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REF.: • KMRED 1REF.: • KMRED 1
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.
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O KMRED foi construído também
misturando e pensando as diferentes
maneiras de ver o Krav Maga, delineadas
nestes últimos 10 anos. Mas há um ponto no
qual insistimos. Trata-se de conceitos
básicos dos quais deve dispor o praticante
de Krav Maga moderno. 

KRAV MAGA RED 

Coreografias de acção . MADE IN
HONG KONG & AMÉRICA.
Espectacularidade versus
Credibil idade. Antigamente, os
americanos não acreditavam na
continuidade e na espectacularidade,
preferiam basear suas ideias
coreográficas em algo mais real e
crível.Os chineses e em especial
Jackie Chan, desenvolveram um estilo
que não nos deixa respirar,
movimentos, quedas, receber

pancada e bater ao mesmo tempo…, depois, uma grande cena
onde o actor literalmente arrisca a vida, seguido de outra luta
frenética, que nos cansa só de pensar...

CINEMA MARCIAL

Dos métodos e princípios
para a activação
anatómica adequada do
objectivo, incluindo a
importância da intenção.
Uma grande atenção e
rever constantemente esta
matéria, irá melhor em
grande medida as nossas
técnicas e aplicações
combativas.

COMBAT HAPKIDO 

Sempre se
diz: “O que
seria do
mundo se
t o d o s
gostassem de
azul?”
Em outras
p a l a v r a s ,
p o d e m o s
dizer que é
m u i t o

importante que cada um tenha um
pensamento, uma concepção e raciocínio
acerca da vida e suas manifestações. Talvez,
se olharmos pela óptica dos mais estudiosos
orientais, tudo isso também nos remetesse à
concepção do Karma como a linha divisória
dos acontecimentos.

THE SHIZEN TRADITION

O uso da força e a
mentalidade defensiva. Para
ilustrar isto, vou explicar as
diferenças nos tipos de
procedimento. Há
essencialmente três tipos de
procedimentos: militares,
policiais e civis.

KAPAP COMBATIVES 

Para muitos, Mohamed Qissi, amigo pessoal de
Jean Claude Van Damme desde a infância, tem
sido crucial na carreira do actor belga. Ele foi quem
o acompanhou no seu "sonho americano" e
interveio activamente nas coreografias de
“Contacto sangrento”, “KickBoxer” e “Lionheart”,
“O lutador”, os filmes que o lançaram à fama. Mas
quem é este personagem? Quem é Mohamed
Qissi?

CINEMA MARCIAL

Das eternas leituras
recomendadas para conhecer o
espírito do Oriente, em especial o
do Japão, não pode faltar “O
Livro do Chá”, que é um clássico,
porque nunca defrauda, porque
superou a prova do tempo. Esta
maravilha de texto, escrito a
primeira vez em Inglês, para que
uma minoria se aproximasse ao

profundo sentido do Chá no Oriente, se tornou uma obra
literária de primeira linha e em um “best seller”. 

O LIVRO DO CHA

Hoonsanim Alberto
Gamboa é um dos
pioneiros do Hankido no
mundo, o seu interesse,
amor e vocação pela
cultura coreana através do
Hankido, valeu-lhe a
nomeação como Hoonsa,
que quer dizer: Professor
Tradicional de Hankido que
domina os Oito Caminhos
(Hosindobop, Muyedobop,
Sujokdobop, Kiokkidobop,
K i h a p d o b o p ,
B y o n g s o o l d o b o p ,
S o o c h i m d o b o p ,
Hwansangdobop).

HANKIDO
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Dmitry Skogorev leva anos trabalhando
na difusão deste sistema por todo o
mundo e já possui o reconhecimento da
comunidade marcial, no entanto, muitos
leitores ainda não estão familiarizados
com o seu trabalho. Acredito que este
novo DVD será uma excelente ocasião
para admirar e aprender muito mais em
profundidade que em anteriores entregas,
as teses e conceitos que fazem tão
diferente este sistema e que já têm
assombrado praticantes de outros estilos. 

DMITRI SKOGOREV SYSTEMA 

Criar a própria arma improvisada. O
uso de um objecto de uso quotidiano
para a própria defesa, pode melhorar
enormemente as nossas
possibilidades durante um ataque.
Neste artigo vamos tratar das armas
improvisadas e mostraremos alguns
exemplos de como fazê-lo.

