes marciais, defesa pessoal e desporto.
As artes marciais: Visam desenvolver e melhorar a

técnica do usuário. 
A defesa própria melhora e aumenta a segurança

pessoal do usuário ou de outras pessoas em situações
de perigo. 
Desporto - a formação com a faca é útil para

melhorar todas as habilidades essenciais, como a
forma física, a tomada de decisões, a dedicação, a
coragem, a confiança, a estratégia e a táctica. 
Estes constituintes - ou pilares - se complementam

entre si. Desporto - esgrima  com faca - melhorando
habilidades como reacção, velocidade, agilidade,
coordenação, etc., todos eles muito importantes para
uma auto-defesa eficaz. As artes marciais contribuem
com certos métodos de treino que aperfeiçoam as
habilidades da pessoa. E, por último mas não menos
importante, vamos trazer os factores stressantes e um
cenário de treino baseado na auto-defesa. A auto-defesa, as
artes marciais e a influência do desporto e se complementam
entre si na Luta com faca TCS.

Elementos do treino com faca

Combate com Faca - Faca contra faca. O atacante e o
defensor, ambos utilizam facas activamente. 

Grafico 1
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A defesa com faca se define como a
defesa sem armas (para os civis e
profissionais por igual maneira) em
contra de um ou mais atacantes que
usam facas, mas também como a
protecção de terceiros contra os
ataques com facas. 
As ameaças com facas – facas que

se utilizam para intimidar as vítimas,
ameaças potenciais sem uti l izar
activamente as facas. 

Esgrima desportiva  
Competições com Faca, com regras,

utilizando facas especiais para a prática 

Uso táctico das facas
Especialmente em um contexto

mil i tar de usar a faca como arma
principal ou secundária.
O treino abrangerá todos os aspectos

anteriormente ditos. Corresponde aos
usuários decidirem se querem dedicar-
se ao estudos do sistema completo ou
preferem concentrar-se em aspectos
específicos, como a defesa com faca.

Defesa contra ataques de faca
Os ataques com facas são sem

dúvida um dos ataques mais perigosos
possíveis, a defesa contra eles é uma
das matérias mais complexas da auto-
defesa. Conhecemos  grande
quantidade de teorias, conceitos
diferentes e uma grande quantidade de
técnicas. No entanto, o que é crucial
para uma defesa bem sucedida são a
formação permanente, as estratégias e
cenários.

Factos
Os ataques com faca estão à cabeça

das estadísticas europeias no que
respeita aos ataques com armas. A
maioria destes ataques não foram
previstos com anterioridade.
Acontecem por impulso ou são
provocados pela bebida ou outras
drogas. Cada vez há mais treinadores
de Artes Marciais e instrutores de
defesa pessoal que compreendem a
importância deste assunto, pelo que se
concentram nele.

As distâncias 
e posições para a defesa
contra faca 
A distância correcta pode ser crucial

para o resultado final dos ataques com
faca. A  distância apropriada pode
manter-se retrocedendo ou até se pode
melhorar mediante a colocação de
obstáculos, como mesas ou veículos.

Zona 1 – zona de atenção
A zona de atenção se encontra fora

do alcance do atacante. Com o fim de
lançar um ataque, o agressor tem de
encurtar essa longa distância. Estar na
zona 1 permite preparar-se para o
ataque ou mesmo antecipar-se a ele.
Medidas apropriadas para: assumir a
posição de guarda, armar-se.

Zona 2 – zona de perigo
A zona de perigo é a zona na qual é

quase impossível uma defesa efectiva
(sem controlar o braço de atacante). A

zona de perigo também se conhece
como média - ou meia distância. Com o
fim de defender-se de maneira efectiva,
temos de fechar a distância com o
agressor até estarmos na zona de
defesa. Se a legítima defesa não é
possível, sempre se pode aumentar a
distância.

Zona 3 – zona de defesa
Por estranho que pareça, a defesa

efectiva, o controlo da arma ou a
ocasião de atacar os pontos débeis do
agressor, nos obriga a lutar contra um
ataque numa distância muito curta.
Agora estamos a falar da zona de
defesa, que é a longitude máxima de
um braço.

Perceber o perigo

Esta é uma regra: Nunca podemos
saber exactamente o que alguém vai
fazer ou como reagem as pessoas. Por
vezes é fácil de detectar uma ameaça,
mas em outras ocasiões pode não
haver nenhum sinal de agressão. Ser
capaz de se antecipar o perigo, é muito
valioso para a estratégia de defesa. É
importante detectar a fonte do perigo,
assim como de que género é. Só então
se pode avaliar a ameaça e começar a
acção. Na fase inicial de um conflito, a
fase verbal é crucial para detectar um
perigo nas ameaças de um possível
agressor. Observemos as seguintes
características, as verbais e as não
verbais: voz, linguagem ordinária, a
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posição agressiva, movimentos rápidos, mãos que vão à
algibeira para agarrar alguma coisa, o agressor se aproxima,
empurra ou atira em nós com vários objectos...

Planejar a acção na defesa contra faca

Basicamente existem duas opções para a defesa: o
apaziguamento e a agressão. A decisão provavelmente
dependerá da intensidade do ataque, as capacidades físicas do
agressor, as habilidades próprias, assim como o lugar e o
momento. 
O nosso planeamento da acção serve como um recordatório

para a formação e defesa dos ataques com faca. Por perigosa
que seja a situação, o mais importante é ter um bom
planeamento.

Conceito – Bater e correr - não utilizar nunca técnicas de
agarre se essa é a vossa intenção. O melhor é praticar simples
bloqueios, socos e pontapés e combiná-los com o
comportamento natural de luta. 

Conceito - defesa e  controlo - a defesa eficaz contra uma
agressão com arma branca nos pode obrigar a fazermo-nos com
o controlo do agressor e portanto da situação. Escapar nem
sempre é uma opção. A melhor distância para controlar ao
agressor seria a Zona 3, a zona de defesa.

Prevenção

O ataque é a melhor defesa. 
Antecipar-se ao agressor antes de que ele possa atacar com a

faca. Um ataque preventivo melhora drasticamente as nossa
possibilidades. Tem de se continuar com o  ataque até chegar a
oportunidade de fugir Lembrem-se, a prevenção é só uma
opção, visto nem sempre ser possível antecipar um ataque.

Posição de guarda
A defesa efectiva exige preparação, uma posição de alerta. O

corpo deve estar tenso, os braços em posição de defesa, deve
haver muita distância entre nós e o agressor. Mesmo assim,
assumir esta "posição de guarda" nem sempre será possível, por
exemplo, em ataques imprevistos.

Bloquear/esquivar/parar
Utilizar um ou ambos os braços para defender-se contra uma

agressão com arma branca. Usar os  braços para bloquear ou

Grafico 2
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deter o ataque, para parar ou desviar, ou para esquivar o
ataque.

Controlo do braço
Após a defesa inicial, é absolutamente necessário

controlar o braço armado do atacante, antes de
acontecer um dano maior.

Atacar o agressor
As tácticas puramente defensivas não são a melhor

opção contra uma agressão com arma branca. Para lutar
contra o agressor é preciso atacá-lo de maneira massiva
e tê-lo sob pressão.

Atacar o braço
"Atacar o braço" é sinónimo de "destruir o braço do

atacante" - quebrar, deslocar, apertar, morder, triturar
e/ou desarmar! Nunca tratem de desarmar um agressor
sem em primeiro lugar atacar massivamente, ferir  ou
deixá-lo fora de combate! Faze-lo de outra maneira é
demasiadamente arriscado. Por outro lado, desarmando

o atacante nos assegurarmos de que não pode usar a
sua arma de novo e  inclusivamente poderíamos utilizá-la
nós para defender-nos.

Controlar o agressor
O Perfeito domínio do agressor só se consegue se não

representar mais nenhum perigo imediato. Controlar o
agressor é opcional, posto que o domínio absoluto pode
ser impossível de conseguir ou não ser recomendável,
por exemplo, quando se luta contra mais de um atacante.

Correr
Correr pode traduzir-se por fugir de um lugar a grande

velocidade.

Oportunidades para a defesa
pessoal

Um treino específico e apropriado melhorará as
nossas possibilidades contra uma agressão com arma
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branca. Mesmo assim, nunca se pode estar 100% seguro. É necessário não só controlar as técnicas de defesa como também
ter a vontade incondicional de defender-se, possuir as habilidades (velocidade, reacção, resistência...), a confiança, a
capacidade de vencer os medos, o domínio da táctica e da estratégia. Tudo isto melhoram as nossas possibilidades de não
ser vítimas da violência.

Resumindo

Se queremos aprender e compreender um sistema partindo do zero, é necessário conhecer e compreender todos os seus
detalhes. Isto é especialmente certo para uma matéria tão complexa como a defesa contra ataques de faca. Só aqueles que
estiverem dispostos a tratar o assunto "faca" em todos os seus detalhes, compreenderão plenamente a nossa preocupação. A
Luta com faca TCS está toda ela centrada nas armas brancas e foi delineada para apoiar os estudantes em seu crescimento
na defesa pessoal, as Artes Marciais e os desportos de combate.
Para os cursos de instrutores, seminários e mais informação, visitar a página www.knifefighting-concept.com
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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
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GIL CATARINO “A EVOLUÇÃO DO
BRAZILIAN JIU JITSU”

“Regresso ao futuro”

Na especializada academia de Luta, BJJ/Grappling,
MMA e K1 “Mecas Academy”, de Marcos S. Sarsa,
tivemos a sorte de festejar a passagem de ano com a
sempre agradável presença do genial Mestre de
Brazilian Jiu Jitsu, Gil Catarino. É a terceira vez em
dois anos, que este interessante Brasileiro, Faixa Preta
4ºDan, visita Madrid para dar outro de seus excelentes
cursos e super visar o progresso do pessoal
assistente, para garantir aos mesmos um prometedor
futuro de alto nível. 

O responsável pela acertada presença é Marcos S.
Sarsa (um dos máximos expoentes em Madrid, da Arte
Suave e Grappling). Marcos chegou “escoltado” por
Diego Cabrera (também professor de MMA) e Jonathan
Vega , ambos faixas pretas da academia de Gil
Catarino. Nós não desaproveitamos a ocasião para
realizar esta entrevista.

“O origem da evolução”

Gil Catarino foi “forjado” na escola de Ricardo de la
Riva, no Rio de Janeiro, sendo um de seus mais

“Eu nunca vou buscar
técnicas de publicações de
outros mestres que não
sejam os meus próprios,
nem copio algumas do
Youtube, nem de vídeos,
nem nada parecido… Eu

sou de ginásio, de treinar e
treinar…



Brazilian Jiu Jitsu

avantajados e “destacados” discípulos
directos. Para quem ainda não o
conhecer, coisa difícil quando se está
familiarizado com o BJJ, ele é o genial
Mestre que delineou um completo
compêndio de trabalho técnico que tem
seu nome e o levou a ser famoso em
todo o mundo: guarda de la Riva,
ganchos de la Riva, Raspado de la
Riva, alavancas... Como se acostuma
a dizer e nunca melhor dito “de la Riva
fez escola”, posto que ditas técnicas
são praticadas em grande número de
ginásios e levadas à prática com
eficácia provada nas mais diversas
competições. 

O próprio Catarino confessa que

todas as manhãs, em seu ginásio nas
Canárias, ele próprio também elabora
e estuda as melhores maneiras de
treinar, inventando e reajustando o
necessário para obter os melhores
resultados possíveis - que à vista
estão: seus movimentos são fluidos,
versáteis e elegantes, mas ele
destaca:  

“Eu nunca vou buscar técnicas de
publicações de outros mestres que não
sejam os meus próprios, nem copio
algumas do Youtube, nem de vídeos,
nem nada parecido… Eu sou de
ginásio, de treinar e treinar. Por vezes,
alguém contacta comigo “pela rede”,
interessado e tudo o mais e eu sempre

digo: Se quiser formar parte da escola,
tem de vir treinar nela, pela Internet
não, desde já…”  

Espírito ecléctico herdado de seu
mentor e que merecidamente fá-los ser
os ícones da evolução do BJJ, com os
princípios básicos da velha escola.

“O homem tranquilo”

O Mestre Catarino, é um homem
tranquilo, fala devagar e baixinho
(como ele mesmo confessa), por esse
motivo às vezes pergunta se
percebemos o que nos acaba de
explicar, ciente também da sua mistura
do Brasileiro e do Canário. Não
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obstante, ele espera o tempo
necessário até ter a certeza
de que os nosso ouvidos se
adaptaram às suas palavras e
assim poder transmitir-nos os
princípios básicos do BJJ. 

“Não só é preciso conhecer
as técnicas, f intas e
estratégias; também é preciso
compreende-las”

Diz-nos que prefere poucas
técnicas bem aperfeiçoadas,
que conhecer muitas mal
aplicadas e sem
conhecimento detalhado das
mesmas. A sua frase favorita
é: “Menos é mais” e daí o seu

interesse em corrigir um por um os seus Discípulos,
indistintamente da faixa que tiverem; coisa inusual nos
cursos e um importante detalhe. 

Dispõe de um completíssimo “arsenal” prático e metódico
no seu particular programa de treino, “fruto” de uma extensa
carreira marcial bem instruída na prestigiosa academia “de
la Riva” e assistências várias a competições de todo o
mundo, onde forçosamente experimentou as maneiras mais
idóneas de finalizar com eficácia um oponente e evitar ser
finalizado por este. 

“Training Day”

Os didácticos cursos de Sensei Catarino são de alta
qualidade técnica e de grande interesse geral para os
amantes do BJJ/Grappling e MMA. 

Este seminário especificamente ele o dedicou às suas
inovadoras passagens de guarda em pé, com cruzamento
de joelhos, passando à posição 1 de “100 Quilos” e ao
ataque de alavancas de braço e suas múltiplas variantes:
alavanca invertida, âmago de alavanca invertida ao outro
braço e de novo alavanca 1ª, agarre de gola com
estrangulação “norte sul”, alavanca invertida alterna com
alavanca de joelho ou luxação de tornozelo...  

É assombrosa a habilidade com que se desliga dos
ganchos com os pés e os fortes agarres para passar a
guarda e finalizar com atípicas alavancas desde vários
ângulos e demonstrando a diferença entre alavanca normal
e a efectuada com ataque de passagem de guarda -
partindo da posição vertical de guarda, com a energia retida
e o silêncio que caracterizam este carismático Mestre. Com
acção devastadora, acaba com o espaço entre os dois
confrontantes, agarrando sem se despegar nem um ápice,
com absoluto controlo.

“2012”

Eu me lembro de que o primeiro curso de 2012, ele o
dedicou às suas impressionantes raspagens, também
passando para o 100 quilos e indicava: “Não gosto que se
passe à montada directamente, tem de se ir passo por
passo”. Me veio à memória uma frase de Goethe (que serve

Mestres do Jiu Jitsu



para ilustrar este artigo e seus
conceitos nele mostrados):

“Não basta dar passos que nos
conduzam a uma meta, cada
passo deve de ser por si mesmo
uma meta que ao mesmo tempo
nos faça avançar”.

Um destes passos me agradou
especialmente, porque passou
subti lmente (de uma maneira
inacreditável) a uma alavanca que
nunca vira em meus longos anos
de prática - “Não quero que
agarrem o pulso, são alavancas
rápidas” afirmava (ele próprio
“insistia” nesta ocasião, no mesmo
princípio para as “estrangulações
rápidas”) e sem passar por alto
nenhum detalhe, por pequeno que
fosse, também assinalou: “Têm de
saber agarrar com os pés, para
que as alavancas tenham peso e
seja difíci l  e até impossível
escapar, uma vez levada ao ponto
sem retorno”.

Já disse Michelangelo: “A
perfeição se pode obter prestando
atenção aos detalhes mais
pequenos…”

O 2º Seminário foi ameno,
curioso e variado.

“Retomando posições”

Voltando aos últimos dias de
2013. O Mestre Catarino, enquanto
explica a técnica faz um inciso e
comenta que na sua academia
insiste muito no convencional
trabalho de base e nos “drills” (as
fundamentais repetições): “No meu
ginásio treinamos o básico,
exercitamos todos os dias 20
alavancas seguidas, 20 passagens
de guarda... Especialmente no
caso dos cintos brancos, não gosto
de misturar que se agarre pela
gola com alavanca invertida...
porque acontece que se um aluno
tem muitas coisas novas e

“Se um aluno
tiver muitas

coisas novas e
avançadas, 

vai saber muito,
mas não vai ter
quatro coisas
fortes bem
aprendidas, 
não vai ter

ganchos polidos
nem alavancas

sólidas…”
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avançadas, vai ‘saber’ muito, mas
não vai ter quatro coisas fortes
bem aprendidas, não vai, ter
ganchos polidos nem alavancas
sólidas”.

Também faz questão em
esclarecer a importância do
combate livre: os sábados se
dedicam a rodar (Randori)
durante toda a manhã, com
poucos descansos de dois
minutos. O nobre Mestre nos
convida para irmos ao seu ginásio
nas Canárias, sem importar o
grau: “Todos serão bem
recebidos” - diz-nos ele, (alguns
colegas e o nosso professor
Marcos têm estado várias vezes
lá e sempre voltam encantados.

Dá passagem a outra variação,
partindo da mesma base. É
assombroso como aproveita a
sua fascinante flexibilidade para
descer as posições em sua
totalidade, pressionando os
ganchos para depois, com suma
habil idade desenvolver-se e
atravessar o corpo do contrário,
utilizando todo o seu corpo e as
cadeiras para efectuar as ditas
alavancas (pessoalmente faz-me
lembrar muito o mi querido
Pencak Silat), demonstrando,
com extraordinária mestria, que
inclusivamente para os que não

tiverem essa flexibilidade, se oferece a
opção de variar a técnica aplicando a
alternativa mas adequada - a existência
de variantes adaptadas para se poder
executar com a mesma eficácia e mais
economia, se possível! Um exemplo:
Sem necessidade de passar a perna por
cima do corpo (alavancando só o braço
com corpo e pernas, coisa muito pouco
vista). “Todos podem chegar até aqui,
todos” - disse ele.

Sem dúvida, as suas execuções do
Brasilian Jiu Jitsu, com suas infindáveis
variantes e f inalizações, são tão
espectaculares como eficazes.

“Um tipo genial”

O Professor Catarino, com a sua
especial maneira impoluta de simplificar
as por vezes difíceis combinações
técnicas e a sua capacidade para
conseguir a plena integração entre os
diversos assistentes à aula, se adaptou
habi lmente e consequentemente
fazendo ainda mais nobre esta bela arte
com seu bem nutr ido “viveiro” de
técnicas, injectando generosas doses
de autenticidade, brilhando como um
dos grandes ícones sem paralelo, da
arte suave do Brazi l ian Jiu Jitsu e
fazendo uso de toda a sinceridade do
seu corpo, pr incípios e conceitos,
conseguiu projectar extraordinárias
energias para cada uma das pessoas
ali presentes. 

Esperamos vê-lo em breve Mestre!

Mestres do Jiu Jitsu



Tem o mundo invisível uma armação, um esqueleto, 
um ordenamento? 

Os sacerdotes e shamans (bruxos) Shizen, os Miryoku, dedicaram toda a sua vida a
responder afirmativamente a essa pergunta. Partindo da dúvida em vez de o fazer
desde a certeza o a fé, as suas conquistas no plano espiritual fizeram dos seus
conhecimentos um tesoiro único e consistente, precisamente por seu empenho em ver o
inconcebível com olhos e mentalidade abertos, para logo de seguida constatar as suas
descobertas através da linguagem de factos. 