SDS-CONCEPT
A defesa pessoal para
mulheres deve cumprir
certos requisitos. Deve ser
simples, eficaz e realista. A
Eskrima pode ser simples,
muito eficaz e realista, mas
não muitas mulheres
praticam Eskrima. Uma da
razões é o facto de que
muitas mulheres parecem
pensar que não podem
levar o seu pau para a rua.
A Eskrima é practicada
frequentemente por
pessoas que já têm outra
experiência em desportos
de combate. 

ESKRIMA 

O nosso assíduo
colaborador Salvador Herraiz,
defensor de um Karate
tradicional com uma atitude
compatível com os princípios
do Dojokun, nos traz hoje um
amigável duelo dialéctico com
o principal representante do
Karate desportivo, António
Espinós Ortueta, Presidente da
World Karate Federation. 

WKF
Precisamos de um Mestre a vida
toda? Alguns meses atrás, pus em
marcha na minha associação TAOWS
Academy, um projecto que já tinha em
mente faz bastante tempo. Denominei-o
TAOWS Lab. No laboratório tratamos de
dar passos em frente no estudo desta
apaixonante Arte de Combate.

WINGTSUN

Representante oficial
1994-2000, de Rickson
Gracie, na Alemanha.
Quando o primeiro Ultimate
Fighting Championship
(UFC) se realiza em Denver,
a 12 de Novembro de 1993,
chamou a atenção no
mundo das Artes Marciais,
um novo estilo, na época

desconhecido por quase todos, o Brazilian Jiu Jitsu da família
Gracie.

WENG CHUN KUNG FU

As técnicas do
leopardo são
exercícios para
a rapidez, a
coordenação e
a perseverança.
As suas
técnicas se
baseiam na
filosofia do
elemento metal.
As técnicas do
leopardo podem

ajudar não combate de proximidade, não
corpo a corpo, o combate com todas as
forças e na curta distância. Ao contrário do
tigre que se serve do ataque da força
concentrada, o leopardo é ágil e explosivo.

SHAOLIN HUNG GAR KUNG FU
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e-bunto é a ciência e a Arte de aprender a
usar de maneira comum, as forças invisíveis e
as habilidades extraordinárias que todos os
humanos possuímos.

Todos estamos feitos da mesma matéria,
cúmulos de energia e consciência, que

possuem um percurso único, o do espírito que os alimenta
e anima. Percorremos os lapsos do espaço tempo
correspondentes a nós e que chamamos vida, misturando-
nos, interactuando, reajustando, e no melhor dos cenários,
aprendendo a polir o diamante em bruto que somos e que
nos foi entregue. Como um escultor que cinzela a pedra,
vamos retirando as partes que ocultam a maravilha que
esconde em seu interior, a nossa essência, finalizando cada
um as nossas obras com uma peculiar reprodução da
imagem. 

Os homens somos capazes de maravilhosas percepções
para além dos nossos sentidos habituais. Podemos
comunicar com dimensões que habitam o mundo espiritual,
com energias misteriosas, com forças descomunais de todo
perfil e interagir com elas. De facto o fazemos
continuadamente, por activa ou por passiva, mas na maioria
das vezes sem consciência disso. O extraordinário,
entretanto, por vezes traz à luz esses recursos
inesperadamente, fazendo brilhar a magia do invisível, mais
além da normalidade que nós conhecemos. Porque a
realidade não é mais do que um consenso cultural em um
marco biológico e social. Através dela comungamos
continuamente com rodas de moinhos, porque isso é a
cultura e a educação. Transgredir os limites desses legados,
é a base “sine qua non” de toda sabedoria, o começo do
compreender para toda pessoa acordada. O mundo está no
entanto povoado de dormentes que comem, bebem,
defecam e se reproduzem sem solução de continuidade, e
sem se questionar o mais mínimo o marco da sua existência
e consciência.

O e-bunto ensina a reconhecer as energias e tensões que
interactuam no Universo e como tocá-las. Nos permite
reconhecer a natureza e tendências dessas forças, tratar
com todas elas sem as julgar, com respeito e lucidez. O
objectivo do e-bunto transcendeu as suas intenções
primárias, como ferramenta de uma cultura assediada por
inimigos superiores em número, para com os anos se tornar
um veículo de aperfeiçoamento, sabedoria e crescimento
pessoal. Mas ao contrário de outras ferramentas de
sabedoria, a ideia de melhorar que dimana do e-bunto, não
é a de se aperfeiçoar de acordo com um modelo, ou uma
moral, mas a de agir com responsabilidade e consequência
em as escolhas que cada um fizer. Esta ideia aparece
claramente expressada na sua peculiar maneira de enfrentar
a filosofia, HUZU (literalmente “a integração com o
espiritual”). 

Ao contrário da ideia que se traduz por detrás da filosofia
Ocidental, (uma contínua amostra de pensamentos mais ou
menos brilhantes de múltiplas personalidades, sobre todas
as coisas que o leitor pode pensar), os Shizen
desenvolveram um sistema de ferramentas para que cada
um, tal e como lhe apetecer e queira, possa construir a sua

realidade desde os seus valores pessoais. Vejamos a modo
de exemplo uno destes pontos, para compreender aquilo a
que nos referimos:

Para o HUZU tudo, absolutamente tudo, pode ser
enquadrado em um destes três pontos de sustentação, que
denominaram “os três pilares da vida”. O tempo, o
movimento e o estancamento. Perante todo assunto, se
intervém nele ou nos abstemos de agir, ou deixamos que o
tempo faça o seu trabalho. 

Estes enquadramentos, aparentemente simples - ao
contrário das formulações das filosofias Ocidentais, um
enfoque pessoal e antitético com outros - conseguem que a
pessoa possa analisar qualquer aspecto de si mesma ou
daquilo que a circunda, para com lucidez situar a
“realidade” no justo lugar que ela mesma decidir. Não se
trata de achar “a chave”, para depois indefectivelmente
dedicar-se a impô-la ou confrontá-la com outras. Dito
posicionamento seria considerado arrogante e estúpido por
um sábio shizen, por mais que de certeza o estudaria com
interesse depois de o descompor cuidadosamente.

Para os sábios shizen, compreender significava ver desde
vários ângulos; construir o mundo também desde esse
outro ângulo, produz homens sábios, humildes e
conscientes, tudo de uma só vez.

O HUZU possui 30 análises primárias como a aqui
apresentada e muitas mais posteriores. A ideia é dar a cada
indivíduo as condições e raciocínios para ler a sua realidade
com lucidez e sabedoria. Os arautos deste conhecimento
foram os chamados OITA, os veneráveis idosos, que
enriquecidos com a sua experiência, dedicaram seus
últimos anos a destilar essa experiência em um conjunto de
preparos intelectuais, capazes de permitir qualquer pessoa
fragmentar a realidade, para poder depois recompô-la de
maneira sábia e preclara. O que cada qual com ela fizesse,
era coisa de seu pessoal governo e tinha a ver com a sua
própria história pessoal, seu destino e a sua liberdade. 

Tenho dedicado estes últimos anos ao estudo do e-
bunto, por própria necessidade e encantamento; o destino
também jogou as suas cartas, quem poderá nega-lo! Por
mais anos que eu pudesse viver, a profundidade da sua
riqueza e sabedoria os fariam insuficientes para aprender
tudo o que o e-bunto encerra, mas com gosto e sem
pressas observo o trajecto da minha caminhada e vejo seus
efeitos com satisfação. Faço-o especialmente agora,
quando os meus passos por seu percurso iniciático me
levaram até uma linha divisória importante dentro da sua
própria tradição, saindo como JOHO (Shidoshi), o último
degrau das iniciações do e-bunto. 

Entrar no reino de Dono Tengu, o senhor dos caminhos,
não significa saber tudo do e-bunto, (há shidoshis e
shidoshis…), mas sim supõe poder iniciar outros na sua
caminhada no mesmo. Sabendo as responsabilidades que
isso implica e sem o menor interesse nem convicção nas
bondades de um proselitismo que detesto, não esperem de
mim grande coisa a este respeito. Não acredito que para
toda a gente seja melhor fazer o que eu faço, simplesmente
porque eu faço; muito pelo contrário, me incomodam as
multidões. Além de tudo o mais, sinceramente penso que é

“Quando somos capazes de conhecer-nos a nós mesmos, rara
vez nos enganamos acerca do nosso destino”

Germaine De Staël

“O destino baralha e nós jogamos”
Arthur Schopenhauer

O



e será um caminho para muito poucos, mas para esses escolhidos chegará a ser,
como é para mim, uma fonte incomparável de realização pessoal e espiritual. 