Esta atitude levou-os a penetrar profundamente nos mistérios do Universo, aqueles
que governam a organização das energias e tensões, através de um riquíssimo sistema
baseado na combinação da analogia e o empirismo. As suas práticas invadiram cada
canto da cultura Shizen e fizeram dela exemplo de uma espiritualidade descarnada e
desprovida de fantasias, auto-enganos ou bondades. 

Os Miryoku chamaram as forças por seu nome e as trataram a todas com o mesmo
respeito, para além de qualquer simplismo moral ou consideração ideológica.
Compreenderam que à semelhança de que não podemos alimentar com leite um tigre,
não podemos nutrir com carne crua um bebé. Sem enjuizar a natureza do mistério,
avançaram para o desconhecido com um inteireza extraordinária.

Neste livro, o segundo que escrevo acerca da
tradição espiritual dos Shizen, gostaria de aproximar o
leitor a uma maior e mais profunda compreensão de
um mundo e de uma cultura, tremendamente distantes
no espaço e no tempo. Os detalhes operativos,
ritualismos e segredos dos Shizen, por vezes estão
presentes no texto e aqueles que os frequentam os
reconhecerão, mas a minha intenção não é revelá-los nem
mostrá-los ao público, (que por outra parte também não
havia de saber o que fazer com eles), mas sim partir da
sabedoria e as descobertas que constituem, para amplificar
a compreensão do leitor, através do muito que nos
desvelam acerca de nós mesmos e do Universo, acerca do
mistério da vida e da morte, do propósito da existência e do
poder da consciência.

Os Shizen e a sabedoria antiga

Os Shizen eram um povo sóbrio e pragmático,
permanentemente em guerra contra os invasores Yamato,
pelo que concentraram as suas pesquisas em aspectos
necessariamente contrastáveis do invisível; o preço era a
sobrevivência do povo. Perante tamanha pressão, os
sacerdotes e sábios Shizen, os Miryoku, não tiveram ocasião
de se perderem, como tantas outras culturas xamânicas, em
especulações mórbidas, tão próprias das viagens relacionadas
com o mundo espiritual na antiguidade. 

Subsiste no entanto, uma curiosa similitude em algumas das
suas formas, com culturas antigas e ainda vivas de origem
muito diversa, africanas, americanas ou australianas, o que nos
leva a pensar que impera em todas elas um substrato comum
que não é resultado da aculturação, nem de nenhum possível
contacto ou contaminação cultural, geograficamente impossível,

http://www.budointernational.info/material/libros/2027-e-bunto-la-estructuracion-del-universo-de-los-chamanes-zen.html
https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true




historicamente improvável. 
Porém e à diferença de estas outras

formas de religiosidade, o e-bunto parte da
dúvida em vez da certeza. Essa
peculiaridade talvez foi a mãe das suas
características diferenciadoras, que a
fazem única dentro deste grupo de formas
espirituais antigas. 

A sua idiossincrasia cultural inclui um
idioma próprio conhecido como “Shizen-
go”, e que era falado com pequenas
diferenças, nas 4 aldeias que constituíam
esta cultura ligada etnicamente ao povo
Aino: Yabu, Kawa, Tayo e Yama. A
linhagem espiritual a que pertenço é a de
Kawazuki Togo (a aldeia Kawazuki) ainda
que os conhecimentos de e-bunto no
nosso grupo, chegassem através de uma
pessoa proveniente da linhagem da aldeia
de Yabu, o Mestre Shiniyuke.

Dada a natureza secreta desses
conhecimentos, não existem livros, nem
informação alguma disponível. Shidoshi
Shiniyuki formou no Brasil, onde residia,
nove Shidoshi, mas apenas um deles,
Shidoshi Jordam prosseguiu com o seu
ensino. Muitas voltas teve de dar a vida
para que os nossos caminhos se
cruzassem na Espanha e ambos, cada um
com as suas tendências, fossemos
convencidos pelo destino para recomeçar
um trabalho titânico, e pegando nas últimas
brasas da nossa linhagem, encontrar novos
caminhos para o fogo abrasador de uma
tradição tão antiga como estranha. 

O e-bunto (literalmente “A grande força”)
como prática iniciática é talvez um caminho

para muito poucos; não obstante, os seus
vastos conhecimentos são património da
sabedoria da humanidade e se não devem
perder. Talvez sejam eles e a sua difusão
os que possam criar o marco adequado
para que os futuros iniciados possam surgir
de entre os muitos, que tendo acesso ao
conhecimento da parte do seu legado,
aprendam a apreciar a riqueza única deste
tesoiro do conhecimento, e a sabedoria
espiritual de uma cultura poderosa e
extremamente rica, espiritualmente falando.
Esses escolhidos pela vida o por sua
história pessoal para viver a sua relação
com o espiritual através do e-bunto, desta
maneira terão ante si, agora e no futuro, a
ocasião de realizar o seu destino. 

A dita tarefa me levou a escrever este
novo livro que hoje o estimado leitor tem
em suas mãos. Os textos que o
constituem, são só uma pequeníssima
parte de um impressionante conhecimento
tão amplo como complexo e ao que só se
tem acesso completo através de iniciações
e de um dilatado estudo de grande
variedade de matérias, que vão da
estratégia, até a medicina espiritual, desde
a alimentação à filosofia.

As assombrosas descobertas do mundo
invisível por parte dos Shizen, a sua
cosmogonia, a riqueza das suas práticas,
constituem um modo de vida particular que
logicamente não é para muita gente. Por
tudo isso seu ritualismo e os profundos
segredos das suas práticas internas,
ficarão sempre no âmbito de esse pequeno
grupo de pessoas inclinadas a viver a

“Os Miryoku chamaram as forças por seu
nome e trataram-nas a todas com o

mesmo respeito, para além de qualquer
simplismo moral ou consideração
ideológica. Compreenderam que à

semelhança de que não podemos alimentar
com leite um tigre, não podemos nutrir

com carne crua um bebé”
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experiência deste caminho em primeira
pessoa, mas muitos outros aspectos dos
ditos conhecimentos podem ser
partilhados abertamente, para benefício
de qualquer pessoa que queira
sinceramente debruçar-se por meio das
suas chaves, aos eternos mistérios e
grandes perguntas da humanidade. 

Os iniciados do futuro terão ante si uma
enorme tarefa que hoje já vivenciamos
em primeira pessoa aqueles que amamos
este tesoiro, a de compaginar dois
tempos e culturas tão distantes e
diferentes, de maneira que o respeito da
tradição não contradiga a compreensão e
a necessária evolução dos que com ela
vivem, fazendo possível uma necessária
transgressão, respeitosa com a sua
essência e até com as suas formas, para
que a sua prática posso ir mais além da
ideia do culto cego e saudosista de um
tempo passado, que em todo caso só
podemos afirmar sem lugar a dúvidas que
foi, como diriam “Les Luthier”,
definit ivamente anterior, mas não
necessariamente melhor. 

A virtude do antigo não reside no
aspecto cronológico, mas sim no
contraste com o que desafia os nossos
“catálogos” do mundo, situando-nos na
nossa justa pequenez. E é que por
grande que seja um método como é o
científico, é pequeno se só nos permite
conceber uma parte do existente, do
material, do que se pode medir o do
visível, ignorando todo o resto. A Ciência
dos nossos dias é tão cega perante o
mundo espiritual, como era faz tão
apenas umas centenas de anos perante o
microscópico.

As tradições antigas como a Shizen são
um grande enigma. Woody Allen disse

que a tradição é a ilusão da permanência.
Mas desde a partir da “modernidade” só
nos resta queixarmo-nos de uma coisa
que já nem sequer recebemos. As
tradições sobre o invisível que nos
legaram no Ocidente os nossos avós, são
na maioria farrapos de formas afastados
de toda espiritualidade, uma moldura sem
quadro dentro, ou ao sumo, um conjunto
de beatas superstições misturadas. O
pouco que resistiu o empurrão histórico
dos fanatismos religiosos, se escondeu
em pequenos grupos secretos e parece
que agora começam a sair das suas
madrigueiras, mas sem deixar de estar
atentos aos amantes das fogueiras, que
sempre há-de haver, o aos fanáticos,
sempre teimando em convencer os outros
daquilo do que ainda por cima, não
sabem nem percebem.

Em todas as culturas morremos mas
continuamos simbolicamente vivos no
ritualismo dos que nos sucedem. Hoje, nas
sociedades postmodernistas nem sequer
isso, pois vivemos de costas à morte no
auto-engano e o susto de negar o evidente
e que é que tudo é passageiro e que cada
um tem a sua fecha de caducidade. 

No Ocidente, a nossa nova medida é a
ciência, posto que as religiões andam de
capa caída e desde já, quase todo o
conhecimento antigo das nossas culturas
se perdeu. O resto do mundo vai ao seu
ritmo, imerso em sua próprias
cronologias, alguns, como sabemos,
ainda teimando em matar a quem não
pensar o mesmo. Se isto é agora, não é
de admirar de que os shamans na
antiguidade guardassem os seus
conhecimentos como segredos...

Para os sábios Shizen, a tradição tinha
a ver com o que eles chamavam “os rios

“No Ocidente, a nossa nova medida é a
ciência, posto que as religiões andam de

capa caída e desde já, 
quase todo o conhecimento antigo das

nossas culturas se perdeu”
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navegáveis da espiritualidade”, forjados pela “tentativa” mantida dos homens no passa
dos tempos e na acertada repetição de fórmulas do ritualismo daqueles que encontraram
correctas vias de comunicação com o invisível e traçaram aqueles novos e peculiares
caminhos como egrégoras. Esses mapas próprios, são parte do tesoiro que nos legaram
os Shizen e os mapas não se modificam se o que descrevem é correcto; o que faz em
todo caso fazemos é traduzi-los a uma linguagem moderna e até “colori-los”, para que
outros, que os queiram interpretar depois, os
percebam com mas facil idade; tudo isso,
preferentemente, sem os falsear nem fazer deles o
que não são, ou seja, uma religião. 

O e-bunto é o estudo da cosmogonia do povo
Shizen e esta incluía conhecimentos perfeitamente
definidos acerca do mundo espiritual; mas o
espiritual, ao contrário do que muitos pensam, não é
análogo a religião. A espiritualidade dos Miryoku e as
Minikui era um misterioso compêndio de
constatações e analogias, contrastadas mediante a
experiência, que lhes permitiam a interacção com
vários planos de realidade ou dimensionais. Esta
habilidade lhes granjeou o respeito e porque não
dize-lo, também o justo temor de seus coetâneos. 

Contra todo prognóstico e em meio deste mundo
materialista, o e-bunto está revivendo e despertando
o interesse de muitas pessoas. A roda recomeçou a
girar… E estamos a falar de uma grande roda! Tão
grande que foi muito difícil que arrancasse, mas uma
vez em movimento, será muito difícil de parar. O meu
propósito é que nesta nova etapa, participe do
destino daqueles aos que pertença esse direito e o
faça na melhor das circunstâncias. É meu empenho
encontrar o encaixe entre o seu tempo e o nosso, e
acompanhar assim o justo reconhecimento e respeito
que merece entre as grandes ciências e sapiências
que nos legaram os nossos antepassados. 

Tenho, isso sim, especial interesse em que não sirva
como meio para medrarem místicos, religiosos, nem
loucos. Assim pois e por favor, abstenham-se
especialmente estes últimos; para lidar com a infinita
loucura que implica a travação e as forças que animam
o mundo invisível, fazem falta, como diz Castaneda,
toneladas de bom senso, de temperança e sensatez. 

Se possuir as ditas virtudes, estimado leitor,
poderá, não sem esforço, debruçar-se ao inverosímil,
olhar para o precipício e quando este olhar para si,
permanecer sereno, para ver a luz intensa que brilha
nos olhos da escuridão.

Direita: Shidoshi Jordan e Shidoshi de Juliana com
o autor da herança Shizen e cultura e espiritualidade

revivida no Ocidente.
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Rick Faye é o instrutor Chefe do Grupo de Kali de Minnesota (MKG). Foi aluno e instrutor
desde faz mais de 25 anos, e é um dos apenas cinco instrutores Superiores do Guru Dan
Inosanto, sendo o único fora do estado da Califórnia. Seu currículo, a nível marcial, é
realmente impressionante e dele destacamos:

• Instrutor sob o Sifu Paul Vunak em Conceitos do Jeet Kune Do
• Instrutor sob o Sifu Larry Hartsell em Agarres de Jeet Kune Do 
• Instrutor sob Ajarn Chai Sirasute em Muay Thai
• Instrutor sob o Sensei Erick Paulson em Combates por agarre e submissão
• Experiência em Wing Chun sob Nino Bernando, Francis Fong, William Cheung 
e Guro Dan Inosanto. 
• Certidões de Organizações Policiais:
• Certidão como instrutor de tácticas de controlo no Alexandria Technical College.
• Instrutor de tácticas defensivas.
• Instrutor do FBI, SWAT e tácticas especiais.
• Instrutor da Polícia de Minneapolis.

Jeet Kune Do

Texto: Gladys Caballero & Pedro Conde.
Fotos: Antonio Mora.

Rick Faye: Procurando o caminho de Dan Inosanto





Jeet Kune Do

• Instrutor da Escola da Polícia de
Ontário, Canada.

Organismos Policiais e de
Segurança que treinam com Guro
Faye:
• Oficial Federal de l iberdade

condicional.
• Departamento do Sheriff do

Condado de Hennepin.
• Departamento do Sheriff do

Condado de Washington.
• Departamento do FBI em

Minneapolis.
• Outros departamentos da polícia local.

O Quartel General da escola, está
situado em Minneapolis, MN, onde

conta com mais de 150 estudantes e
um grande número de instrutores.
Todos os instrutores têm certidões de
Rick Faye e vão desde nível de
aprendiz a mestre. Ele próprio nos diz: 
“Eu abri o grupo de Kali em

Minnesota, porque supostamente
aquilo não era uma escola, só
treinávamos e então começou a
crescer e a crescer…  e começamos a
ter estudantes e agora temos
muitos…”
Rick Faye nasceu em Minneapolis,

Minnesota. A sua vida sempre se
desenvolveu ali. Começou a praticar
Artes Marciais em criança, na escola.
Treinou alguma coisa de Judo, Aikido
e outras Artes Marciais. Em 1979

conheceu Dan Inosanto, o qual
modificou completamente a sua
maneira de ver as artes de luta… 
Mas, como o conheceu? 
“Foi por acaso. O meu parceiro de

treino Scott, um grande artista
marcial, foi à academia de Aspen em
Colorado. Ele foi por outros motivos
que nada tinham a ver com as Artes
Marciais, mas lá viu Dan Inosanto e
quando voltou, ele me disse: 
“Tu tens de ver este tipo, é incrível!”. 
De maneira que fomos até Chicago

para o ver e treinar com ele. Então eu
me disse a mim próprio: Eu quero
aprender isto, de maneira que fiz
apontamentos e tirei fotografias e
quando voltamos para casa



começamos a treinar. Depois fomos lá outra vez e assim
sucessivamente. Numa época íamos lá duas vezes por
mês e começamos a segui-lo por todo lado onde ia.
Naqueles dias se faziam grandes acampadas, a primeira
delas durava oito semanas e se podia treinar com qualquer
artista marcial. Eu fui lá para treinar com Dan Inosanto.
Também lá estava Larry Hartsell. Dan me disse: 
Porquê não treinas com ele? A partir daí, uma semana

treinava com Dan Inosanto e na seguinte com Larry, na
outra semana com Bill Wallace. Conheci muita gente
naquela acampada. 
Estávamos entusiasmados e começamos a ir a

diferentes eventos e cursilhos. A primeira vez com Dan
Inosanto foi em Minneapolis, em 1983 ou 1984, nenhum de
nós se lembra bem da data... Naqueles dias só se fazia
uma coisa: Treinar, treinar e treinar…” 
Rick Faye foi o assistente de Larry Hartsell nestes

seminários, por isso, muitos praticantes e simpatizantes de
JKD o conhecemos,
incluindo que isto escreve,
no cursilho por mim
organizado em 4 e 5 de
Outubro de 1987. Larry
Hartsell estava especializado
em grappling, sendo um
grande especialista nesta
matéria.  Lamentavelmente o
sifu faleceu a 20 de Agosto
de 2007… 
Até que ponto foi

importante, a nível marcial,
Larry Hartsell na vida de Rick
Faye?
“Larry Hartsell, foi meu

mentor, meu amigo e
companheiro. Ele realmente
me ajudou, se portou muito
bem comigo. Querem
conhecer uma boa história?
A primeira vez que fomos à
Inglaterra, era a minha
primeira viagem com Larry
Hartsell. Ele levava uma
saco verde mil i tar, que
pesava muitíssimo e como
eu era seu assistente tinha
de carregar com ela no
aeroporto, no comboio, etc.
Cada vez era mais pesada e
eu perguntava a mim
mesmo, que diabos leva no
saco para pesar tanto assim?
Em Londres eu ia com o
saco para cima e para baixo
e… quando chegamos ao
quarto de Hartsell, a abriu o
saco e de lá tirou os seus
pesos e alteres. 
Hoje eu rio, mas naqueles

momentos, me parecia
estanho… Eu não sabia
viajar, quer dizer, eu tinha um
passaporte mas só tinha um
selo nele… Isso era tudo.

Muitos factos divertidos me aconteceram com Larry
Hartsell, alguns muito curiosos, como este que acabei de
contar. 
Ele era muito responsável difundindo o Jeet Kun Do na

Europa e na Inglaterra. Dan Inosanto começou a vir à
Europa nos anos 70… Penso que em 1978, 1979. Como
ele tinha grande nome, toda a gente queria aprender Jeet
Kun Do e Larry Hartsell me ajudou. Viajamos pela Europa
e também viemos à Espanha, da primeira vez com Felipe
Mercado, depois com José Maria Fraguas e também
contigo. Às vezes dormíamos num sofá, em outras
ocasiões em um bom hotel… Foi uma grande experiência;
devido a Larry conheci mundo”. 
Curiosamente e ao contrário que a maioria dos

praticantes e simpatizantes do Jeet Kune Do, Rick Faye
não começou a treinar a arte devido a Bruce Lee, apesar
de o conhecer, ele o considerava só um actor de cinema,
quer dizer que não foi o “dragão” quem o levou à prática do
estilo.
“Eu não era um admirador de Bruce Lee. Sou um grande

seguidor de Dan Inosanto, mas não de Bruce. O meu pai
era um treinador de futebol americano. Cresci numa família
onde praticávamos e conhecíamos diferentes desportos,
de maneira que os meus heróis desportivos eram
diferentes. Para mim, Bruce Lee era só um artista de
cinema. Mas quando conheci Dan comecei a reparar mais
em Bruce Lee. Gosto do conceito do Jeet Kun Do, mas
realmente gosto do Kali, do Thai Boxing… Sempre gostei
disso, mas nas aulas continuamos ensinando a arte
marcial do Win Tsun. Agora está havendo um regresso a
isso, é popular outra vez e a razão de ser popular é pela
MMA… Esta geração tem visto lutas reais, na minha
geração só vimos a fantasia, a prática. 
Então agora o Jun Fan é visto porque sempre foi um

estilo de luta realista, é isso Larry Hartsell?
Fantasia ou realidade?  O Jun Fan se pode aplicar em

combate? Se pode fazer um agarre de mãos a um pugilista
ou a um lutador de Artes Marciais mistas?
Sim - afirma Rick -, se pode fazer um agarre a um

pugilista e alguns deles utilizam-no. Se vires Klitschko, ele
faz agarres com o Jab, não parece um agarre mas é e nós
não aprendemos dessa maneira. As pessoas dizem o
tempo todo, que os pugilistas são muito rápidos e não se
lhes pode fazer agarres, mas temos de agarra-lo,
precisamente porque é muito rápido para nós. Mas nós
não ensinamos assim aos estudantes. Faz-se sentindo a
pressão das mãos, mas é possível agarrar um pugilista.
Muito possivelmente nos bata, mas a toda a gente lhes
batem..., o segredo radica em ser o último em bater”.
O praticante de JKD explora todos os estilos, para

descobrir os conceitos que os geraram e ficar com o que
seja útil depois de descartar o que seja ornamental. 
O JKD favorece a não-forma, de maneira que pode

assumir todas as formas. E posto que não tem estilo, o
JKD se adapta a todos os estilos. Como resultado, o JKD
usa todos as maneiras e não estando l imitado por
nenhuma e de maneira semelhante, utiliza qualquer
técnica ou meio que sirva ao seu fim. 
Neste ponto já podemos analisar com mais fundamento

a polémica em que se debate o JKD desde faz anos.
Estamos a falar das diferenças entre o ramal oficial do
JKD, também conhecido por "Conceitos de JKD", liderada
por Dan Inosanto, o sucessor de Bruce, e o outro ramal
conhecido como "JKD Original" (ou "Jun Fan/JKD"),
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constituído por uma constelação dos
primeiros alunos de Bruce (Ted Wong,
Jesse Glover, Jerry Poteet). Os
primeiros afirmam basear-se na
aplicação dos conceitos do JKD para
explorar inúmeras Artes Marciais:
Kali/Eskrima, Muay Thai, Savate,
Pencak Silat, Gracie Jiu Jitsu, etc. Os
segundos se orientam a recuperar e
praticar as técnicas e métodos de
treino tal e como as apresentava
Bruce nos anos 60/70. Acerca deste
assunto, Rick Faye é da seguinte
opinião:
“Há duas coisas diferentes, temos

as Artes Marciais actuais que se
praticam nas escolas, que é a arte
marcial do Jun Fan e temos o Jeet
Kuen Do. Quando dizemos Jeet Kuen
Do, as pessoas pensam em Bruce
Lee. Bruce tinha o seu Jeet Kuen Do,
mas tu tens Jeet Kun Do e ele tem
Jeet Kuen Do, eu tenho o meu Jeet
Kuen Do, mas é diferente. É muito
difícil para o público perceber isto.
Mas o Jeet Kun Do é pessoal; vem da

mesma fonte, mas é uma arte marcial
pessoal. Através da arte marcial do
Jun Fan aprendemos isto y aquilo e
temos o mesmo conhecimento. É
como numa escola, como se formos à
universidade que está cheia de
conhecimentos, mas apanharemos
diferentes coisas da universidade, tu
apanharas umas e eu outras. Mas há
conceitos, há princípios do Jeet Kun
Do que Bruce nos deixou. Como o
desenvolvimento dos atributos, dos

diferentes t ipos de velocidades,
métodos de treino. As duas coisas
mais importantes como conceitos são
que temos de continuar crescendo
cada vez mais, colhendo mais
informação, por vezes só através de
experiências... Talvez no que vier, vais
ver de maneira diferente a mesmo
arte marcial.” 
Bil l  Wallace declarou que para

aperfeiçoar três pontapé e quatro
socos, lhe t inha levado anos e
muitíssimas horas de treino. Na sua
opinião tinham que se aperfeiçoar e
treinar só aquelas técnicas que
utilizamos em combate e que era uma
perda de tempo aprender mais,
porque não tínhamos materialmente
tempo para aperfeiçoa-las. Assim
sendo, então não há motivo para
aprender e acumular tanto, se depois
não somos capazes de aplicá-lo numa
luta? 
Está bem, porque nem tudo é

utilizado numa luta. Por vezes a luta é
simples; Bill Wallace lutava em um

“Eu não era um
admirador de

Bruce Lee, sou um
grande admirador
de Dan Inosanto,
mas não assim de

Bruce”





ringue com regras. As grandes
competições actuais não têm regras.
As próprias competições mudaram.
Com  respeito a Bill Wallace era um
dos melhores, mas aqueles conceitos
de combate são levados à prática
hoje? 
Se quiseres aprender como uma

pessoa do Jeet  Kun Do,  um ou
outro pontapé, procuras quem é o
especia l is ta n isso e então i r ias
aprender com Bill Wallace. Poderás

então dizer teres aprendido alguma
coisa, mas é realmente possível
isso para mim? De maneira que
adquires a experiência, que é parte
do Jeet Kun Do, e depois tens de
tomar dec isões e perguntar- te :
Onde encaixa isto para mim? De
cinco em cinco anos o corpo se
modifica, a vida muda, talvez casas,
tens filhos, talvez tens lesões. Bill
Wallace batia com uma só perna,
porque t ivera um ac idente de

carro. . .  O Jeet  Kune Do,  à
semelhança da v ida está em
constante mudança e evolução”. 
Bruce Lee apresentava

abertamente uma prática marcial sem
estrutura fixa, quer dizer, que não
estivesse sujeita a nenhuma norma ou
tradição arbitrárias. 
"Seguir  o não-caminho como

caminho. Ter os não-limites como
limites".  Não se impor nenhuma
estrutura significa poder explorar

Jeet Kune Do



todas as estruturas sem se sujei tar  a
nenhuma. 
"Esvazia o teu copo para poder enche-lo; fica

sem nada para ganhar o todo". A exploração do
JKD não consiste em acumular, muito pelo
contrário, consiste em simplificar, polir, desfazer-
se do superficial para chegar à essência. Tudo
isto não é contraditório com os argumentos do
ramal Conceitos do JKD, liderada por Dan
Inosanto?
“Pessoalmente penso que se for interessante

para nós e gozamos com isso, então está bem.
Sempre se fica com alguma coisa, até mesmo
só observando… É como o Jiu Jitsu, me
encanta a família Machado, mas eu não luto
assim, mas gosto de assistir às suas aulas,
trabalhar com eles... São incríveis! De maneira
que fico com coisas deles, mas não vou ser um
lutador de Jiu Jitsu. Me encanta o Thai Boxing
mas eu não luto como um lutador de Thai
Boxing, para mim não faz sentido, ficam muito
perto, não gosto para lutar mas para treinar é
perfeito; proporcionam uma vantagem na minha
condição física, na potência etc. Sempre se
aprende alguma coisa que nos pode servir para
ser um pouco melhor a nível marcial, mas é só
uma parte dentro de um todo. Por vezes
aprendemos um pouco acerca de, por exemplo,
os pontapés de Bill Wallace, um pouco de Larry
Hartsell, de Kali. Na arte do Kali temos doze
categorias. Para mim é muito divertido quando
pessoas me perguntam se nunca mais vou lutar
com um pau na mão? Quando viajo com uma
bengala que posso uti l izar em qualquer
momento como um pau de kali. Por vezes não é
só por lutar, podemos fazer coisas só por saúde,
podemos por exemplo fazer Capoeira só pelo
movimento e pelo ritmo e talvez aprendamos um
pequeno movimento que nos seja útil para o
combate. Podemos saber e conhecer conceitos
de muitas artes de luta e no entanto quando
lutamos ser muito básicos, por outra parte, luta
do Jeet Kun Do pode ser muito básica. Paul
Vunak é muito básico, mas é incrível.” 
Os primeiros cursilhos com Dan Inosanto na

Europa em general e em especial na Espanha,
eram de Jeet Kun Do.  Neles falava e ensinava
os conceitos do JKD. Nos seus seminários
ulteriores, se concentrou no Kali e nos conceitos
dos grandes mestres desta arte. Muitos dos
assistentes se perguntavam o que tinha aquilo a
ver com o Jeet Kune Do? Se estava
desvirtuando a imagem do estilo? Acerca deste
assunto Rick Faye diz: 
“Cada pessoa tem alguma coisa da qual gosta

e posteriormente talvez já não goste. O Jeet
Kun Do que se ensina na academia de Jun Fan
é uma grande arte marcial que gosta a muita
gente, mas não há motivo para te unires a isso
se não quiseres, é como o Silat que não é do
gosto de muita gente e tudo bom se não
precisares dele, no entanto  outros gostam.
Imagina que eu quero tocar bateria mas a minha
mulher olha para mim admirada como dizendo:
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“Penso que o Jeet Kun Do vai voltar,
está regressando, porque a MMA é
uma competição e agora as pessoas
estão a ver o que realmente é lutar
e isso, mais uma vez, nos leva ao

que é o Jeet Kun do” 



O que estás a fazer? Mas para mim
pode se interessante... Penso que o
Jeet Kun Do vai voltar, já está
regressando, porque o MMA é uma
competição e agora as pessoas estão
a ver o que lutar e isso nos leva ,ao
uma vez ao que é o Jeet Kun do. É
muito divertido quando vês MMA nas
fitas de cinema e os artistas marciais
podem dizer: sim mas ele pode bater
no joelho o bater-lhe no chão... Ah!
então deveríamos estudar Jeet Kun
Do. A única  coisa que desejo:
gostaria que mais gente soubesse
mais acerca o “Curriculum” do Jeet
Kun Do. Temos uma separação na
família do Jeet Kun Do, temos o
denominado núcleo do Jeet Kun Do,
com Chris Kent, Ted Wong. Estas
pessoas se dividiram porque queriam
fazer só Jeet Kun Do e as outras
pessoas queriam fazer coisas novas,
gostavam do Kali, do Silat, do Thai
Boxing, mas podem continuar fazendo
Jeet Kun Do. Por vezes depende da
escola. Por vezes há pessoas que
fazem Jeet Jun Do em um 90% e
talvez Thai Boxing o Jiu Jitsu em um
10%, mas há outras escolas que são
o oposto; há escolas que fazem um
90% de Kali ou Thai Boxing e um 10%
de Jeet Kun Do. Tudo bom. Dan
Inosanto diz nas suas certidões para
fazermos esta arte marcial à nossa
maneira.”
Neste ponto surge a grande

interrogante. Dan Inosanto se separou
da família do Jeet Kun Do?
“Eu não diria isso, há um grupo que

se separou de Dan, porque Dan
Inosanto é a cabeça do Jeet Kun Do.
Algumas das outras Artes Marciais
são muito difíceis de praticar, Silat é
muito difícil, assim como o Kali, cada
pessoa tem umas preferências que
têm de ser respeitadas.”
Para o neófito na matéria, daria a

impressão de que cada instrutor de
Jeet Kun Do faz uma coisa diferente,
praticando um sistema de luta
diferente ao dos seus instrutores e
parceiros….
“Podem ter a sua própria maneira

mas se disserem Jeet Kun Do devem
de conhecer uma grande parte do
sistema original; há muito material
com o qual trabalhar. Estamos falando
de Bruce Lee e Dan Inosanto, duas
pessoas muito inteligentes que iam
buscar coisas daqui e de acolá porque
lhes pareciam práticas e úteis para o
JKD, pelo que o seu “Curriculum” do
JKD foi excelente. Eu penso que é o
melhor, mas só porque eu gosto e é
só uma opinião, há outras Artes
Marciais boas que podem ser válidas

Jeet Kune Do

“Espero que possamos compreender a
política das Artes Marciais: somos
diferentes pessoas e pode acontecer
não simpatizarmos com alguém o não
gostarmos da sua personalidade mas
temos de ser capazes de respeitá-lo”



para lutar e que a outras pessoas
parecem mais interessantes. No meu
caso, para mim, o curriculum do Jeet
Kun Do é o melhor e por isso é o que
faço. Cada pessoa é diferente e tem
umas capacidades também
diferentes; por exemplo, o meu filho
joga futebol, mas ele não joga no Real
Madrid, não é tão bom como isso. No
Jeet Kun Do acontece o mesmo. A

única coisa que diria é que quando
surgiu essa separação como o diria
sem ferir os sentimentos de alguém?
No mundo há muito bons lutadores e
não quero insultar ninguém nem
aqueles que dizem: Sim, mas tu não
sabes Jeet Kun Do como era
originalmente... 
Pessoalmente penso se alguém

ainda pratica um sistema de luta como

se treinava faz 40 anos? Em se
tratando destes assuntos tem de se
ser muito cuidadoso, porque quando
se involucra o Ego das pessoas, já
não é bom. Se eles o fazem é porque
querem e dão aos seus estudantes o
melhor que têm. São boa gente, eu
conheço essas pessoas e as respeito,
mas eu tenho outras ideias e ensino
os meus alunos o que acredito que
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seja melhor. Cada um tem suas
próprias ideias e temos de as
respeitar.”
Com Dan Inosanto, em seus

primeiros cursilhos na Espanha,
aprendemos a interceptação,
antecipação, treino dos diferentes
tipos de velocidades, etc. Ou seja:
a essência do Jeet Kun Do. Nos
seus cursilhos ulteriores, as suas
ensinanças se concentravam no

Kali e Silat. Tudo aquilo nos
resultava um pouco contraditório.
Isto que aqui aconteceu, aconteceu
também em outros países e foi o
que motivou esta mudança? Houve
quem argumentasse que Dan
Inosanto não queria ensinar
publicamente o JKD, além de que
mundo afora apareciam
especialistas auto-didactas de JKD,
acerca disto Rick diz:

Jeet Kune Do

“Larry Hartsell, foi
meu mentor,
meu amigo e

companheiro. Ele
realmente me ajudou,
foi muito bom comigo”



“Provavelmente ele fazia o que os promotores do seminário
queriam. Se tivesses Dan Inosanto em um seminário, ele
perguntaria: “O que é que queres que ensine? e as pessoas dir-
lhe-iam: queremos aprender Kali e ele pode ensinar isso, mas
continua ensinando Jeet Kun Do, porque no Kali se podem
aplicar os conceitos  Quando Dan foi a Minneapolis para um
seminário, ensinou Full e Kick Boxing, que para mim é quase
como o Jeet Kun Do, os agarres são muito de perto, os punhos
são um pouco diferentes, assim como os pontapés, mas isto é
só a minha opinião. Ele foi a outra escola e queria ensinar Jeet
Kun Do. Dan Inosanto é um homem muito instruído no mundo

das Artes Marciais e lhe pediram Kali, a
ele tanto faz ensinar uma coisa como
outra. Uma vez estávamos um grupo de
instrutores e ele nos disse que queria
promover o Kali e nos disse: “Vocês
podem fazer Jeet Kun Do”, é o bom do
sistema, tu não ficas sujeito a nada, não
segues nenhuma regra nem padrão”. 
Algumas pessoas consideram que Dan

Inosanto se afastou das directrizes e
conceitos de Bruce Lee, mas segundo
parece, Rick Faye não é da mesma opinião…
“As pessoas perguntam a Dan Inosanto

acerca de Bruce Lee. Por vezes são
perguntas comprometidas e se esquecem de
que era o seu melhor amigo e morreu, de
maneira que se tem que ser cuidadoso
porque isto dói, temos de ser educados com
essas cosas, é como acontece com Larry
Hartsell, ele gosta de falar de Bruce, mas é
doloroso. Tem de se respeitar, cada pessoa
tem suas próprias ideias acerca o rumo do
Jeet Kune Do e devem ser respeitadas. Para
mim, conhecer Dan Inosanto foi muito
especial e mais importante que qualquer
outra pessoa que tenha conhecido, é
talentoso como atleta e muito dedicado nos
seus treinos, tem 77 anos e treina todos os
dias de 6 e 8 horas, é um modelo de boa
saúde, no que respeita á luta, é muito nobre
e muito cordial e não quer ferir ninguém.
Tenho visto muitos homens a lutar e se
percebe que esperam pelo momento de ferir
alguém. Quando ando em viagem, me
contam as histórias das suas experiências
em lutas. Eu só quero treinar e fazer trabalho
com focus, agarres. etc., para mim isso é
suficiente. Voltando a Dan Inosanto, ele tem
tido mais influência nas Artes Marciais que
nenhuma outra pessoa e é uma influência
positiva. Está na frente de cada moda em
arte marcial, de cada novo estilo. Quando
Rickson Gracie e a sua família vieram aos
Estados Unidos, Dan Inosanto assinou os
papeis necessários para a imigração e isto
não foi um caso único”. 
É inquestionável que Dan Inosanto é

uma fonte inesgotável de conhecimentos,
mas à semelhança que Bruce Lee, será
um caso único ou há-de haver alguém
capaz de o suceder? 
Isso espero - diz Rick - Não sei, mas

esperemos que ele esteja no activo
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“As pessoas perguntam a
Dan Inosanto por Bruce
Lee, às vezes fazem

perguntas comprometidas e
esquecem que ele era seu
melhor amigo e faleceu”



durante bastantes anos, O que melhor podemos fazer é
estar agradecidos de o termos tido e tentar lembrar-nos
dele, ler e reler os apontamentos, porque ele ensina com
lições e algumas delas, as lições mais importantes que
nos ensina não são realmente de Artes Marciais, é
acerca das pessoas, acerca do espírito, assim que não
se espero que continue por aqui. Provavelmente ele viva
mais que nós, temos muita sorte em o termos. É incrível
ser um artista marcial nestes tempos, porque podemos ir
a qualquer lugar do mundo em 10 ou 20 horas e as Artes
Marciais são mistas agora. Quando nós começamos
sendo um artista marcial de Wing Tsun, não assistíamos
às aulas de Karate, não existiam as Artes Marciais
mistas, se fazíamos Taekwondo, não íamos às
aulas de Shotokan. Eu tinha de me esconder para
ir às aulas de Boxe, eu não dizia ao meu
professor de Wing Tsun que assistia às aulas de
Boxe. Mas meu irmão estava em aulas de Boxe e
eu queria ir. Agora tudo é diferente e penso que
Dan Inosanto foi um dos promotores disto, de ter
mudado a mentalidade.
Assim é, nos últimos anos vem existindo um

grande mudança da mentalidade. É normal treinar
e combinar vários estilos, além da evolução a
nível técnico e de combate. Quais as mudanças
que ainda vai haver? Que futuro pensa Rick Faye
que vão ter as Artes Marciais em geral e em
especial o Jeet Kun Do?
“Penso que se orientara mais para o âmbito da

saúde e acredito que vai ser mais popular, mais
pessoas irão praticar Artes Marciais. Agora é
muito divertido, até as crianças praticam, agora
podemos comprar focus até nas lojas de
alimentação, mas quando nós começamos,
tínhamos de conhecer alguém que tivesse focus.
Vai ser mais popular e espero que mais pacífico...
Espero que se perca o desejo de ferir alguém...
Um artista marcial deve ser mais pacífico, não
mais violento, espero que este seja o caso. Não
tem motivo de o ser... Este é o aspecto em que
me diferencio do MMA e são bons lutadores, são
muito boas as misturas das técnicas, é uma
competição, mas é a atitude ao que me refiro; não
há respeito, são agressivos, usam tatuagens… 
Tenho assistido a seminários onde vejo jovens

de 20 anos musculosos… Façam favor, eu tenho
56 anos e não preciso fazer isso. Espero que as
pessoas se possam dar bem umas com as outras.
Vou dizer-te uma coisa acerca das Artes Marciais.
Espero que compreendamos a política das Artes
Marciais, somos diferentes pessoas e alguém
pode não ser do osso agrado ou não gostarmos
da sua personalidade, mas temos de ser capazes
de o respeitar. Não é preciso gostar de toda gente
mas temos de nos dar bem. Quando Bruce Lee
faleceu, o Wing Tsun estava em posição para ser
a maior arte marcial no mundo, porque era a base
da arte marcial de Bruce Lee, o problema foi que
não se deram bem entre eles, não havia dois
Shifu de Wing Tsun que se dessem bem e isso o
público percebeu e não foi do seu agrado”. 
Temos de reconhecer que as discrepâncias

entre “Conceitos de JKD" e "JKD Original" não
têm sido uma boa imagem para o sistema de luta,
ainda mais quando dois mestres reputados como
Ted Wong e Dan Inosanto tinham diferenças