Como divulgador da sua existência já escrevi dois livros. Neles apresento o fruto
dos meus estudos e compreensões da matéria, sem entrar no relativo a seus ritos e
práticas. Estão os “quê”, mas não os “como”. Os seis segredos estarão a salvo em
minhas mãos, porque compreendi o valor e a necessidade dos mesmos, no entanto,
compartilhar aquilo que de Universal destila de sua sabedoria, é não só um nobre
objectivo, como uma nova estratégia na sua história. Até agora os Shizen foram
perseguidos, quando deviam ter sido admirados, e em um tempo onde tudo está acessível,
a melhor maneira de esconder alguma coisa, provavelmente seja que esteja à vista. 

Os tempos mudam e por vezes é preciso modificar as coisas para que nada mude
e o essencial possa continuar vivo. Adaptação não significa renunciar à própria
natureza, mas sim explorar seus recursos ocultos e desconhecidos em um novo
cenário. Não se pode desvirtuar uma cultura mudando o seu hábito, porque
este não faz ao monge, mas sim é possível faze-lo quando se desprezam
as suas razões, princípios, valores ou ensinanças. Conhecer alguma
coisa em profundidade, significa definitivamente amá-la, assim
então, e dado que uma cultura se distingue e constrói desde
as formas, estas constituem também um bem a que não se
pode renunciar. Quem vá a Roma, terá de parecer romano e
quem não gostar, já sabe onde está a porta da saída. 

Tudo isto me situa a mim e aos meus irmãos, numa
linha muito fina de actuação para poder arribar a bom
porto. Com sentido da responsabilidade (e espero que
com lucidez), continuaremos a singradura com dois
simples objectivos: 

Melhorar como indivíduos, para viver os nossos
destinos no melhor dos cenários possíveis e
perpetuar e manter a sabedoria da espiritualidade e
da cultura Shizen, tanto para aqueles que estiverem
destinados a isso no presente e no futuro, como
para contento e liberação daqueles que, tendo
vivido isso no passado, encontrem solaz e
descanso no merecido reconhecimento da sua
magnífica tradição. Que seus mais preclaros
espíritos, os Hikarushin nos ajudem! 

Escrevo estas palavras no último dia do meu
retiro para Shidoshi, consciente e convencido de
seu significado e valor. Amanhã volto para o mundo
do quotidiano, ali onde tracei para mim próprio estes
propósitos faz já alguns anos, ou talvez muitos mais
Quem sabe? Não haverá portanto surpresas, nem será
esta uma declaração baseada em um entusiasmo
passageiro.  

Hoje não posso mensurar quão tão grandes serão as
consequências deste passo; não me importa, porque caminho
sereno na cresta de alguma coisa maior que eu mesmo, que me
antecede e me sobreviverá, e porque tenho a certeza de que hoje
estou mais preparado que ontem para levar adiante este sonho. 

Meu giri com Shidoshi Jordan e com Shiniyuke Sensei, seu
Mestre; sem eles, tudo de certeza se teria perdido faz tempo.
Neste momento, falar em Shidoshi Juliana Galende não é só
justo, também é necessário, pois a sua força impregnou cada
passo e cruzamento do destino nos mais difíceis anos.
Pessoalmente continuarei aprendendo e fazendo o melhor
possível o meu trabalho; o resto está em mãos de forças mais
importantes e poderosas. 

Soberbo é o homem que pensa ser indispensável, mas da
mesma maneira é idiota aquele que se despreza a si mesmo
perante a sua determinação e destino. O orgulho do
justamente conseguido não se deve dissolver com a
máscara da falsa humildade; o reconhecimento dos
sinais desse destino, muito especialmente quando
se enlaça com nosso propósito pessoal, é uma
fortuna a muito poucos concedida. Tenho sorte…
eu, Joho Goemon Kawazuki, sou desses…