Jeet Kune Do

“O JKD favorece a não-forma,
de maneira que pode assumir 

todas as formas. 
E posto que não 

tem estilo, 
o JKD se adapta 
a todos os estilos”



entre si, por certo, qual era a relação
entre eles? Antigamente amigos e
colegas de escola…
“Não sei qual era a sua relação,

dantes eram amigos, mas para falar
com franqueza, não sei mais nada.
Acontece com os amigos, quando se
separam, cada um tem estudantes e
são os estudantes os que geralmente
causam os problemas. Há pessoas
como Larry Hartsell e também
pessoas como Chris Kent. Estas
pessoas são estudantes de Dan

Inosanto e entre eles se conhecem
bem, e essas pessoas têm alunos e
são os alunos os que acabam por criar
os problemas. Espero também que
todos possam fazer mais dinheiro...
Por vezes o dinheiro é o problema. Se
um tem uma grande escola e o outro
uma pequena, o da pequena dirá que
o outro não é bom por qualquer
motivo, vai achar um motivo nem que
seja que não gosta do quarto de
banho... o não dão o braço a torcer. Eu
por mim faço assim. Quando vou à

Inglaterra, os ingleses dizem que uma
determinada pessoa é muito boa,
mas... E então continuam dizendo
alguma coisa má. Quando é assim eu
digo: “Deixa isso de lado… só digas
dele que é bom e depois paras”. 
Obviamente, Rick Faye só está

interessado em treinar e continuar
aprendendo de seu guru Dan
Inosanto; a sua filosofia é simples:
não faz sentido perder tempo em
polémicas e discussões… A prioridade
é só treinar e aprender do mestre…

Entrevista
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Mente, corpo, espírito
O KAPAP [Krav Panim El Panim] é uma arte

marcial israelita que actualmente é um sistema
reconhecido a nível internacional, que
começou como uma ponte entre sistemas de
Artes Marciais. 
O KAPAP surgiu quando fui escolhido para

ser o instrutor da unidade YAMAM, uma
unidade superior israelita de luta contra o
terrorismo. Por ser uma unidade superior de
Israel, qualquer instrutor desejava ser
designado para ela. Devo reconhecer que eu
era o pior de  todos e por isso me
escolheram... Muitos antigos membros de
unidades trataram de ser instrutores desta
unidade. 
O comando YAMAM soube do programa por

mim construído junto com o Tenente Coronel
Chaim Peer, que era o sistema de formação
mais actualizado para o combate corpo a corpo
e o que mais satisfazia suas necessidades.
Construímos o sistema como ponte entre os
sistemas e analisando muitos sistemas de
artes marciais diferentes. Também nos
baseamos na nossa própria experiencia nas
Artes Marciais, posto que temos o grau de
Cinturão Negro em várias artes marciais.
Pedimos a Hanshi Patrick McCarthy, um dos

melhores tanto em Artes Marciais baseadas na
realidade, como nas tradicionais e nos
concentrados no desporto, para ser acessível
na hora de iniciar o que hoje se conhece como
KAPAP. Hoje já é muito popular. 
Muitas vezes ralentizamos o ritmo na

construção do sistema, o que é melhor que
construir muito rápido. Queremos as pessoas
adequadas e não aceitamos a maioria das
pessoas que aprovam o primeiro nível
connosco. Rechaçamos mais do 75% dos
estudantes que tratam de ser instrutores.
Alguns deles se tornam “Grandes Mestres” no
dia seguinte! Mas saibam isto, esse não é o
nossos mercado, nem essas as pessoas que
queremos admitir.
Graças aos anos de experiência táctica e no

exército do Tenente Coronel (na reserva)
Chaim Peer e os meus, fomos adicionando
mais e mais á nossa "ponte" para a melhora e
o progresso do KAPAP. A cada dia
incorporamos mais capas com a ajuda de
muitos amigos e mestres. Nos últimos anos
incorporamos o Machado RCJ de Jiujutsu
brasileiro. 
Muitos sistemas afirmam que "não

queremos lutar no chão nas ruas!" ou que "não
queremos lutar com faca!", mas tem de se
estudar muito para se ser um lutador e artista
marcial completo. Não se pode decidir onde
nem quando se luta ou não se luta, ou se
acabamos no solo, ou em um quarto fechado,
ou nas escadas, em um elevador ou mesmo
enquanto estamos comendo. Poderia até

suceder enquanto se está em um cinema,
ou sentado no nosso carro estacionado!

KAPAP é uma arte marcial que se
poderia denominar "Banana" no que
a nós respeita, e ainda seria KAPAP
com a mesma mentalidade, o
espírito, o corpo e as ideias e
princípios, mas continuamos com
o nome KAPAP para preservar o
património e por respeito às raízes
marciais israelitas. O que faz um
sistema não é o seu nome, antes
sim as pessoas que estão atrás do
sistema. Depois de 15 anos de

construir o nome KAPAP, agora somos
caluniados por alguns que dizem não ser eu o
verdadeiro fundador do KAPAP, por isso vou a
recorrer ao livro mais antigo do mundo, a Bíblia.
"Matas-te e também herdaste?" -
¿Assassinaste e também herdaste? Ao
princípio matarão o depois vão tratar de achar
um lugar baseando-se em mentiras. Mas eles
herdam de quem assassinam, para se
construírem eles mesmos e para parecerem
melhores caluniando outrem levantando-se
sobre ombros alheios, os ombros daqueles que
construíram o que agora os mantém a eles, que
é o verdadeiro KAPAP, o verdadeiro Krav Maga.  
Como artistas marciais, compreendemos a

debilidade humana frente à vida e como tratar
com ela. Eleanor Roosevelt disse: "As grandes
mentes discutem ideias; as mentes médias
discutem acontecimentos; as mentes
pequenas discutem com as pessoas". Por
cada caso de difamação, em vez de perder
tempo valioso ou energia tratando de defender
a nossa arte, escolhemos publicar um novo
DVD ou um novo livro, para partilhar mais
ideias, para não falarmos das mentes
pequenas mas sim falarmos de ideias e
compartilhá-las mais.
Estamos estabelecendo um novo curso

baseado na ideia de "só com uma faca". Isto
surge devido a anos de observar nas Artes
Marciais as tentativas de muitos, para tratar de
vender mais "realidade" ou treino “baseado na
realidade”, que usa lemas como "Sangue nas
minhas mãos", com histórias de tipo Rambo.
Estas ideias de marketing também apresentam
a faca e se associam às habil idades no
combate como ferramentas do mal em muitos
aspectos. Até que ponto pode ser má uma luta
na qual todos já sabemos que uma pessoa
com uma faca a mão ou uma arma de fogo é
mais forte que a mesma pessoa sem esta
ferramenta? Mas é diferente com uma pistola.
Uma pistola se utiliza só para um objectivo:
tirar a vida. É por isto que afirmo que acima de
tudo, não gosto das armas de fogo. Apesar de
ter utilizado armas de fogo desde os seis anos
de idade e me terem ensinado a usar armas de
fogo durante muitos anos. 
Outro aspecto importante a destacar é que

nunca luta uma pistola ou uma faca, quem luta
sempre é a pessoa que a tem na mão. Este
importante princípio deve ser considerado em
qualquer luta com uma arma, não nos
enfrentamos à arma, nos enfrentamos ao
atacante, e lutando devemos ter isto em
consideração.
Vejo-me a mim mesmo como um professor

da esgrima e me baseio nos princípios da
espada. As pistolas requerem menos
habil idades que as espadas, por isso
introduzimos no campo de batalha os valores
da luta com a espada - o valor mostra o
espírito, a mente e o corpo. Sempre a uso no
meu ensino, a espada que dá a vida, não a
espada que tira a vida. Todos sabemos que
qualquer parvalhão pode tirar uma vida, mas
para dar vida mediante uma arte é realmente
necessária a ter habilidade com sabedoria. Por
isso, quando vejo como alguns anunciam o
treino com faca ou o treino de tiro com frases
como "com sangue nas mãos" é uma
vergonha! As armas estão feitas para
defender-se e não se deve tirar a vida e é triste
quando por vezes temos que de o fazer. Não é
coisa para se estar orgulhoso. Nas minhas
viagens tenho escutado muitos antigos
soldados tipo Rambo, afirmarem que outros só

http://kapapacademy.net/
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são bons atirando sobre papel e que não
podem disparar às pessoas. Prefiro
disparar a alvos de papel para melhorar as
minhas habilidades, a ser um criminoso de
guerra.
No ano passado desenhei uma faca

baseando-me neste conceito. Tendo
crescido à sombra do meu pai, me inspirei
numa navalha que foi uti l izada nas
primeiras unidades das FDI. A mesma
servia não só para o combate corpo a
corpo, como também como ferramenta
para preparar a comida e para o uso no
campo. O meu pai usou-a durante anos na
cozinha, e assim eu me criei com esta
faca sempre na nossa cozinha, usando-a
como uma ferramenta e não para tirar a
vida. 
Como se pode saber se uma pessoa é

boa utilizando a faca? Damos-lhe uma
faca e pedimos para fazer algum trabalho
com ela. 
Qualquer parvo pode matar com uma

faca! e assim sendo, junto com o meu
amigo Toby Cowern, Mestre de
sobrevivência no Árctico, e o nosso instrutor
de sobrevivência em KAPAP, delineamos
um novo programa para desenvolver ainda
mais mente e o espírito durante o uso de
habilidades de sobrevivência . Vamos
partilhar novas ideias e conhecimentos com
os nossos estudantes. Voltei muito
recentemente da Croácia, onde estive
ministrando este conhecimento às unidades
da Polícia e das Forças Especiais desse
país e eles os adoptaram! Ficaram
impressionados com o programa e as ideias
utilizadas para a sobrevivência e o treino
mental para desenvolver a força interior e a
força de vontade.
Nos últ imos anos surgiu a faca

Karambit, que é só uma faca que pode
cortar, mas não pode fazer mais que
qualquer outra faca que já estiver no
mercado. Para alguns é a faca definitiva! É
similar ao que aconteceu durante os
primeiros tempos do Nunchaku, que se
popularizou através de uma fita de
cinema. 
A faca Karambit é anunciada como uma

faca com a qual se podem fazer todo tipo
coisas, mas realmente, poderá servir
como uma faca táctica? A resposta é
simples: peguemos na faca Karambit e
nas nossas facas de sobrevivência e
vamos a entrar no bosque para realizar
um pouco de trabalho e ver o que se pode
fazer com cada uma delas. 
As tropas do Exército e das Forças

Especiais necessitam uma para cortar

cordas, cortar malhas de metal, construir
refúgios no campo, encontrar minas
enterradas e muito mais. Vamos ver se a
faca Karambit pode ou não fazer estas
coisas. 
Bom, então já sabemos a resposta à

pergunta. Se está sendo anunciada como
uma faca táctica, que se utiliza para matar,
para isso já temos as armas de fogo. Se a
arma primária funcionar mal, se usa a
arma secundária e todas essas fitas que
mostram a luta com facas - isso fica para
os espectadores de cinema e não para
soldados de verdade. Por isso acredito
que a faca Karambit não tenha para de
tirar a vida, mais utilidade que qualquer
pedra possa ter e também qualquer outra
faca.  
A nossa missão como professores é

também ensinar apaixonadamente e não
tirar a vida. O ensino da esgrima se inicia
sempre com muito respeito. Fazendo
Iaido, o primeiro corte se faz com
lentidão para ensinar a controlar
cuidadosamente o pensamento. Isto
faz-se assim para nos ensinar que a
vida e a morte são importantes e que
quando se deve tirar uma vida por
qualquer razão, não é brincadeira
nenhuma. 
Tirar uma vida é um triste, um

assunto grave e desagradável, tanto
seja para salvar a própria vida ou a de
outro, é a um custo terrível. É uma
acção muito triste e é de esperar que
desnecessário e se podemos evitá-la
temos de o fazer. Devemos continuar
ensinando aos nossos estudantes
humanidade e compaixão, junto com as
outras habilidades. Devemos ensinar
não só ao corpo as habilidades físicas,
mas também temos de ensinar o
pensamento filosófico e o uso da força
de vontade interior. 
Podemos ver de maneira forte e

saudável desde o exterior, mas sem o
nosso poder interior e a força interior,
podemos cair facilmente com um
pequeno stress. A nossa força mental e
a nossa mente não estão construídas
com paredes fortes para resistir os
terramotos ou os tsunamis da vida, nem
as situações stressantes que por vezes
podemos encontrar.
Como artistas marciais tratamos de

ensinar e estudar as Artes Marciais os
baseadas na realidade e portanto, o

realismo nas nossas técnicas, movimentos
e "sistema", mas  realmente, o que
podemos fazer?
Podemos treinar para desarmar um

oponente agressivo armado com uma faca
ou uma pistola, mas, como podemos
defender-nos contra uma pessoa covarde,
caluniadora ou um colega do trabalho que
vai fazer qualquer cosa para ficar o nosso
lugar? Daquelas pessoas que tratam de
pôr os outros mais em baixo para eles
serem melhor vistos, sem terem os
conhecimentos necessários para isso? É
possível defender-se da vida real? É
possível continuar ensinando artes
marciais realistas sem cairmos em
problemas económicos ou sem nos
vendermos a nós próprios e à nossos
arte? Podemos lutar contra muitos
competidores neste negócio que nos
vejam como uma ameaça para o seu êxito
e façam o possível para tratar de
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desprestigiar-nos usando qualquer
mentira? Podemos lutar e mantermo-nos
economicamente nestes tempos,
mantendo as crenças e ensinando o que
deve de ser ensinado: o que se conhece
como "Artes Marciais" ou Budo ou
inclusivamente KRAV Panim El Panim
(KAPAP)? É possível lutar contra a doença
e pela própria saúde, o falecimento de
amigos chegados e dos seres queridos?
Podemos lutar contra um acidente de
carro ou um negócio em quebra?
Estudamos, ensinamos e retemos
montanhas de técnicas que podemos
utilizar para defender-nos de um atacante
armado, múltiplos atacantes, contra
pontapés, socos e estrangulamentos, mas
podemos util izar estas técnicas para
vencer os nossos fracassos pessoais ou
as nossas tragédias? Pode o estudo das
artes marciais também defender-nos na
nossa vida do dia-a-dia? Como podemos
construir o nosso próprio poder interior?
Sem força interior, deixaria as Artes

Marciais e talvez a vida. Quando eu nasci,
lutei contra as com poucas possibilidades
de viver neste mundo, devido a um
envenenamento do sangue que deu lugar
a outros problemas que me deixaram no
hospital por um longo espaço de tempo,
durante a minha primeira infância.
Crescendo em um novo país que agora se
chama Israel, com um pai espartano que
perdera seus progenitores contando
apenas 10 anos, que teve de se
encarregar dele e dos seus dois irmãos, o
que o levou a dedicar a sua vida a Israel,
servindo em 5 guerras defendendo a sua
família. O meu pai nos ensinou a não
lutarmos contra aqueles que odiamos e na
nossa frente, mas sim a lutar para
defender aqueles que amamos que estão
por detrás de nós. Aquilo me levou a
entrar no exército com 14 anos de idade.
Fui criado na academia do exército. Não
posso comparar o que fiz com o que fez o
meu pai, eu não estou feito com a mesma
força interior dele. Quando penso nas
dificuldades que ele teve para sobreviver,
só posso tentar seguir os seus passos
sobre a base da sua potência e força
interior, e com a esperança de ser tão
valente como ele para seguir o seu
caminho e tratar para compreender a
palavra mais importante que me ensinou
para as artes marciais ou a vida: Respeito!
Na minha vida sou um sobrevivente de

numerosas tentativas de assassinato.
Durante a guerra do Líbano me dispararam
tanto que um fazia lembrar um gato com 9
vidas! Perdi os meus melhores amigos. Um
deles era o coronel mais jovem com 27
anos, mas não conseguiu chegar a 28, e a
isto chamam êxito? Isto se chama devota
lealdade! Ele deu amor e paz, lutou pela

defesa do seu país, deu o máximo que
qualquer humano pode dar, deu a vida.
Sobrevivi a uma tentativa de assassinato

dos defensores do Krav Maga, por homens
judeus, do meu próprio sangue! Todos me
avisaram acerca dos meus inimigos.
Tentaram me matar "amigos" - pessoas
malvadas. Alguns eram colegas de trabalho
que uniram forças para tratar de assassinar
o personagem – a mim! Cimo lidar com
isso? Quando o filho chega em casa vindo
da escola e pergunta porque procurando
em Google o nome, o seu nome aparece
como um fraude? Seu pai é descrito como
um professor de defesa pessoal falsa. A
difamação foi perpetrada para tratar de me
destruir e deixar-me fora do mercado das
artes marciais. O nosso nome é a nossa
bandeira. Algum grupo 'engraçadinho”,
dirigido por um tipo que eu e a comissão de
crimes afastamos do Exército por se
encontrar ausente sem licença, tentou
vingar-se, construiu seu nome e o nome do
grupo usando termos como "combate real"
ou "sangre nas mãos", é um herói? Como
um dos meus amigos disse: "Eu não sou
um herói de guerra, mas sem dúvida um
herói da vida". Podemos lutar contra um
leão, mas não contra 100 coelhos. A raposa
é a sua melhor publicidade e a calunia não
ajuda ninguém a conquistar o mercado. As
Artes Marciais são uma habilidade, mas a
calunia é uma vergonha.
Ao mesmo tempo sobrevivi a seis

tumores, Me atacaram um atrás do outro.
Passei por seis cirurgias. Até pela persa de
meu pai, este grupo de pessoas malvadas,
um deles com doença mental confirmada,
pelo que foi despedido do Exército
israelita, continuou caluniando-me. São
uma vergonha. Perdi dois amigos. Um
recebi um disparo na fronteira entre o
Egipto e Israel, depois de que ele matasse
um terrorista. Perdi um dos meus melhores
amigos e talvez o último amigo de verdade
que tive. Ele, que era um herói de verdade,
era uma pessoa humilde. Graças a ele
muitos atacantes suicidas tinham sido
descobertos e muitos terroristas foram
eliminados. A vida é a arte da realidade e
foi derrotado pelo câncer. Estivemos
conversando e brincando apenas dias
semanas antes de morrer e ele me
perguntou se eu estava preocupado.
Queria saber como ia com os meus
problemas de saúde e eu perguntei como
se enfrentava aos seus. Ele disse: "Deixei
de ter medo à morte e aceitei morrer".
Esse é o espírito do samurai. Abrimos os
nossos braços à morte. Amamos a vida,
mas aceitamos a morte. Viver para o
amanhã, mas penso que cada dia é o
nosso passado e como havemos de utilizá-
lo da melhor maneira? Dormindo ou
fazendo coisas? Esta é a razão do meu dia

ter 25 horas. Me levanto uma hora antes
de ter de fazer coisas, para compartilhar
mais, amar mais, para falar mais da paz,
para ajudar a fazer do nosso mundo um
lugar melhor e para gozar por ser uma
pequena parte dele. Cada dia é como se
fosse o meu passado, mas tenho a
intenção de ter uma longa vida. 
Também me enfrentei a um grave

acidente de carro no ano passado. O
polícia que presenciou o meu acidente não
podia imaginar como eu conseguira sair
vivo! Sim, sou um gato com 9 vidas.
Nascendo e morrendo muitas vezes, todos
os dias, por isso a cada dia é meu
aniversário! Não espero ser o dia dos
meus anos de verdade, para ser feliz e
sorrir e gozar do meu bolo de aniversário.
Fazer perguntas só dá lugar a mais

perguntas. Por vezes gostaria de começar
pelas respostas e deixar as perguntas
para mais adiante e para outras pessoas.
Viver o dia, tratar de descobrir quem sou e
fazer o que for melhor para mim. Trabalhar
nos meus erros e melhorar com eles.
Aceitando a possibilidade dos golpes da
vida e enfrentando-me a todas as
dificuldades mediante a compreensão, o
amor e a paz, foi-me possível alcançar a
paz interior e o respeito. 
Tenho conhecido gente muito agradável

que são seres humanos realmente
humildes e amáveis, que compreendem a
humanidade e sentem respeito pelos
outros. 
"O bom remédio sempre é amargo", a

formação nem sempre é divertida, mas
depois há montes de diversão e de estima.
Os estudantes pensam que fazem todo o
possível, apesar deles não saberem qual é a
sua melhor versão. O professor é 'o medo'
dos estudantes, não porque seja temível,
mas porque percebe e mostra aos
estudantes os seus pontos fracos. Por muito
que um estudante receba por parte do
professor, se convence de que é tudo graças
as aos seus próprios esforços. Os

mestres merecem tanto respeito como um
pai ou um sacerdote, mesmo que por vezes
não consigam nada. Assim me acontece
com meus próprios mestres, o seu espírito
continua comigo mesmo quando já não
estão. É por isso que nos inclinamos em
Shinzen, agradecemos ao grande espírito e
recordamos que tudo quanto sabemos é só
devido a nos foi a nós transmitido por eles.
Temos de obedecer e transmiti-lo aos
nossos estudantes.
O ensino e o estudo não se deve fazer

com o ego, mas só mediante o amor e a paz.
A natureza é um grande mestre; é por isso

que sempre realizamos a formação na
natureza e também o treino de sobrevivência
para completar todo este estudo acerca da
resistência mental e a força interior.
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Para escrever esta coluna,
baseada em idéias Zen Kodo