Alfredo Tucci é 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


Systema

Justa e merecidíssima capa da Revista para este guerreiro
Russo que conquistou a atenção da comunidade marcial
internacional com seus trabalhos acerca do “Systema”. 
Systema é sem dúvida uma das revelações das últimas
décadas nas Artes Marciais e que não têm sido poucas! A
sua originalidade é tão refrescante como eficaz mo que
pretende, uma fórmula que desafia os conceitos rígidos mais
violentos de situar-se perante cenários de defesa pessoal.
Dmitry Skogorev leva anos trabalhando na difusão deste
sistema por todo o mundo e já possui o reconhecimento da
comunidade marcial, no entanto, muitos leitores ainda não
estão familiarizados com o seu trabalho. Acredito que este
novo DVD será uma excelente ocasião para admirar e
aprender muito mais em profundidade que em anteriores
entregas, as teses e conceitos que fazem tão diferente este
sistema e que já têm assombrado praticantes de outros
estilos. 
Naturalidade, descontracção, eficácia, combinadas em um
sistema que vai ao reencontro com um defesa sensitiva e
sem dúvida natural, para a qual, estando programados, Só
necessitamos abrir a nossa mentalidade.
Não percam isto, senhores!

Alfredo Tucci



Artes de Combate

Entrevista: Asa Malyutina
Texto e Fotos: Dmitry Skogorev

http://www.youtube.com/watch?v=tE16kSaprKk&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://www.rmasv.ru/


A Arte Marcial que modifica as vidas
A Luta Russa não é tão comum como o Karate, o Taekwondo ou o Wushu. Mas esta antiga

tradição eslava se praticava na Rússia desde faz já muito tempo. O chefe da escola de Luta
Russa "Sibirskiy Viun" (RMA sistema SV) Dmitry Skogorev concedeu-nos esta entrevista
onde falou acerca de alguns aspectos interessantes deste peculiar estilo de luta.

B.I.: O que tem de especial o combate sem armas da Rússia?
D.S.: Sua peculiaridade estriba em que se baseia nas tradições da arte marcial russa, a

qual inclui muitos aspectos. E não são apenas os aspectos militares, como assim também
aos que estão associados com as tradições de luta com os punhos, luta “stenoshnogo” (luta
"de parede a parede") e elementos do jogo. Estamos acostumados a pensar nisso como um
jogo popular, mas desde faz muito tempo tem sido usado para a formação das tropas para
futuros serviços de defesa da sua pátria. 
Esta lutas com bengala, diferentes orientações da luta e a arte real da guerra, além da

capacidade de usar espadas, facas, armas de fogo e todo o treino inerente a estas armas,
vem sendo realizando logo desde os primeiros anos, para que possam participar nos
jogos as crianças, os adolescentes, e depois os adultos.
Não sabemos a sua história, porque rara vez temos ouvido falar de “luta russa”.

Conhecemos muito mais das artes marciais orientais, em grande parte devido ao
cinema, mas as tradições de luta estavam em todas as nações e a Rússia não é
uma excepção. Outro problema é não existir suficiente informação
documentada. Segundo parece, só podemos supor com base ao folclore,
mas dificilmente se pode falar de uma completa identidade que
possamos reproduzir, ainda quando o folclore e os jogos rituais
proporcionam muita informação da arte marcial tradicional da Rússia. E
posto que é inextricável com o folclore, o estudo é inextricável com a
compreensão não só da maneira de defender-se como também da sua
história e de parte de suas raízes.
Portanto, na aula se estuda a luta e os aspectos filosóficos das artes

marciais e a história do povo russo. E é interessante para os nossos
estudantes, aqueles que originalmente vêm aqui para aprender a arte da
defesa pessoal e depois se apercebem de que “luta de cães da Rússia” é
mais uma filosofia. Isto acontece especialmente com os adultos.
As crianças vêm sem conceitos profundos da vida e com o desejo

de aprender mais e é interessante como uma maneira de se
movimentarem. Mas os adultos acostumam vir conscientemente,
sabendo que irão alcançar aqui não só habilidades de combate,
como também o conhecimento da nossa cultura, história e filosofia.
Nas nossas aulas temos de estudar montes de coisas relativas com

ao folclore, à história, à dança, à filosofia, além de uma cultura integral
de movimento, o que é absolutamente necessário, posto que no
combate corpo a corpo da Rússia, há muitos movimentos parecidos
aos de outras artes marciais, mas que diferem quando começamos a
examiná-los e a explicar que a sua orientação interna. Isto é devido a
muitos aspectos que não podem ser diferentes aos de outros povos,
como o nosso tipo genético, a maneira de mover-nos, etc.