- maneiras antigas por
Kensho Furuya, RIP [1948 -

2007], as idéias do meu
Mestre Hanshi Patrick

McCarthy [Aiki Kenpo Jiujutsu
e Koryu Uchinadi] do meu

mestrado Professor John D.
Machado [RCJ Machado

Jiujutsu brasileiro] e minha
vida pessoal.

http://kapapacademy.net/


Grandes Mestres
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SGM CACOY CANETE

Cada desporto ou Arte Marcial tem
seus grandes exemplos. Mohamed Ali no
Boxe ou Hélio Gracie no Jiu-Jitsu
Brasileiro são lendas que inspiram
milhões de pessoas. Em Eskrima deve
de ser Cacoy Canete. As suas
habilidades são tão excepcionais que
esta lenda viva, que conta 95 anos de
idade e é 12º Dan em “Doze Pares”,
continua impressionando… O que muita
gente não sabe é que ele também tem
outros altos graus. Tem o 8ºDan em Jiu-
Jitsu e Judo e 6º Dan em Aikido e Karate. 
Cacoy passou a ser mundialmente

famoso após a emissão  em 1982, do
documental da BBC “Way of the
Warrior” (O caminho do Guerreiro) o
qual foi transmitido a todo o mundo. 

O desafio

O meu primeiro encontro com Ciriaco
Canete (seus amigos chamam-no
Cacoy) foi em 2000, nas Filipinas em
estranhas circunstâncias. Seu sobrinho
Dionisio (Dionie) tinha desafiado Cacoy
Canete. Nesse momento Cacoy já
contava 81 anos de idade mas aceitou o
desafio. A essa idade normalmente não
nos metemos nesse tipo de problemas,
mas para Cacoy não parecia existir
problema algum. Ele aparentava estar
muito em forma, vivaz e tonificado. Isto
foi uma grande notícia nas Filipinas.
Apareceu na televisão, nas emissoras da
rádio e nos jornais. A notícia do desafio
correu por todo o lado, não se falava em
outra coisa… Se anunciou como a luta
do século e eu próprio que na altura lá

“As suas
habilidades são tão
excepcionais que
esta lenda viva
com 95 anos 
e 12ºDan 

em Doze Pares,
ainda nos deixa
impressionados”
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estava, queria estar presente. Eu estava
muito surpreso pelo evento e como se
nas Filipinas trataram do assunto.
Nesse momento eu estava no

acampamento de Dionie. Ambos grupos
dos contendentes contavam com
montes de professores e estudantes.
Assistiu uma multidão! À última hora, a
luta foi adiada, devido a uma
intervenção da Presidente da Câmara
Municipal. No dia seguinte, Cacoy e seu
sobrinho estavam na primeira página do
jornal “Sun Star” das Filipinas. 
Houve dois grandes desafios nestes

últimos anos, ambos foram prevenidos

pela intervenção da Presidente do
Município e a Polícia, se maneira que
nunca havemos de saber quem teria
ganho o combate. 

Treinando com Cacoy

Em 2006, devido a que ainda estava
curioso acerca do seu estilo, fui treinar à
escola de Cacoy. Lembro-me de un
facto divertido. Eu anunciei a minha
visita dois meses antes de dizer que
queria ir treinar. A maioria me recebeu
muito bem, excepto um homem de

nome John Mac, o número um dos
discípulos de Cacoy, que me lançou um
olhar de poucos amigos e agressivo,
que nitidamente estava pronto para uma
luta. Eu sabia que não era considerado
como um estudante normal, porque já
tinha sido aluno de Dionisio Canete
durante nove anos. Disse a Cacoy que
queria começar no seu estilo como se
fosse um principiante. Mais tarde, nessa
noite, quando estávamos na sala de
jantar, John me disse que se sentia
aliviado de que eu não viesse para uma
luta. Acontecia que ele tinha estado

“Você comeu na
cozinha de 

Dionie Canete e
agora está
comendo na

cozinha de Cacoy”
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preparando-se durante dois meses para
essa luta. O Doze Pares Cacoy é
completamente diferente ao de Dionie
Canete. Os pontos de ataque, os
bloqueios, o desarme, o sparring
controlado, os princípios Eskrido eram
todos diferentes; basicamente, tudo era
novo. Para mim era um novo mundo, o
mundo de Doze Pares Eskrima. 
Um mestre filipino me disse: “Você

comeu na cozinha de Dionie Canete e
agora está comendo na cozinha de
Cacoy”. 
Ali me formei numa combinação única

de habilidades técnicas e mentais.
Havia tanto conhecimento dos Doze
Pares! 
Passei algum tempo com Cacoy. Ele

pessoalmente me treinou, o que foi uma
experiencia única e uma enorme honra,
que poderia comparar-se com um treino

de Chi Sou com Jip Man (Mestre de
Wing Chun) ou com Muhammad Ali em
Boxe. Os seus conhecimentos e
experiência em Eskrima são únicos, as
suas ideias e técnicas se baseiam na
prática e não é comparável com outros
estilos de Eskrima. 

O sparring controlado

O “Sparring Controlado” é muito
importante, possivelmente a parte mais
importante de Cacoy Eskrima. Similar
ao Wing Chun Chi Sou (mãos
pegajosas), o sparring controlado se
aplica na curta distância y todos os
golpes são lançados com a soma de
elementos, do Eskrido (golpes) e o
princípio de fluir (com a barra). Cacoy
me disse que o seu estilo sempre tem
ido modificando-se e evoluindo, O que

na minha opinião é normal, posto que é
uma arte de combate realista. 
Cacoy é um dos poucos mestres cujo

estilo foi provado em combate real.
Participou em aproximadamente uma
centena de lutas, sem nenhum tipo de
protecção e nunca perdeu. Este homem
não é só um grande lutador, também é
um homem muito amável que gosta de
conversar e brincar e que dá bons
conselhos.
Uma das suas lutas contra o

proprietário de um clube nocturno, um
homem de má reputação, teve lugar no
quarto de um hotel. Cacoy me disse que
a porta estava trancada, escolheram as
armas (pau) e começou a luta. O
homem começou com um duro ataque à
cabeça de Cacoy, que Cacoy
interceptou e contra-atacou
imediatamente com ataques rápidos e
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duros na cabeça e no corpo. A luta tinha
acabado em uns poucos segundos e de
novo Cacoy mostrara que o seu estilo
era superior. 

A próxima geração

Cacoy tem agora 95 anos e os seus
sucessores estão prontos para manter
vivo o Doze Pares de Cacoy. Seu neto
Chuck Canete e o seu melhor discípulo
Juan Mac, propagarão o estilo com o
espírito de Cacoy Canete. Me sinto
honrado por ter recebido treino deste
realmente Grande Mestre e recomendo que vejam o
documental "O Caminho do Guerreiro: Eskrima, o Caminho
filipino", o qual poderão encontrar facilmente em YouTube. 
Serão bem-vindos ao meu mundo, o mundo da Eskrima.

Para o meu próximo clip e actividades, visitem meu sítio web
www.knifefightsystem.com e não duvidem em entrar em
contacto através de sekan@ziggo.nl

http://www.knifefightsystem.com/nl/


“Cacoy tem agora
95 anos e os seus
sucessores estão
prontos para
manter vivo o
Doze Pares de

Cacoy”
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http://www.youtube.com/watch?v=YWkNbDbNqlg


COMO ESTÁ DELINEADO
O “FU-SHIH KENPO”
SIMPLES TÉCNICA 
INDIVIDUAL

Combinações, complexo de técnicas
para ser realista. Quando se tiver
tempo para treinar e dedicar esforços
de maneira regular às Artes Marciais,
não há nada de erróneo no movimento
complexo, além de ser efectivo é muito
bonito de ver quando correctamente
praticado .
Por favor, lembrem-se de que este

movimento só se conserva assim
enquanto se continuar treinando. Os
falhos no treino regular ou deixar de
treinar conduzem a um deterioro da
coordenação, rapidez, reflexos,
suavidade, equilíbrio e acima de tudo,
em efectividade. Mas se pelo contrário
não se tiver tempo para - a um treino
contínuo, então são aconselháveis as
técnicas individuais que contêm
simplicidade e efectividade.
Se duvidares da efectividade da

técnica, (estilo) que estás aprendendo,
então deixa essa escola; nos nossos
dias há uma grande quantidade de
esti los, Mestres, especialistas,
modalidades e escolas onde sempre
se pode encontrar alguma coisa para
nos sentirmos à vontade. Isto é uma
coisa que sempre vai ajudar no nosso
progresso e evolução. Se estivermos a
desgosto, nunca teremos motivação
para ser bons.
As técnicas simples são ensinadas

às forças policiais e de segurança,
grupos especiais, intervenção,
escoltas, boinas verdes, etc., porque
as mesmas não requerem estar em
plena forma para serem efectivas, mas
estas forças estão... 

Armas

Ao contrário dos sistemas japoneses
em que as artes com armas e as artes
sem armas se praticam em escolas
diferentes, no Fu-Shih Kenpo se
ensinam as duas artes na mesma
escola, o que garante o natural
progresso, a familiarização com elas,
ao mesmo tempo que se desenvolve
um grande sentido de respeito e
atenção. Afinal, as armas se
movimentam consoante a capacidade,
o domínio e a habil idade que
possuirmos com o nosso próprio
corpo.
Em Fu-Shih Kenpo, os principiantes

começam com o Bastão Curto
(Kali/Arnis), e o Bastão de Rua
(Walking Stick), depois entrarão
outros, como o Yawara (15 a 20cm)
Billy Club (22 a 40cm), Baton (40 a

75cm), Tan-Jo (76 a 100cm), Jo (100 a
125cm), e o Bo (a partir de 126cm.).
Posteriormente se incluem os
Nunchaku, Sai, Tonfa, Kama, Facas,
etc., sendo estas as Armas mais
características do  Fu-Shih Kenpo.
Depois se empregam todos e qualquer
objecto natural, os quais possam ser
empregados na própria defesa. 
Como já anteriormente se indicou, a

manipulação, efectividade e elegância
na utilização das nossas armas estão
fundamentalmente baseadas na
habilidade, estética e técnica que o
aluno ou o Instrutor de Fu-Shih Kenpo,
tenha conseguido em seus treinos e
na aprendizagem, como assim
também no conhecimento das
características, aplicações,
recomendações e a história de cada
uma delas. Por exemplo, na utilização
do Bastão Curto, primeiro indicaremos
ao adepto quais são as características
do mesmo, tomamos bases, princípios
e fundamentos do Kali ou do Arnis, e
continuaremos com a nossa linha
Kenpo, utilizando-o com todo tipo de
técnicas e manobras, as quais são
usadas com as mãos e os pés. As
séries técnicas são variantes das de
mãos nuas do nosso programa e dão
origem às Formas de Bastão Curto. 
Respeitamos cada sistema de

Armas, tanto seja tradicional ou
moderno, e se algum dos nossos
alunos resolve aprender realmente o
Kali ou o Arnis, o Kobudo Japonês, ou
Armas Chinesas, consideramos isso
muito apropriado e conta com o nosso
apoio, posto que cada sistema, como
é lógico pensarmos, está altamente
especializado em seu próprio estilo, o
que irá garantir uma elevada perfeição
na arma escolhida.
Em Fu-Shih Kenpo, o aluno deve ter

um grande conhecimento de Defesa
contra Armas (teoria), antes de “se
embarcar” na prática e pretender
especializar-se. As regras essenciais
para a Defesa contra Armas são as
seguintes:

1º) Afastar a arma e o braço do
perímetro defensivo do corpo.

2º) Isolar o assegurar a arma.
3º) Seleccionar uma técnica de

contra-ataque seguindo estas
prioridades: 

a) Final de toda possível futura
agressão.

b) Possível renovação da luta com o
adversário desarmado. (Dependendo
do seu grau de perfeição e destreza).

c) Apanhar a sua arma do chão.
Retê-la e utilizá-la contra ele, o atira-la
fora do seu alcance.
Nota: Não tentar realizar actuações

que nos ponham em situação de risco,
como pode ser tratar de dobrar o

controlar as suas articulações, manipular
opondo força contra força, cair em
situações de desequilíbrio, fiar-se das
palavras, da atitude possivelmente de
engano do adversário. Quando um
homem está suficientemente
desesperado como para atacar com
uma arma, não se vai render facilmente
numa agressão passiva. Na maioria dos
acidentes são consequência de uma má
actuação; o principal motivo foi a
negligência de se fiar do inimigo o por se
preocupar demasiadamente em não
causar muito mal. Trabalhar sempre
com um determinado grau de dor contra
o oponente, isto é aconselhável.
“Em casos extremos, usar técnicas

e comportamento extremo”.

Ataque com Arma

Quando se está à ofensiva numa
luta, é importante bater no braço
dirigente do inimigo, assim como na
sua perna adiantada. Isto nos permite
entrar o perímetro defensivo do corpo
com segurança. Uma vez o braço do
contrário tenha sido inutilizado, não lhe
será possível responder ao assalto.
O próximo alvo é a sua perna

adiantada, infringindo nela uma lesão,
isto lhe impede o movimento e a sua
possibilidade de manobra é reduzida,
oferecendo assim um alvo
estabelecido. Lembrem-se de que isto
é prioritário para a Defesa.
A não ser que o inimigo esteja

também armado, não há necessidade
de fazer simulação de ataques,
simplesmente com ataques directos
será suficiente.

Precaução

Não há necessidade de movimentos
poderosos, a arma faz o trabalho
correcto e seu uso pela tua parte leva a
um ataque bem sucedido. Se somos
mais pequenos ou menos pesados que
o adversário, não é recomendável tentar
fazer apreender a arma, posto que a
altura e ou o peso podem ser perigosos
contra nós próprios, especialmente com
armas sem gume, como os bastões.
Como acontece no ataque sem armas,
golpes à cabeça, à virilha e torso como
golpes principais, não são
recomendáveis, posto ser necessário
ultrapassar a linha defensiva (perímetro
defensivo) do adversário, sendo a este
fácil interceptar ou apanhar o braço ou a
arma.
Os objectivos principais são sempre

o perímetro defensivo, isto não pode
ser subestimado. Toda luta bem dirigida
contra um ou vários adversários,
depende de nós anularmos o dano nos
perímetros defensivos.

http://www.feamsuska.com/


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


http://www.feamsuska.com/




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


YIN & YANG (Parte 2ª)

Pessoalmente, a que eu acredito que seja a
razão mais convincente para fazer o cross
training e compreender o Yin & Yang, é a
aprendizagem da defesa pessoal mais
efectiva possível. Para este fim, durante a
minha viagem de mais de quarenta anos,
sempre me tenho esforçado para essenciais
para qualquer autêntico Mestre. 

• Ter sempre a mente aberta e nunca deixar
de aprender (esvaziar a nossa chávena!)
• Ter como meta manter o interesse dos

nossos estudantes
• Ser sempre humilde e respeitoso
• Não ter medo de criar um "caminho" e ser

um pioneiro

Claro está que podemos citar muitos outros
princípios ou doutrinas, pelos quais os instrutores
de Artes Marciais devem viver a sua vida e ser
modelos importantes para os seus estudantes: a
honestidade, a bondade, a coragem, a
generosidade, a perseverança, a
força de carácter, etc. Tudo é
desejável, estupendo e são
qualidades positivas, sem
nenhum género de
dúvida. Entretanto, eu
considero que os
anteriormente ditos
são a base
necessária sobre a
qual construir; um
solo fértil no qual
cultivamos todo o
resto.
Desde faz

muito tempo
guiado por
e s s e s





princípios e as minhas crenças fundamentais acerca da
defesa pessoal, cheguei a um ponto na minha
carreira nas Artes Marciais em que resolvi que
aquilo que queria e necessitava, para fazer às

Artes uma contribuição tangível, era
desenvolver o meu próprio estilo e ao
faze-lo, criar um legado para
transmitir aos meus alunos. O
processo tem sido difícil e não isento
de obstáculos e problemas. Mas o
resultado final foi muito gratificante e bem
sucedido, mais além das minhas
expectativas. Nos nossos dias, o estilo por
mim fundado, o Combat Hapkido, se ensina
em mais de 200 lugares em 15 países de
todo o mundo. Foi recebida a acreditação

oficial por parte da Federação Ki- Do (reconhecida
pelo Governo da Coreia), além de se ensinar nas
unidades militares e da polícia em vários países e tem
aparecido na capa de mais de 20 revistas de Artes Marciais. 
Sentimos orgulho das nossas conquistas e continuamos

evoluindo o nosso material técnico, assim como os nossos
métodos de negócio
Portanto, nesta altura pode ser apropriado perguntar

qual é a principal característica técnica do Combat
Hapkido, é um estilo duro ou suave?, ou talvez uma
mistura coerente de ambos? Antes de poder responder a
esta pergunta legítima, devemos examinar brevemente a
história do Hapkido (a arte mais profundo do meu sistema)
e a sua génese. 
O Hapkido (Caminho da Energia Harmonizada) foi

fundado pelo Grande Mestre Choi Yong Sool (1904-1986)
em Taegue, Coreia, em 1948. 
A "Fundação" não implica uma cerimónia oficial, mas
sim a culminação de um processo de formação de um
planeamento de estudos e a estruturação de um
protocolo. Mas, quais as técnicas que Choi ensinou?
Onde e de quem as aprendeu? 
A versão curta e mais popular da história é que
durante a sua estadia de 30 anos no Japão, Choi
treinou com Sokaku Takeda, o director de Daitoryu
Aikijujitsu, e aprendeu as 100 técnicas fundamentais
do sistema. Após seu regresso à Coreia, em 1945,
Choi começou a ensinar estas técnicas sob o nome
genérico de Yawara (defesa própria). Pouco a
pouco, começou a desenvolver seu próprio "estilo",
o que reflecte a sua própria interpretação e a
expressão individual da arte, assim como a
responder às condições culturais, sociais e políticas
da época. O Aikijujitsu já continha uma mistura de
golpes duros e chaves suaves e Choi continuou
construindo sobre a estrutura, enquanto que a
impregna com uma identidade claramente coreana.
O resultado foi um sistema que verdadeiramente
encarna a filosofia "Um e Yang" (a versão coreana
de Yin e Yang), inclusivamente no seu nome, o
Hapkido, que significa a harmonização (hap) da
Energia dura e suave (ki) em um só sistema (do).

Posto que eu sempre tenho acreditado que há elementos
importantes e úteis nos dois estilos duros e suaves, me senti
instantaneamente atraído pelo Hapkido a partir do momento
em descobri a Arte e até hoje, a considero como uma das
Artes Marciais mais versáteis e completas que existem. Os
muitos anos de formação nas Artes Marciais se arraigaram
nos estilos "duros", o Shotokan Karate e Taekwondo e eu
sempre pensara que alguma coisa faltava na minha
formação. Percebi que o meu corpo era um pouco pequeno e
por isso necessitava incluir uma visão "suave" que se
baseasse menos na força e na potência e mais na
velocidade e na hábil manipulação das debilidades
anatómicas. Portanto, quando finalmente descobri o Hapkido,
com a sua equilibrada mistura de técnicas duras e suaves, a
minha missão foi revelada e a minha visão se implantou
firmemente no meu pensamento: gostaria de dedicar a minha
vida ao ensino, a promoção e ulterior desenvolvimento da
arte do Hapkido. Assim, com o tempo, fez-se quase que
inevitável que chegasse a criar o meu próprio estilo (kwan)
como expressão da minha criatividade, a minha
individualidade e o adaptasse a um meio cambiante. Quero
esclarecer que quando o fiz, em 1990, eu não queria inventar
uma nova arte marcial nem era meu propósito. E não disse
ter "melhorado" o Hapkido, simplesmente ter modificado e
modernizado a sua estrutura e o protocolo, para que fosse
mais acessível e para facilitar seu crescimento. A nível
técnico fui evoluindo o sistema para que seja mais sensível e
relevante para as nossas necessidades sociais e legais. Eu
estava comprometido a produzir o programa de estudos mais
orientado à auto-defesa que fosse possível. Com esse
objectivo no pensamento, desenvolvemos e se incluíram no
sistema uma série de "constituintes" adicionais (normalmente
não estão presentes no tradicional Hapkido), tais como:
Sobrevivência no solo, Pontos de pressão tácticos e
Desarme moderno. Estes novos programas também
contribuíram em grande medida à evolução do Combat
Hapkido em um sistema de defesa pessoal mais ecléctico,
completo e eficaz para o nosso mundo moderno.
Concluindo: durante todo este longo mas gratificante

caminho, eu nunca deixei de ter em vista a mensagem subtil
do Yin e Yang e a sua profunda sabedoria intemporal. A
inevitável dualidade, indispensável do duro e o suave, o
circular e o linear, batimentos e agarres, armado e
desarmado, têm sido os meus mais valiosos princípios
reitores e uma inspiração constante para o crescimento
pessoal e profissional. É possível que deseje investir algum
tempo na reflexão sobre a natureza e o significado do Yin e
Yang na vossa vida, que a mim me tem servido bem e
acredito que pode fazer o mesmo para si. Gozem da viagem!

“Hoje em dia, o estilo que
fundei, o Combat Hapkido,

se ensina em mais de 
200 lugares, em 15 países

de todo o mundo”

http://www.dsihq.com/




http://www.youtube.com/watch?v=yQWBLYHaTD4


http://www.youtube.com/watch?v=hcRS9FOTKG0
http://www.youtube.com/watch?v=swLw_OpijAE


Como conhecemos o Grão Mestre Andreas Hoffmann 
e a sua inspiração

Em 2005, após anos de prática nas Artes Marciais e na pesquisa pessoal, o meu irmão
Federico, o meu irmão no Kung Fu, Fábio Sarnataro e eu, conhecemos o GM Andreas
Hoffmann por ocasião de assistirmos a um seminário em Roma. 

O GM Andreas Hoffmann, um homem de poucas palavras, mas muito alegre,
nos mostrou, com simplicidade e humildade, o "caminho" que tínhamos
estado procurando. Ele fê-lo parecer tão fácil através de uma impressionante
execução de uma das formas mais belas Weng Chun - o Saam Bai Fat
Kuen! 

A Associação Internacional de Weng Chun Kung Fu dirigida pelo Grande
Mestre Andreas Hoffmann, anuncia a inauguração oficial do primeiro
templo Weng Chun em todo o mundo. À semelhança do templo
Shaolin do Sul situado na China, este novo templo está situado na
costa Sul da Itália, no Mediterrâneo, no centro turístico Rama Beach
Café, nas aforas da cidade de Nápoles. Constitui um conjunto: a
estrutura de madeira tradicional e original da Indonésia, foi
desenhada e construída em Bali, para ser transportada depois
através do Oceano Índico e finalmente reconstruída na Itália, numa
extraordinária viagem de Leste para Oeste. O nosso objectivo é
recriar a energia e o ambiente tranquilo, cheio de harmonia
espiritual dos templos budistas onde nasceu o Kung Fu. 

Primeiro templo Weng Chun em todo o mundo

Texto: Flavio Greco. 
International Weng Chun Kung Fu Association

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


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


Saam Bai Fat Kuen é uma forma poderosa e espiritual, é uma
tradição milenária cuidadosamente estudada e conservada pelo
Mestre de Hoffmann.

O GGM Wai Yan 

Wai Yan transmitiu as suas ensinanças desta maneira
artística e maravilhosa, ao seu aluno Hoffman, que
actualmente é quem transmite o seu legado.

A transmissão permanente do Weng Chun Kung Fu

Cheios de entusiasmo iniciamos a nossa viagem
nesta maravilhosa tradição, como convidados do Sifu
Hoffmann, que logo nos aceitou como seus alunos
directos e nos deu as boas-vindas na sede mundial de
Weng Chun, em Bamberg, Alemanha. 
Sifu Hoffmann abriu-nos generosamente as portas a

um mundo de honestidade e experiência, de detalhes
do conhecimento e se tornou o nosso mentor na
aprendizagem, na prática e na forma de vida da
maravilhosa arte do Weng Chun.
A aprendizagem foi não só através das muitas horas de

prática física, como também através de longas e interessantes
conversas com o nosso Sifu, acerca do nascimento do nosso
estilo, a sua transmissão através dos séculos, por meio de
diferentes famílias que de geração para geração, o desenvolveram e
conservaram até chegar às mãos de GGM Wai Yan, em Hong Kong e
finalmente, às suas. Temos escutado nas palavras de Sifu Hoffmann

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


todo o seu amor por esta arte, amor que logo partilhamos,
e um forte desejo de lhe dar a sua antiga glória, trabalhar
para a sua difusão e vive-la como ele o faz, como uma
missão, a missão de ensinar e manter viva a sabedoria e
transmitir às futuras gerações o conhecimento da nossa
tradição. Ele é um dos monges guerreiros Shaolin e
Mestres Chan que em várias ocasiões, através dos
séculos, têm corrido o risco de desaparecer.
Assim então, resolvemos dar-lhe um lar, um lugar onde

se pode praticar de novo, como se fazia nos séculos
passados nos templos Shaolin de madeira e pedra, onde
foi criado e evoluiu o sistema. 

O grande sonho do Sifu, construir
um templo de Kung Fu

Fizemos realidade o maior sonho do nosso Sifu, que era
construir um lugar físico e espiritual para o nosso estilo,
trazendo de regresso o Weng Chun e o conhecimento
recebido dos nossos antepassados, de novo a um templo,
desde a destruição do Templo de Shaolin. 
Somos uma espécie de abades modernos, que

fazemos a nossa parte para difundir o Weng Chun e o
legado do GGM Wai Yan na era moderna ocidental. Escolhemos o nome Vihara
para o nosso novo templo. O nome "Vihara" deriva de uma palavra do Sânscrito
que significa "morada", e se utiliza nos templos budistas para descrever a sala
onde se encontra uma grande estátua de Buda.

O Grão Mestre Wai Yan: 
uma interpretação moderna do estilo tradicional

O GGM Wai Yan foi um precursor no seu caminho para conceber as Artes
Marciais. Era um praticante e Mestre inteligente e de mente aberta. Toda a vida
pesquisou. Graças a isto, no Dai Duk Lan, o conhecimento e a tradição das
principais famílias do Weng Chun convergiram na sua escola. Estas ensinanças
foram praticadas de maneira crítica e analisadas de acordo com o princípio
budista de procurar a verdade. Depois, à diferença dos outros Mestres chineses,
abriu as portas da sua casa e da sua escola a um jovem ocidental, o que mais
tarde se tornaria o seu sucessor, o Sifu Andreas Hoffmann. 
Com o mesmo espírito do nosso Sigung, o GGM Wai Yan, em Vihara, como nos

antigos templos de Shaolin e depois, no Dai Duk Lan, vamos continuar a
pesquisar uma arte física e espiritual, que aspira à verdade, com mente aberta ao
confronto entre as diferentes tradições e linhagens que conservaram o esplendor
desta arte durante séculos

O templo Vihara: a primeira reunião

Em Novembro de 2013, teve lugar a primeira reunião no
Vihara, com a missão de difundir o Weng Chun. Em um
seminário de dois dias ministrado pelo GM Sifu Hoffmann,
que perante o entusiasmo e a paixão mostrada pelos
participantes, trouxe o Weng Chun ao seu novo lar. 
O seminário de Sifu Hoffmann finalizava com um

momento especial, que proporcionou a este lugar um
toque de misticismo, que representa a sua ligação
contínua com a tradição de Shaolin. Sifu Hoffmann nos
entregou um cofre que continha terra por ele obtida de
um dos três andares principais do templo de Shaolin do
Sul. Enterramos este cofre debaixo da “stupa” que se
encontra em frente da sala principal, durante uma
cerimónia íntima e espiritual. 
A cerimónia oficial de abertura do templo vai ser na

próxima Primavera, nos dias 23, 24 e 25 de Maio de 2014 
www.weng-chun.com
link youtube para ver o templo weng chun:
https://www.youtube.com/watch?v=kTv9EVFWibw

Weng Chun

http://www.youtube.com/watch?v=swLw_OpijAE
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.346905225343667.87333.211002672267257&type=3
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pós muitos anos praticando e competindo na
Ucrânia e na Europa, senti o desejo de
melhorar as minhas Artes Marciais em
melhores condições. 
Desde faz tempo eu vinha pesando que há

alguma coisa que nós (os brancos) não
chegamos a compreender por completo no Wushu, por falar
da Arte Marcial chinesa em especial. 
Mi história na China começa quando trabalhava em

Xangai como artista de teatro. Foi uma experiência
inesquecível. Lá tive ocasião de treinar com um método
chinês de luta, para a representação no cenário da Ópera
Chinesa. 
Depois, o destino me levaria ao Norte da China, na

província de Laoning, para tocar com o grupo da Ópera

Contemporânea. Ali descobri o novo mundo das Artes
tradicionais chinesas e mudei o meu ponto de vista acerca
de muitas coisas que pensava por leituras que fizera.
O momento mais brilhante foi quando se juntou o grupo

de Ópera Júnior. Crianças de 12 a 15 anos de idade, que
trabalham por toda a China representando, desde os 7 anos
e viajam com seu Mestre. Em todas as cidades em que
estão, continuam o seu curso de educação. Fiquei
agradavelmente surpresa de como estavam bem formadas
estas crianças, não só nas Artes mas em tudo. Nesse
momento o meu Chinês estava quase a nível zero e muito
menos poderia intervir em algum nível especial.
Participei no tradicional Campeonato Mundial de Wushu

em Wudang, que foi um evento maravilhoso. Pensei que
gostaria de ficar na China durante mais tempo e dedicar-me

A
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a aprender os estilos tradicionais enquanto
viajava pelo país. Saí da província de Hunan e
pouco depois encontrava em Nan Yue Yuan
uma de escola Wushu muito isolada, onde
estava o Sr. Jiao, um professor de 26 anos, e
Nan Quan, um homem baixinho e muito ágil,
que quando começava a movimentar-se, nos
fazia sentir como que tivesse uma espécie de
poder invisível atrás dele. Tive a oportunidade
de ficar durante algum tempo na escola. 
As condições de vida eram muito pobres,

especialmente para os turistas internacionais
que procuram a escola de Wushu e querem lá
fiar para se divertirem... 
Todos os dias, na escola acordam às 6

horas e logo começam a treinar. Não há água
quente, não há aquecimento central nem nada
especial em termos de alimentos. A escola se
encontra numa colina sem infra-estruturas em
volta. No entanto, a minha estadia lá foi
maravilhosa, apesar de que ter sofrido
centenas de picaduras de mosquitos. Praticar
com o Sr. Jiao me proporcionou confiança e a
compreensão.
Outro encontro extraordinário aconteceu na

província de Jiangsu. Conheci Xie laoshi -
Mestra do Tai Chi. Os movimentos desta
extraordinária mulher eram de não acreditar,
executando todo género de saltos. Tive
ocasião de praticar com ela durante algum
tempo. Aprendi os seus princípios
interessantes para  relaxar, que utilizo em Nan
Quan e outros estilos externos.
Viajando pela China conheci muitos amigos

e vivi situações de risco, mas a maioria das
coisas que me aconteceram, eu diria que

foram abençoadas. 
Em 2012 de novo participei no tradicional

Campeonato Mundial de Wushu, aplicando
tudo o que tinha aprendido. Realizei Huxin
Quan e com um resultado surpreendente,
voltando para casa como vencedora.
Após as competições viajei a Los Ángeles e

comecei outra bela viagem - fazer realidade p
meu sonho de fazer cinema, começou a ser
realidade! Era o meu sonho desde criança. 
Quando voltei à Ásia criei Produções

Hidden Wu e entrei neste mundo de sonho
das fitas de cinema. O meu primeiro filme se
intitula “Meu nome é Tanyusha” e vai estrear
este ano!
Os sonhos se tornam Realidade!



PERFECCIONISMO
“O legado de Imi
Lichtenfield”

O problema de Imi com o seu méto-
do, baseado numa intransigente pro-
cura da perfeição, começou a surgir
com a segunda geração de praticantes
de Krav-Maga. 

No círculo fechado, formado pelos
dez estudantes Cinto Preto de Imi, que
éramos todos colegas durante a cria-
ção do Krav-Maga como Arte Marcial
Israelita, ninguém teve queixa do facto
de Imi nos instruir com a sua procura
da perfeição. Quando Imi nos explicou
os diferentes movimentos e exercícios
que tinha criado e os motivos de ter
incluído cada técnica e de onde tinha
ido buscar as ideias básicas e práticas
para desenvolver cada ataque e defe-
sa, aceitamos as coisas tal como
eram. Tudo estava esclarecido para
cada um dos que estávamos na
mesma sala e no mesmo tatame com
uma lenda viva, um homem que tinha
sido campeão da Europa em dois dife-
rentes desportos de combate e para
nós era suficiente para aceitar as suas
explicações como se fossem os dez
mandamentos do monte Sinai e levá-
las à prática da mesma maneira. 

Isto quer dizer que treinávamos até
fazer as coisas da maneira que ele
queria, para a sua completa satisfação
e quando Imi dizia “façam isto” sabía-
mos que cada um tinha de fazer a téc-
nica da maneira mais perfeita possível
e isto não só nos fazia sentir orgulho
como também era o princípio de uma
inusual auto-confiança, que era o que
afinal, todos procurávamos.

No entanto, ao longo dos anos
houve algumas mudanças. Imi acabou
de criar a sua Arte Marcial e já o tinha
anunciado oficialmente. Tínhamos
alcançado um nível superior, tínhamos
obtido o cinturão negro e a maioria de
nós já tinha seus próprios estudantes,
isto queria dizer que havia uma segun-
da geração de Krav-Maga. 

Como sempre sucede, em cada
grupo havia estudantes mais e menos
habilidosos. Alguns tinham carisma e
capacidade de liderança e outros não.
Alguns tinham aprendido a desenvol-
ver a sua coordenação e as suas habi-
lidades físicas ao longo dos anos nos
treinos com Imi e outros não. 

Havia um em especial, que era
muito flexível, mas não conseguia per-
ceber os princípios das técnicas. Outro
estava tão gordo que o facto de ir de
um lugar para outro já era para ele um
excepcional esforço. 

Mas o pior era quando alguns em
frente de seus próprios estudantes tra-
tavam de explicar o método de Imi,
sem que eles mesmos fossem um bom
exemplo dele. Por isso os estudantes

padeciam um conflito interno; por um
lado, o Krav Maga exigia perfeição,
mas por outro lado, seus próprios ins-
trutores não representavam esse con-
ceito. Era nesses momentos que as
coisas se voltavam contra Imi, posto
que ele não podia estar ao mesmo
tempo em todos os lugares onde os
seus estudantes estavam dando aula.
Quando ele organizava treinos espe-
ciais nos dojos de seus instrutores, as
coisas iam a pior, posto que os estu-
dantes das academias viam Imi, com-
preendiam Imi e aprendiam com ele,
mas por sua vez compreendiam que
seus próprios professores não cum-
priam o que exigia o Krav-Maga.

Foi por isto que muita gente come-
çou a criticar abertamente o perfeccio-
nismo de Imi. Houve até quem chegou
mais longe, dizendo em um de seus
treinos: “Imi, não posso fazer esse
exercício, se quiseres vem e ensina os
meus estudantes tu mesmo”. Mas os
perfeccionistas não mudam, permane-
cem assim para sempre e esse é o
maior presente que Deus pode dar aos
humanos. Portanto, Imi continuava
sendo Imi. Ninguém conseguiu levá-lo
a mudar seus pensamentos e opi-
niões, nem sequer um pouco! Um ver-
dadeiro artista marcial é um perfeccio-
nista, ou não é um artista marcial.
Temos de aprender e conhecer toda a
ampla variedade de Artes Marciais
Japonesas para podermos compreen-
der o caminho à perfeição, sem isso,
não pode existir nenhuma Arte, espe-
cialmente as Artes Marciais. 

Vejamos o maravilhoso e impressio-
nante caminho de Jigoro Kano, criador
do “modo suave”, o Judo. Nos nossos
dias o Judo se tornou um desporto
olímpico, mas se pesquisamos no pas-

sado e aprendemos a criação original
do professor Kano, veremos que foi
esse perfeccionismo que o levou até a
criação do Judo. 

Podemos observar essas caracterís-
ticas e atributos em outros criadores
que proporcionaram as Artes Marciais
à humanidade, como Gichin
Funakoshi do Karate Shotokan, sem
cuja valiosa contribuição ninguém teria
ouvido falar do Karate. E certamente
não podemos esquecer a esse Grande
Artista Marcial que é o autor do Aikido,
O’Sensei Weshiba. 

Mas mesmo se nos remetemos
muito mais atrás no passado, podere-
mos ver que houve muitas pessoas
anónimas que participaram na criação
do Ju-Jitsu japonês tradicional e que o
fizeram assim, baseando-se nos prin-
cípios da perfeição física e mental.
Vamos a encontrar esta procura da
perfeição em todos os métodos, em
cada uma das Artes Marciais. 