B.I.: Há algum limite de idade para poder empregar o combate russo
corpo a corpo?
D.S.: As crianças mais pequenas têm entre 4 e 5 anos, os mais

velhos são os que já estão para se aposentarem… Não
somos uma secção de desportos nem fixamos metas
para trabalhar "para os resultados", assim
sendo, muitos vêm simplesmente para se
fazer exercício, comunicar-se com seus
colegas, por para estarem saudáveis.
Os benefícios para a saúde deste
género de actividades é enorme,
porque fazemos o movimento
tridimensional, que não é só para
exercitar os músculos, sem utilizar
exercícios em que o nosso corpo
está constantemente torcido,
esticado, contraído, gira e se
expande em todas direcções. Primeiro
se treina o aparelho vestibular e se eleva
a tónica geral do corpo, trabalhando todo o
corpo, inclusivamente os músculos que
normalmente não estão envolvidos.

B.I.: Existe alguma restrição para o estado
de saúde?
D.S.: Quando admitimos as crianças de até

12 anos, o único requerimento é a declaração



de um médico dizendo que a criança pode
assistir às actividades desportivas. No caso dos
adultos, então a responsabil idade é deles
próprios. Neste caso, devem de conhecer suas
debilidades e evitar exercícios que podem fazer-
lhes mal. Por exemplo, se a pessoa teve ou tem
uma lesão na coluna, não deve realizar exercícios
onde se está caindo em um chão duro. O resto,
qualquer pessoa pode participar.

B.I.: Com quem é mais fácil tratar, com as
crianças ou com os adultos?
D.S.: Cada etapa tem as suas próprias

características e portanto, os nossos programas
estão desenhados conforme a idade. Por exemplo,
com as crianças não podemos analisar algumas das
coisas mais profundas, como a mecânica do corpo,
devido a que ainda a não compreendem. Mas as
crianças são propensas a entrar em contacto com o
vizinho e por isso muitas crianças também lutam - é
coisa que precisam e que o seu corpo pede. Os
adolescentes estão em um importante momento
competitivo, porque querem destacar-se da
multidão, para mostrar a sua valia. Estas aulas são
construídas de maneira muito diferente.

Geralmente temos alguns programas de
acompanhamento, desenvolvidos durante anos
e constantemente refinados. E quando no mês
de Setembro dá início o ano escolar, chegam

novas pessoas que começam a aprender os conceitos
básicos. Reconhecer que um movimento deste género, a
mecânica do corpo e aprender a cair correctamente, é estudar
os fundamentos básicos e se está trabalhando na habilidade
de bater, e resistir aos impactos. Aos poucos vão sendo mais
complicadas. Começa a defesa da faca, do pau, livrar-se dos
agarres. Muitos dos aspectos do programa são extensos e
claro está que não ensina tudo e imediatamente aos
principiantes, tudo será feito de maneira gradual. Também nas
aulas praticamos lutas e combates de maneira gradual, nas
quais aprendemos a aplicar todos os conceitos.
Isto é muito importante para saber aplicar os conhecimentos

na vida quotidiana, para o caso de sucederem este tipo de
situações. 
Mas isto nada vale se quando se começa a trabalhar a

arte, a maneira de ver em geral, e numa situação em que
deseja aplicar os conhecimentos e preciso entrar em
contacto com o atacante, não sabemos e percebemos que
para superar uma situação crítica, o próprio corpo  responde
e faz o necessário. O facto de não nos concentrarmos na
memorização de técnicas mas sim nas provas do sistema de
movimentos individuais, na compreensão da psicologia do
inimigo, na capacidade de sair de uma situação perigosa.
Como resultado, no momento adequado não é necessário
analisar qual o método que deve ser aplicado - o próprio
corpo reage à situação e selecciona a acção mais
apropriada. Mas para conseguir isto, por vezes é preciso
mudar interiormente - só assim, corpo e alma agirão
conjuntamente como um só.

Artes de Combate

“Com frequência, as pessoas chegam até nós
tensas - o estrese se acumula, 

não só no corpo mas também na vida e as
ensinamos a libertar o seu corpo, 

o estresse desaparece, a pessoa começa a
responder de maneira diferente às

dificuldades da vida. Respectivamente, o
que há em volta da pessoa se torna um

problema menor, posto que o resolve e não se
acumula. Tem de se assumir o mundo tal como é
e ter a força para lidar com isso e não se render”

http://www.rmasv.ru/


“As aulas do combate
corpo a corpo estão

orientadas a
desenvolver habilidades
práticas para lutar
contra o inimigo, como

a coragem, 
a determinação, 

a iniciativa e a inventiva”
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B.I.: É essa a lição do combate russo corpo a corpo? É
mudar o mundo interior do homem?