Outro exemplo é a Arte Japonesa do
tiro com arco e flecha, na qual pode-
mos observar que não só há técnicas
simples de tiro ao alvo, como também
há uma “religião” criada em redor
disto. Os ritos espirituais que se trei-
nam, ensinam os estudantes deste
nível a desenvolver-se e a encontrar
em si mesmos o máximo nível de per-
feição que um ser humano pode alcan-
çar.

Podemos ler acerca de isto no mara-
vilhoso livro do autor alemão Eugen
Herriguel, “Zen na Arte de atirar com
Arco”. Um livro pequeno com um con-
teúdo e um significado enormes.
Quem não respeitar as Artes Marciais,
o não deve ler… 

Mas certamente não podemos
esquecer a mais perfeita das Artes
Marciais, o caminho japonês da espa-
da, o Kendo japonês. Os japoneses
não teriam podido criar nem encontrar
as Artes Marciais tal e como as conhe-
cemos, se não constituíssem uma
nação com essa contínua procura da
perfeição. O Japão foi o lugar onde
surgiram os melhores guerreiros de
todos os tempos – os Samurais. 

Os pensamentos do Samurai esta-
vam sempre ocupados com uma coisa
só: desenvolver a sua capacidade e as
suas habilidades ao máximo. 

“Perfeccionismo” nos nossos dias é
considerada “uma palavra suja”. O
mundo da Psicologia só agrava esta
questão com artigos e sugerindo sobre
como enfrentar a nossa tendência
natural à perfeição. Na Psicologia pen-
sam que tentar conseguir a perfeição,
tentar sempre melhorar, é realmente
mau. Um psicólogo provavelmente vai
dizer-nos que padecemos de comple-
xo perfeccionista porque os nossos
pais não nos deram suficiente carinho,
ou porque alguém abusou de nós em

“Uma Arte Marcial
não é um

desporto, é uma
forma de vida ou
não é nada. O

Krav-Maga original
de Imi não é uma
excepção a esta
regra, ou fazemos
dele a nossa forma
de vida ou não nos
incomodemos em

aprender”

https://es-es.facebook.com/pages/Yaron-Lichtenstein-Krav-Maga/113598315416723


criança. Simplesmente não
esqueçamos ver onde isto nos
leva…, pode acontecer que num
futuro bastante próximo, haja
seminários ou terapias para
remedar o perfeccionismo…

Estimados leitores, sem essa
procura natural de perfeição do
ser humano, o mundo tal e
como o conhecemos não existi-
ria. Não teríamos nada para
comer ou beber. A humanidade
existe devido a que desde o
momento em que descemos
das árvores e começamos a
andar sobre as duas pernas,
sempre houve gente que tra-
tou de melhorar o seu meio e a
sua vida. 

O mundo está habitado por
sete mil milhões de pessoas de
diferentes tipos e maneiras.
Algumas pessoas vivem a sua
vida porque simplesmente não
têm nada melhor a fazer,
enquanto que outros sempre
olham em frente, procurando
mudanças não só para seu pró-
prio bem como para o bem da
humanidade. E esta é precisa-
mente a ideia que levou Imi a
criar o Krav-Maga original.
Quando aprendemos o Krav-Maga
da maneira original e primogénita
em que foi criado, treinamos para
ser os melhores. Melhores não só
no Tatame, melhores em todos os
sentidos possíveis. Aprendemos a ser
os líderes, os que exercem influência e
não os influenciados. Só quem pesqui-
sar, estudar e compreender o método
completo de Imi, será capaz de o ver e
sentir. 

Uma Arte Marcial não é um despor-
to, é uma forma de vida ou não é nada.
O Krav-Maga original de Imi não é
uma excepção a esta regra, ou faze-
mos dele a nossa forma de vida ou
não nos incomodemos em aprender
uns movimentos com as mãos e as
pernas, porque isso não nos vai servir
de nada. É como aprender a contar até
cinco…  Mas e o que vem depois…?

Aprendam a ser perfeitos, procurem
no vosso interior a chave da per-
feição. É isso o que nos
faz únicos!

http://www.youtube.com/watch?v=3UXFNSJCBvA


KRAV MAGA R.E.D.
O realismo graças à
experiência de seus
fundadores

Em assuntos de defesa pessoal, o
Krav Maga é hoje uma disciplina de
referência. A sua particularidade original
vem do facto de nascer da eleição de
técnicas adaptadas a uma realidade de
terreno e surge da experiência de
pessoas que enfrentaram situações de
risco. Entretanto, como tudo, o Krav
Maga tem ido evoluindo com o tempo.

Hoje em dia, com o aumento constante
do número de praticantes no mundo, o
Krav Maga, como muitas disciplinas
antes dele, teve de enfrentar uma
distribuição de poderes e portanto, uma
espécie de multiplicação de estilos que,
para alguns, têm conservado o espírito
pragmático desta disciplina, mas que em
outros casos, tem dado lugar a qualquer
coisa. Quando falamos de defesa
pessoal, falamos de realismo. Um
professor de Krav Maga tem portanto que
demonstrar a eficácia das suas técnicas
e convencer seus alunos de que ele
mesmo utilizaria o que está ensinando no

Krav Maga
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Krav Maga

caso de se encontrar numa situação de
agressão. 
O grupo KMRED se beneficia, graças a

seus fundadores, de uma experiência
única no que respeita à defesa pessoal,
tanto civil como profissional. De facto,
quando se hoje se fala de agressões, por
exemplo, frequentemente se associam
com a noite. As discotecas, os bares e as
ruas desertas à noite, são lugares que se
relacionam facilmente com lutas,
punhaladas, violações, etc. É a própria
experiência do professor em situações
reais, por as ter vivido, que deve permitir
fazer uma selecção de técnicas eficazes
e técnicas perigosas.
Quando falamos de realismo com

Christian Wilmouth, é muito difícil que
após 20 anos no sector da segurança
privada e tantos anos a frequentar e
formar pessoas no sector das forças de
ordem, que ensine técnicas desprovidas
de realismo.
No que respeita a Faustino Hernandez,

que tem trabalhado cerca de 30 anos em
locais nocturnos e tem praticado o Boxe
Inglês outros tantos anos, é uma sorte
poder contar com ele para que nos

ensine um Krav Maga no qual confia.
Dan Zahdour, por sua parte, acumula

uma experiência militar, na segurança
privada e de protecção governamental
desde faz mais de 30 anos. É evidente
portanto, que não deixará nem o mais
mínimo espaço a técnicas inúteis.
Finalmente, com Jerôme Lidoyne,

membro eminente de uma unidade de
força especial desde faz mais de 20
anos, é claro que não terá tempo a
perder com técnicas fantasiosas.
Este conjunto de experiências foi

reunido para constituir o programa
KMRED, que quer ser um programa “de
base”, concentrando o que tem de saber
em assunto de defesa pessoal. Um
programa pragmático, onde a formação
do praticante e os exercícios práticos de
simulação de situações são a prioridade. 

“Não temos lições a dar a ninguém,
não estamos guiados pelo nossos ego, o
que conta é o conteúdo destinado aos
alunos e estamos dispostos a partilhá-lo
com todos os que, como nós, gostam de
se questionar permanentemente”

Christian Wilmouth
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As personalidades marciais da minha vida

Muita gente com a qual me tenho encontrado ao longo dos anos, me tem
perguntado pelas minha experiências como director da publicação Marcial de maior
impacto nas últimas décadas. Umas vezes com certa inveja, outras com curiosidade,
tem gozado de algumas respostas e histórias que tenho partilhado com eles. Muitos

foram os que disseram que bom havia de ser que eu compartilhasse isso com os
leitores. Com certa preguiça pego na pena para o fazer, porque sinto que sou jovem
para iniciar as minhas memórias e porque acima de tudo me parecem ser algo muito

pessoal; no entanto, se o foco de atenção está nos outros, os verdadeiros
protagonistas desta revista, considero que poderia ser mais divertido e sem dúvida

interessante para os leitores. Espero que assim seja.

Meus encontros com homens notáveis

http://www.sifupaolocangelosi.com/
https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true


Paolo Cangelosi, o
homem impecável

Conheci Paolo Cangelosi faz já
muitos anos, éramos muitíssimo mais
jovens, não me lembro exactamente da
data, a minha memória é horrível, mas
sim do momento e das circunstâncias. 
Naquele momento Budo International

já era “internacional”. A edição
Portuguesa e depois a Francesa
estavam no mercado, mas ainda não
existia a versão Ital iana. Paolo,
inquieto sempre por conhecer novas

fronteiras, estava em Madrid e decidiu
visitar-nos para conhecer a revista.
Paolo passou pela nossa loja
perguntando por nós. Tínhamos umas
humildes instalações perto da nossa
loja, onde estava instalada a redacção.
Indicaram-lhe que atravessasse a rua
e ele assim fez. Vinha com um “fiel”
aluno, cujo nome não daremos e que
depois seria problemático para ele. A
minha cadela Eleutéria, que ia comigo
a todo lado e cuja intuição nunca
falhou, logo que este homem abriu a
porta, saiu correndo atrás dele,

ladrando como possessa. O homem
fugia como alma que leva o diabo! Foi
um facto notável e curioso na confusão
desse primeiro encontro. Tantas vezes
o espírito toca os momentos
importantes com acontecimentos
excepcionais e absurdos! 
Quando conseguimos aquietar a

situação e meter de novo no redil a
Eleutéria (que não deixava de grunhir
ao dito cujo), o aluno, com mais anos
que o próprio Paolo, começou a falar
dele em terceira pessoa, como se o
seu “grande Mestre” não estivesse

http://www.sifupaolocangelosi.com/


presente. O tom arrastado de romano não ajudava e devo dizer que o efeito
foi confuso e chocante. Víamos aquele jovem forte, de cabelo comprido,
calado enquanto o outro, cheio de medo da cadela o apresentava como um
histrião recita louvores a uma donzela. Demorei em compreender a situação,
realmente Paolo era um Mestre tradicional e seu aluno estava fazendo a sua
introdução. 
A sua juventude era só relativa. Sendo criança tinha começado a estudar

artes Marciais Chinesas e muito jovem viajou á China seguindo os passos
de seu Mestre. A sua história foi muito amena e excepcional; a primeira
impressão foi muito grata. Simpatizei rapidamente com ele e conversamos
durante um bom bocado. Poucos meses depois saía o primeiro número em
Italiano e como não podia ser de outra maneira, tinha um artigo de Paolo.
Ele foi o primeiro “nativo” que apareceu nessa revista e um tempo depois
começamos uma colaboração que se tem mantido durante muitos anos.

https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true
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Muitas vezes viajou Paolo a Madrid
para gravar uma série de magníficos
vídeos, os seus artigos ilustraram esta
revista e foram foco de atenção dos
nossos leitores mais amantes das
tradições marciais Chinesas. A
versati l idade e enorme caudal de
conhecimentos de Paolo foi alvo de
muitos ignorantes. Sim, Paolo teve de
suportar muitas invejas e críticas; hoje,
o tempo que a todos põe em seu lugar,
Paolo dirige uma das maiores e melhor

organizadas associações e escolas de
Kung Fu do mundo, mas nos alvores
de tudo isso, Paolo era uma afrenta
para os praticantes de Kung Fu. Uma
arte que foi justamente vilipendiada,
porque muitos chineses se meteram a
ensiná-la simplesmente porque tinham
os olhos rasgados… e as pessoas se
fartaram das mentiras que rodearam o
Kung Fu nas décadas dos setenta e
oitenta. Muito aproveitado do puxão de
Bruce Lee e da série Kung Fu, tinham

deixado o campo do Kung Fu como um
lugar agreste. Ainda por cima Paolo
não era praticante de um só estilo, ele
conhecia e dominava muitos e não só
chineses (outro imperdoável erro para
aqueles diminuídos mentais!) pois era
um consumado Mestre de Thai Boxing!
Não, isso era demais para aqueles
tempos. Paolo se adiantou ao Cross
fighting, hoje tão na moda, porque a
sua capacidade e a sua inquietude iam
mais além nesse jogo de bonecos, em

https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true


que se tem que dar com o maço para a cabeça
descer. Afortunadamente a nossa colaboração deu
seus frutos e as pessoas começaram a ver aqueles
vídeos onde as imagens falavam por si sós. Uma
foto é uma coisa sem movimento (não havia Internet
nem nada semelhante) mas quando então pudemos
oferecer VHS com as suas demonstrações e aulas,
Paolo conquistou o mundo.
Lembro-me de uma facto acontecido em um

evento ao que o convidei em Dortmund, Alemanha,
organizado sob os auspícios da revista, por Stephan
Billen, um sócio meu naquele país e nessa época.
Muita gente viera de todo o mundo e eu ia
especialmente para me encontrar com Mike
Anderson, outra personalidade histórica das Artes
Marciais, que por sua vez trazia Joe Lewis (agora
recentemente falecido). Paolo, que era um amante
do combate, reconheceu-o imediatamente e me pediu
que o apresentasse. Eu que tinha estado falando com
Mike e que estava ali trabalhando, nem sequer tinha
tido ocasião de o cumprimentar. Tudo eram
fotografias aqui e acolá com os assistentes, assinar
livros etc.…, mas certamente me dirigi a ele e o
apresentei. Joe, que era uma belíssima pessoa mas
que no entanto na sua figura era um tipo grande, duro
e carrancudo, quando escutou a palavra Kung Fu
resmungou com desprezo. Paolo que estava perante
um dos seus ídolos e então não falava muito Inglês
não percebeu o mau gesto, ao que Mike e eu
juntamos que era um verdadeiro Mestre (he is Kung
fu teacher but a real one), escuta que ele é um Mestre
e Kung fu mas dos de verdade. Em descargo de Joe
direi que a culpa foi da má fama do Kung Fu e a sua
geração se dedicou a evidenciar as debilidades e
mentiras desse sistema, em combates com regras
muito limitadas. 
Por certo e tu quem és? me espetou. Como não

tinha gostado nada do gesto que teve para com
Paolo, eu que nessa época era ainda mais arrogante
que agora, respondi, “I am the boss, ask anyone” (“Eu
sou o chefe, pergunta a quem quizeres”). Pouco
depois, quando falou com Mike, Joe veio desculpar-
se e como lhe honra a sua atitude, fez o mesmo com
Paolo, após assistir à sua exibição. Joe era assim, um
tipo duro, um grande lutador, forte como poucos tenho
visto, autêntico perante a verdade crua do combate,
rude e valente. Aprendi a respeitá-lo e me assombrei
com as suas habilidades. Gravamos um vídeo de um
curso seu que ainda está à venta. Tinha o pescoço
mais forte que jamais vi e com 50 e muitos anos, fazia
uns exercícios de “push up” com o seu pescoço que
eram incríveis. Descanse em paz.
Paolo teve de superar toda a má fama daqueles

anos do Kung Fu. A sua seriedade e o trabalho
persistente, o facto de nunca se vender, a sua
fidelidade ao caminho e a ser honesto, trouxeram o
merecido êxito e reconhecimento de que hoje goza.
Quando começou a despontar, muita gente queria
obter graus com ele, mas ele nunca os vendeu, como
tenho visto fazer a muitos. Os seus estudantes são
por isso muito bons e isto tem garantido a extensão
do seu trabalho.
Também fui eu quem o apresentou a Cynthia

Rothrock, que ficou entusiasmada com a sua
capacidade. Cynthia me confessou que si vivesse perto
dele, estudaria com Paolo. Sempre amável e carinhoso,
me convidou para comparticipar com ele na semana no
aniversário dos seus 30 anos de escola, uma semana
deliciosa em Génova, com outros amigos, Vincent Lynn
e sua mulher, Cynthia. Apresentou no teatro uma
magnífica cenografia. Fizemos uma carne na grelha,
alguns até voaram em ultra-ligeiro, tudo pela mão da

“A dizer verdade, as habilidades de
Paolo, que são muitas, não são

nem de longe o que mais chama a
atenção nesta pessoa. Paolo é um
coração com pernas, mas não um
coração qualquer, um coração
puro, um homem impecável”

http://www.sifupaolocangelosi.com/


sua generosidade. É um grande
anfitrião. A sua família, tanto a sua
primeira mulher e aluna que continua
trabalhando lado  a lado com ele, como
o seu amor Minou, quem teve uma bela
criança, sua mãe, seu filho Chan, por si
sós mostram a categoria pessoal da
pessoa. Sinto por todos eles uma
extensiva afeição, coisa que me
acontece também com seus alunos. A
rede de positividade se estende da
mesma maneira que a da negatividade e
este carinho que em mim desperta
Paolo, reverbera em seu meio, porque

como diz Sun Tsu: um exército é o seu
general.
Como Mestre Marcial, Paolo se

encontra entre os melhores, mas isso
não é nada se não sabemos criar o
meio posit ivo e de respeito que
alimenta uma verdadeira escola. As
escolas tradicionais não podem obviar
este ponto, porque sem isso as Artes
Marciais são só uma briga de galos e
egos, onde as feias atitudes sujam os
resultados.
A dizer verdade, as habilidades de

Paolo, que são muitas, não são nem

de longe o que mais chama a atenção
neste personagem. Paolo é um
coração com pernas, mas não um
coração qualquer, é um coração puro,
um homem impecável. Nunca o escutei
falar mal de ninguém e em todas as
circunstâncias complicadas às quais a
vida nos enfrenta, (e algumas temos
vivido pessoal e profissionalmente),
sempre se tem comportado desta
maneira, limpa, elegante, tranquila.
Não sei qual a opinião que ele tem de
mim, mas posso sentir o que sente por
mim… e gosto. 

https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true
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Kyusho, o ponto vital 
para desenvolver a energia

Posição 12: “Posição 
de estocada” Jánurásana

A nossa última posição ajudou na oxigenação do sangue e
do cérebro, assim como a abrir a cavidade torácica para liber-
tar a pressão das estruturas internas e as funções do peito.
Também jogou um papel decisivo na libertação da pressão
sobre os órgãos internos, os intestinos e o solo pélvico. Nesta
seguinte posição, trabalhamos para conseguir uma maior esti-
mulação neurológica na parte inferior do corpo.

Como assinalamos na posição anterior, vamos pela vida com
a tendência e a evolução natural de uma posição encurvada da
coluna vertebral para a frente para os ombros, também fecha-
mos os próprios ombros em direcção à parte frontal do corpo,
devido à gravidade e para a maioria das pessoas, a falta de
exercício adequado não permite manter uma posição erguida e
correcta. Isto traz consigo muitos problemas de saúde, que
podem provocar uma leve incontinência e a pressão de ventre,
posto que causa cansaço essa compressão e a asfixia do órgão
e a sua função intestinal. Esta nova posição serve para aliviar as
restrições do intestino pois revitaliza e mantém estas funções
vitais. Isto é devido não só a esticarmos a região abdominal infe-
rior, como ao estiramento da perna e os músculos de torso infe-
rior, assim como a caixa torácica inferior e os nervos lombares.

Estes nervos espinhais baixos estimulam mais que os nervos
sensoriais e motores, além de estimularem os nervos autóno-
mos (funcionalidade automática) dos sistemas simpático e
parassimpático. 

O parassimpático se divide em duas partes, a craneal, na zona
de caule cerebral e na nossa posição particular aqui, a parte infe-
rior da coluna vertebral chamada o sacro. A secção sacra está
constituída por nervos autónomos da medula espinhal, nos
níveis S2, S3 e S4, que são responsáveis de muitas funções, tais
como; fazer mais lento o ritmo cardíaco, a constrição de brôn-

quios ou a passagem do ar, o incremento das secreções gástri-
cas, função da bexiga (por exemplo, a contracção do músculo da
bexiga, a expulsão da urina), o intestino e a função sexual (por
exemplo, a função eréctil e a lubrificação vaginal).

O sistema simpático consta dos nervos que se encontram
nas regiões torácica e lombar da medula espinhal, entre o  nível
1 Torácico e o nível 2 Lombar. O sistema simpático é responsá-
vel do aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão
arterial, o aumento das vias respiratórias ou da frequência res-
piratória, da regulação da temperatura, a dilatação das pupilas,
a dilatação branquial ou a passagem do ar, a diminuição das
secreções gástricas, a função da bexiga (relaxamento muscu-
lar da bexiga, o armazenamento da urina) e outros aspectos da
função sexual.

Muitos órgãos e tecidos também recebem a sua estimulação
dos nervos que partem da coluna lombar. Estes incluem o
intestino grosso, a apêndice ou os órgãos reprodutores mascu-
linos e femininos, a bexiga, a prostata e outros. 

Também há um número de reflexos que se estão produzindo
entre os nervos e a funcionalidade dos sistemas do corpo e da
coluna vertebral. Estes reflexos ajudam o movimento dos ali-
mentos através do tracto digestivo, a esvaziar a vexiga, a esva-
ziar o intestino, na erecção do homem e na estimulação do
fluxo de secreções das glândulas sexuais que lubricam a vagi-
na. Se os órgãos abastecidos por estes nervos estão restringi-
dos, os possíveis resultados incluem prisão de ventre, diarreia,
cãibras, varizes, problemas da vexiga, problemas menstruais,
problemas de infertilidade, incontinência, problemas na micção,
e a má circulação, entre outros. 

Esta posição aumentará a função neurológica e circulatória
nos genitais, de maneira que poderá solucionar alguns dos pro-
blemas para os homens que sofrem de disfunção eréctil.

Como se pode ver na fotografia da posição, uma perna se
adianta e a outra se estica para trás. Na perna esticada vemos
também que a prega inguinal se abre, permitindo uma maior
circulação do sangue, a estimulação de um grupo denso de
gânglios linfáticos e o estiramento dos músculos das pernas e
os nervos. Também podemos ver a parte inferior do abdómen

Text:  Evan Pantazi
Yoga Instructor: Carolina Lino - Ponta Delgada, Azores
Photo by: Tiago Pacheco Maia - Ponta Delgada, Azores
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baixa, para permitir mais tensão da vexiga, dos intes-
tinos, do fígado, dos rins e do diafragma desse lado.

Também podemos ver que na perna adiantada é
tudo ao contrário e portanto a mudança de uma
perna para a outra nesta posição, serve como uma
massagem interna lateral e longitudinal suave de
todas estas estruturas. A posição adiantada da perna
serve para esticar particularmente as zonas lombares
e as zonas sacras inferiores da coluna vertebral desse
lado, diminuir a pressão nestes nervos e aliviar as
restrições.

A partir dos aspectos energéticos que podemos
ver, esta posição se abre e se estende o períneo
e as costas se abaixam, o que permite o
aumento da energia (entrada do nervo
sensorial) para transcender mais facil-
mente as portas inferiores do
Shushuma, Ida e Pingala. A transição
de lado a lado também estimula o
padrão helicoidal de Ida e Pingala.

“Posição de estocada”
Jánurásana

Após completar a posição pré-
via de Chatuspadásana, move-
mos a cabeça para cima enquan-
to as ancas e a coluna vertebral se
assentam esticadas. Esta posição
começa a abrir a coluna vertebral
conforme avançamos em frente
com uma perna. Também se
abrem aos nervos e ao Chakra
Raiz no períneo. A Energia e a
função sensorial podem atra-
vessar livremente os nervos
espinhais posto que se esti-
cam com a pressão muscu-
lar libertada dos órgãos e
dos intestinos inferiores. 

A perna esticada se rela-
xa, posto que se estende e
fica livre de grande parte da
sua função de apoio (nervos
motores) e o peso se deslo-
ca mais para a perna da fren-
te, pois agora é compatível
com a maior parte do peso do corpo. A
perna estendida para trás agora equilibra
todo o corpo e manda as mensagens
neurológicas para o cérebro enquanto
que a perna de apoio frontal lança mensa-
gens neurológicas ao outro hemisfério.
Esta é a acção de bombeio principal para
o desenho helicoidal de Ida e Pingala,
assim como o estiramento do períneo
estimula a via principal da medula espi-
nhal e o Shushuma. A abertura da perna
frontal sacra e a região lombar também
servem para estimular os sistemas nervo-
sos simpático e parassimpático e para
aumentar a transmissão de mensagens
neuronais, assim como para uma maior
funcionalidade.

A mudança de posição da perna adian-
tada para trás e da perna atrasada para a
frente, modifica o padrão helicoidal, ener-
gético, muscular, nervoso, linfático e dos
fluxos circulatórios. Também tem lugar
uma massagem de lado a lado dos intes-
tinos e dos órgãos, o que aumenta a fun-
cionalidade do mensageiro neuronal e o
a circulação do sangue a estas áreas.
Este bombeio e massagem, devido

ao aumento da funcionalidade, provoca com um gran-
de controlo muscular da zona urinária e dos sistemas
sexuais. Com o aumento da concentração nestas
transições subtis e os aspectos sensoriais, tem
lugar a conscienciação, a sensibilidade, o controlo
e o potencial. 
A concentração principal de estimulação da

medula se encontra nas áreas torácica inferior, lom-
bares e sacro, no entanto, toda a coluna vertebral
também se desloca suavemente de lado a lado,

provocando a estimulação de todos os nervos
espinhais e de todos os autonómicos, assim

como a funcionalidade motora e senso-
rial. Isto proporciona uma maior capaci-

dade física e sensorial, com uma
melhora da saúde em geral e o

aumento dos potenciais do prazer.

Respiração e
Intenção 

Partindo da posição
Chatuspadásana, inspirar
profundamente pelo nariz,
antes da transição a esta
posição. Se começa a deitar
fora o ar lentamente pelo
nariz, enquanto vamos abai-
xando as ancas para esticar
a coluna vertebral e conti-
nuar a exalando lentamente,
enquanto uma perna se
movimenta para baixo e para
a frente.

Manter esta posição, de
novo inspirando profunda-
mente, sentindo as vibrações
que emanam através da perna
esticada, do períneo, o torso,
os braços e as palmas das
mãos (enquanto a energia se
assenta). Conforme comecemos
a exalar, levar a perna de novo
para a frente, desta maneira

sentiremos as vibrações transitan-
do principalmente em direcção à

coluna vertebral (Shushuma) e a irra-
diar sobre as costas. Quando repeti-
mos a respiração e as acções físicas
de novo, agora no outro lado, mante-
mos a atenção nas sensações vibra-
tórias através das acções e das
estruturas.

Conforme aumentar a consciên-
cia das energias e vibrações,
começaremos a sentir também
uma acção vibratória mais interna,
assim como os campos de energia
exteriores. Levamos a esta nova
consciência e a sensibilidade
para além das posições e da prá-
tica do Yoga, à vida quotidiana e
passará a ser algo natural e
sem esforço. Em breve sere-
mos capazes de sentir as
vibrações nos outros e podere-
mos ter relacionamentos sen-
suais mais profundos no
casal, em especial se ambos
treinamos de maneira similar.

No próximo número:
“Posição sobre a ponta do
pé” Angusthásana

http://www.kyusho.com/


gora vamos ver o
segundo princípio do
Jiu-Jitsu. Durante uma
luta, se vamos adquirir
o domínio de uma
situação de auto-

defesa na rua ou em combate
desportivo de Jiu-Jitsu, onde
lançamos o oponente ao chão ou
no solo, faz necessário aplicar uma
capacidade bastante compacta.
Há um monte de exemplos que

se surgem no caminho do Cinturão
Negro, que explicam que este
princípio básico é precisamente um
dos mais difíceis, e é alcançar o
mais alto nível nos vínculos deste
princípio, devido à acção do inimigo
e à nossa, além de um número
adicional de diferentes elementos.
A velocidade pode servir para
apoiar este princípio, mas mais
uma vez, o terceiro princípio, a
saber, a "precisão", poderia
deteriorar-se pela velocidade.
Um dos erros mais comuns

praticando a sincronização é que
não se apercebem de que o timing
não é a única coisa, mas em
relação com o que se denomina em
Japonês "Kuzushi" (quebrar o
equilíbrio do oponente) ajuda muito. 
A maioria dos artistas marciais

conhecem a palavra Kuzushi das
lutas de derribamento, como o Judo
ou o Aikido, posto que "break” ou
"destruir" o equilíbrio do oponente
antes da acção real, é muito
importante para derribar o
oponente de maneira eficiente. Mas
o Kuzushi também é importante no
chão e também todos sabem que
na luta no chão tem de se ter
intensidade. Quem pensar que
pode situar-se numa boa posição
facilmente, sem quebrar o equilíbrio
do rival, simplesmente, no chão
não sabe lutar bem! 
O Kuzushi é uma parte importante

do treino do timing, especialmente
quando se trata de levar da posição
supina (a posição de guarda) a um
oponente mais pesado, à posição de
montada e conseguir o objectivo
(submetimento) com a força.
O momento também exige

estarmos no lugar certo 

no momento adequado.
Frequentemente se diz que o mais
rápido ganha. No entanto, eu neste
caso não uso a velocidade e sim o
termo "fluir natural do movimento"
(Flow Natural), para poder explicar
melhor estes princípios do Jiu-Jitsu.
Velocidade se assemelha a como
se eu corresse em linha recta e
parasse, para fazer um “sprint”
curto e preciso no devido momento.
Então agora o que nos move em

primeiro lugar? É o pensamento ou
é o sentimento? Supomos nós que
assim como na vida real, seja uma
combinação de ambos. 
Um aspecto frequentemente

subestimado em um combate é o
mental. Mas realmente os
verdadeiros mestre do Jiu-Jitsu
foram muito intensos. A velocidade
pode servir só para fazer uma só
técnica rapidamente, no entanto, o
fluir natural do movimento serve à
ideia e o movimento vai unido ao
momento adequado para o pôr em
prática. Um atleta treina elementos
como a resistência, a flexibilidade,
a coordenação, a identificação de
oportunidades e opções, etc. 
Em Jiu -Jitsu não é necessário

realizar formação específica destes
elementos para além do Jiu -Jitsu,
posto que se treinam na própria
prática da técnica do Jiu-Jitsu.
Claro está que se pode fazer um
treino adicional, mas sem garantias
de melhorar realmente estes
elementos. 
Uma vez assisti a uma discussão

do Mestre Pedro Hemetério,
quando um dos seus atletas voltava
ao dojo, após participar em um
campeonato. Tivera de abandonar
o torneio na primeira volta, devido a
ter sido derrotado por seu
oponente. Queixou-se ao Mestre
Pedro porque tinha sido submetido
pelo oponente mediante uma
imobilização no chão. Nos últimos
meses se tinha concentrado na
preparação para lutar em pé,
porque tinha ouvido dizer que
agora os atletas se especializam
mais intensamente com as técnicas
de derribamento do Judo e pensou
que assim devia de fazer, a fim de

compensar um possível
derribamento. A luta não acabou
em pé como ele esperava e queria
saber a opinião do Mestre. Mas o
Mestre Pedro simplesmente disse:
"Em vez de ter praticado tantas
técnicas de derribar, você devia ter
treinado técnicas de defesa e assim
talvez teria vencido. Talvez também
teria sido melhor aprender as
técnicas de contra-ataque para as
técnicas de derribamento, em vez
de aprender unas poucas técnicas
de derribamento para o torneio...
Isto também é um timing correcto”.
Como já indiquei, em cada

pessoa que percorre o caminho à
Faixa Preta de Jiu-Jitsu, se podem
encontrar diferentes exemplos e
histórias, nas quais o timing joga
um papel muito importante. No
timing em Jiu-Jitsu, tem também
alguma coisa a ver o facto de
"antecipar-se", pelo que ser capaz
de identificar a seguinte acção do
oponente, é importante e assim
sendo, estamos obrigados "a ver"
como se move, a fim de evitar o
compensar as possíveis acções.
A sensação de serenidade e

equilíbrio, os anos de experiência,
influem simultaneamente na
expectativa da nossa acção. Uma
falsa sensação de segurança pode
até levar-nos em um determinado
momento, a tomarmos uma decisão
errada. Por isso digo aqui que um
experimente combatente de Jiu-
Jitsu, rara vez faz uma técnica de
apresentação nos primeiros 30
segundos de uma luta, mas é mais
provável que estude o movimento
do inimigo para encontrar uma
posição favorável para si mesmo,
antes de começar uma acção. Se
utiliza este período crucial, posto
que os resultados determinam o
êxito ou o fracasso da acção.
Com a prática e a melhora do

timing, não devia ser
demasiadamente difícil concentrar-
se na "antecipação" do êxito.
Observando a situação com calma
e relaxado, se reconhece melhor o
que o oponente está a pensar e o
que pretende fazer. As pessoas que
tratam do timing, também fazem

A
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exercícios de tácticas avançadas,
para poder pensar em criar diferentes
opções. 
Numa luta de verdade, é preciso

ter controlada a própria
eventualidade de riscos, para
reconhecer melhor as opções do
oponente. Em um randori se pode ter
esta eventualidade de riscos
controlada, combatendo com uns
parceiros de treino mais relaxados.
Em qualquer caso, um lutador ou

uma lutadora de Jiu-Jitsu bem
preparado, de certeza adquirirá o
nível técnico mais alto para ter o
timing adequado.
Nos últ imos anos, mediante

"exercícios" (a repetição das técnicas
e movimentos), consegui melhorar o
timing o máximo possível. Os
exercícios se podem realizar de
diferentes maneiras, pelo que além
de repetir uma técnica, tem de se
trabalhar a técnica adequada no

momento adequado. Por exemplo, se
podem fazer três técnicas, a
alavanca de braço esticado, a
Americana (alavanca de ombro) e os
estrangulamentos cruzados, tudo
desde a posição da Montada. 
Vejamos agora outras

eventualidades. O Jiu-Jitsu especifica
que a técnica deve ser feita "por
ordem". Enquanto trabalhamos, por
exemplo, na alavanca de braço
esticado, se chegarmos à terceira

http://vacircajiujitsu.tumblr.com/


técnica, por exemplo, o "estrangulamento", então
devemos de corrigir imediatamente a mesma, para
funcionar correctamente. Também trabalhamos o que eu
denomino “o fluir natural de movimento” e aqui também
treinamos, para de maneira espontânea nos adaptarmos
à situação.
Muito frequentemente esquecemos que não só temos

de trabalhar na nossa técnica. Por isto é que realmente
me encanta este assunto… Trabalhar o timing com o
instrutor de Jiu-Jitsu e pensar em como se pode motivar e
apoiar os estudantes, para simplesmente melhorarem o
seu timing. O objectivo destes exercícios "mentais" é

manter a atenção. Com os
exercícios adequados
podemos conseguir também
modificar a distância numa
rotina de treino
monótono. As maneiras
novas e emocionantes
de se exercitar abrem a
mentalidade e isto
também eleva o
espírito de luta. O
instrutor de Jiu-Jitsu

t a m b é m
pode utilizar
meios audio-
visuais - tais
como uma um
vídeo - que fazem o
treino muito
emocionante. Assim motivarão os
estudantes para comparticiparem fazendo
declarações conjuntas e debates.
A minha experiência pessoal com a

formação no timing, me tem demonstrado
que há uma maneira diferente de trabalhar
eficientemente: 

1. Comportamento táctico - Temos uma
fracção segundo para podermos visualizar
na nossa mente a possível técnica do
oponente, antes de que o mesmo faça o seu
movimento. Isto quer dizer ter a capacidade
de estar um passo por diante do oponente. 

2. Em vez de esperar que o oponente faça
a sua acção, damos o primeiro passo para
poder antecipar-nos ao rival. Esta variante é
muito avançada e exige de um maior
sentimento e conhecimento e logicamente,
de experiência. Os atletas de elite fazem isto
tão frequentemente que rapidamente sabem
como deter o rival.
O Mestre Pedro Hemetério estava

convencido de que havia também uma
terceira versão (superior), a saber, uma
"Preparação intuitiva". Sempre nos disse que
se estivermos  seguros de nós mesmos,
podemos mover montanhas, querendo dizer
que a vitória já estava decidida no nosso
pensamento e pelo facto de estarmos
convencidos das nossas técnicas e do nosso
poder, fazer sentir aos oponentes o que lhes
podemos realizar no tatame. Ele sempre
disse que o Grão Mestre Hélio Gracie tinha
exactamente este carisma e convicção e que
seus oponentes tinham sido derrotados
antes de começar a luta real e mental com
eles.
O Mestre Pedro também disse sempre que

no processo de levar o timing ao mais alto
nível, era necessário procurar opções e
espaços no oponente. Portanto, acreditamos
firmemente que o Randori t inha uma
autêntica vantagem em cada treino de Jiu -
Jitsu.
O treino do timing está muito estreitamente

relacionado com a maneira em que se está

Jiu Jitsu
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preparado mental e emocionalmente. Portanto é necessário olhar
em frente para procurar opções, é preciso confiar no sentimento e
não na previsão de um possível êxito, também tem de se limitar o
próprio risco e antecipar-se aos movimentos do oponente. Nunca
se deve fazer mais curto este "planeamento". Após superar o
primeiro princípio básico (a paciência), passamos à segunda fase,
quer dizer, agir no momento justo no lugar certo, assim, a nossa
acção pode ser um êxito. Quem agudizar os seus sentidos em
Jiu-Jitsu, alcançará esta fase, independentemente das suas
características físicas e atléticas e de que seja homem ou mulher. 
O movimento do contrário, tanto seja um ataque como uma

defesa, é uma medida da sua intuição e portanto também nos
pode levar à meta desejada. Quando se aprende a trabalhar o
timing, logo de seguida se podem melhorar muitos aspectos do
próprio Jiu-Jitsu. Mas se pelo contrário se estiver numa espécie
de bolha, com visão de túnel, sucede que o nosso Jiu -Jitsu não é
tão espontâneo nem eficiente.

O Combate Livre e o Ego

O Randori (combate) é um dos exercícios mais importantes no
caminho ao Cinto Preto, temos de

http://vacircajiujitsu.tumblr.com/


recordar os seguintes pontos:
• Quando se começa muito cedo com o sparring, o resultado acostuma

ser frequentemente, a frustração e as lesões.
• Em princípio, o combate entre os estudantes de Jiu- Jitsu deve

basear-se principalmente em sua natureza no aspecto desportivo e
não necessariamente na luta na rua, mesmo que o programa
Gracie Basics destaque estas técnicas.
• O combate é, no caminho a Cinturão Negro, como uma

análise auto-crítica.
• O combate ver-se-á reforçado quando após cada treino se

falar com o parceiro de treino acerca do combate, para que
possa haver aprendizagem mútua.
• Se o combate de dois estudantes se realizar com a mesma

seriedade, o resultado do combate é uma autêntica ferramenta
versátil e eficiente, para melhorar a nossa técnica e ampliar o nosso
conhecimento.
• Temos sempre de estarmos certos de que a segurança do parceiro

de treino está garantida, pelo que estão absolutamente proibidos sem a
protecção adequada as técnicas ilegais, como: luxações de pescoço, golpes da
Guarda (deixando cair o oponente de costas), a alavanca contra os pés, os joelhos, os dedos e os
pulsos, as técnicas de batimento - sem importar idade nem a categoria do cinto.

Jiu Jitsu

http://vacircajiujitsu.tumblr.com/




http://www.youtube.com/watch?v=gNMkacLmVx4


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


http://crcawingchunmexico.com/


http://www.world-allstyleschampionship.com/en