D.S.: Sim, assim é. A perspectiva frequentemente muda
muito e ao mesmo tempo também muda a vida dos homens.
Isto não é surpreendente, posto que se uma pessoa muda por
dentro e no seu ambiente, muda o espaço em seu redor.
Muitos  reconstruem radicalmente a sua vida - a pessoa

começa a evoluir e como resultado melhora a sua vida, a
sua carreira, a sua educação. 

Bastante frequentemente nos procuram
pessoas que estão muito tensas - o estresse se
acumula, não só no corpo como também na
vida e ensinamo-las a liberar o seu corpo, o
estresse desaparece, a pessoa começa a
responder de maneira diferente às
dificuldades da vida. O que há em volta
da pessoa se torna um problema menor,
posto que o resolve e não se acumula.
Tem de se assumir o mundo tal qual é e
ter a força para lidar com ele e não
render-se.

Sessões de formação em
Close Combat
Objectivos, Princípios e
Métodos de Estudo

As aulas no combate corpo a corpo
estão orientadas a desenvolver
habilidades práticas para lutar contra o
inimigo, como a coragem, a
determinação, a iniciativa e a inventiva.
Os cursos incluem: exercícios
preparatórios para desenvolver a
velocidade, a força, a resistência e a
flexibilidade, técnicas de corda (lança-
las e mover-se com elas), socos,
pontapés e aprender a proteger-se;
agarres dolorosos, derribamentos;
maneiras de desarmar, proteger e
escoltar; maneiras de utilizar meios
improvisados (fitas, cordas, etc.).
A instrução em um sentido amplo, é

a transferência constante dos
conhecimentos, desenvolver
habilidades e melhorar as capacidades
físicas e psicológicas dos alunos.
Por regra geral, a formação é em

grupo, ainda que por vezes possa ser
individual. Os colegas para a
aprendizagem das técnicas se
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seleccionam aproximadamente do mesmo peso e altura.
Posteriormente, mais tarde, será de desejar que os

sócios sejam de diferente peso e altura.
As maneiras de mover-se em grandes
séries e técnicas para o auto-controlo,
começam logo a partir da primeira aula e
também se incluem nas sessões
ulteriores. Todas as técnicas de
apresentação para o ensino, se levam a
efeito sem uso de força excessiva e
finalizam imediatamente com o sinal do
parceiro (voz ou palmadinha no tapete
ou no corpo), os derribamentos se
realizam desde o centro para as beiras

do tapete.
Devido à natureza do combate
corpo a corpo, se recomenda
adquirir habilidades práticas
numa sequência restrita. Há
um desenvolvimento comum
das seguintes 13 matérias: 
1. Posição, posições de

combate (explícito, implícito). 
2. Métodos de movimento. 
3. Métodos de eliminação

do equilíbrio físico. 
4. Acidentes e cordão. 
5. Os métodos para livrar-se

dos agarres (a circunferência). 
6. Métodos de protecção

contra batimentos e pontapés. 
7. Maneiras de atacar as

mãos para baixo. 
8. Derribamentos,

liberações, as descargas. 
9. Associação no treino (nas

matérias próprias e tarefas
designadas). 

10. Métodos ataque
com os braços. 
11. Métodos de desarme. 
12. Métodos de

protecção e escolta. 
13. Unidade de trabalho

(dois, três, cinco).

As primeiras qua-
tro matérias - são
a base para as
seguintes.
O processo educativo para

o combate corpo a corpo inclui
planeamento, logística,
formação de formadores e
professores para as aulas e a
formação, assim como o
seguimento periódico da

evolução das matérias no
combate corpo a corpo (certidão).

Os Estudos de planeamento
se realizam sobre a base de

documentos de
orientação. Nas
escolas de Luta
Russa Viun
Siberiana, há um
documento que é
um manual para
instrutores, que
proporciona o
programa da
formação em
quatro anos.
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Na organização das sessões de
combate corpo a corpo, se deve
considerar:
• Familiarizar-se com o processo

educativo para o combate corpo a
corpo, e com a natureza do trabalho, as
metas pessoais dos alunos (o exército
russo, as forças de ordem, os
organismos de segurança e as
empresas, a segurança pessoal, o lar e a
auto-defesa, orientação desportiva);
• Aulas sistemáticas e regulares do

combate sem armas;
• Uniformidade da distribuição da

actividade física e material de
capacitação durante a semana (mês,
trimestre, ano);
• As condições locais e as condições

de desenvolvimento físico dos
estudantes, assim como apoio logístico.
A formação para o combate sem

armas se baseia no respeito a vários
princípios: claridade sistemática e

gradual, da compreensão e a
retenção. 
O princípio da visibilidade se realiza

de três maneiras (métodos):
• Demonstração com uma

explicação.
• Demonstração da repetição

simultânea.
• O uso de ajudas visuais, vídeos e

outros materiais didácticos.
O princípio dos sistemas implica uma

certa consistência no treino. O novo
material devia e podia ser uma
continuação do antigo e das aulas
regulares. 
O material deve ser correctamente

usado e de maneira metódica, para
assimilar todas as possibilidades de
emprego.
O Princípio do gradual acesso são a

transição sucessiva da simplicidade para
a complexidade, do fácil para o difícil,
quer dizer, aumentando gradualmente o

nível de dificuldade da matéria,
assim como a revisão constante

do que já se estudou.
A fortaleza do princípio da

assimilação signif ica a
repetição de elementos e
toda a acção em várias
combinações e em
diferentes circunstâncias,
com a prova obrigatória e a
avaliação dos conhecimentos
adquiridos.

Todos estes princípios estão
inter-relacionados e podem
aplicar-se inclusivamente em
apenas uma só lição.
Além destes princípios, há

três grupos de métodos de
transferência do conhecimento:
verbal, visual e prático.
No verbal se incluem

matérias como: explicação do
conteúdo da história, ou uma
combinação de acções que
surgem na conversa.

Os métodos visuais se
baseiam em sensações
visuais e auditivas. Estes

incluem: planeamento de
demonstração, vídeos, etc.,
treino visual e motor.

“Não nos concentramos na
memorização de técnicas mas
sim em provas do sistema de
movimentos individuais”



As práticas se concentram no sentido
“kinestésico” e incluem a repetição de acções
em diferentes tipos e com diferentes graus de
dificuldade.

Além de tudo isto, também a formação e
o uso de técnicas de ensino como: as
provas mútuas, os seguros, etc., se
realizam no treino do combate corpo a
corpo, assim como a sequência
metódica adoptada.

Regulação de
carga nas aulas

As aulas de combate corpo a corpo é
similar ao de outros estudos do treino
físico e constará de partes
preparatórias, primárias e finais. As
maneiras de organizar o exercício
podem ser muito diversas. Tudo
depende das metas e objectivos.
É importante que o formulário
seja estritamente compatível
com as lições.

Como parte dos
preparativos se incluem: 
A organização - anuncio

de l ições temáticas,
esclarecendo os objectivos e

metas. 
A constatação da disposição para fazer

frente à ocupação: andar, correr, movimento
em posições de combate (explícitos e
implícitos. 

A imitação da protecção e o impacto como
um conjunto. 
A evolução em geral, e em especial depois

dos exercícios.
A selecção dos exercícios para as sessões

preparatórias deve corresponder-se com as
tarefas realizadas na parte principal do
estudo.
Os exercícios secundários se realizam na

sua maioria com parceiro, por exemplo, levar
um parceiro às costas, cavalgando sobre os
ombros, fazendo exercícios de Yoga nas
grades, sentado, usando elementos da luta
deitado, de joelhos, etc.
Os Exercícios específicos incluem:

cambalhotas em frente, para trás e de lado,

cambalhota em salto, caindo em diferentes direcções.
Na parte principal da sessão são tratadas as tarefas mais

difíceis. Se estudam os princípios de eliminação de equilíbrio
físico, métodos de protecção, se processam as técnicas de
batimento, agarres, lançamentos, escapes, assim como
liberação de agarres (circunferência), os métodos de primeiros
socorros, a vinculação e de manutenção. A maior parte da
formação deve começar com as acções e os métodos mais
complexos.
A execução da parte principal depende do volume e da

intensidade da carga de trabalho, a idade, e o tempo dedicado
no início e no final das aulas. Por regra geral, a maior parte têm
uma duração de entre 45 e 60 minutos.
A actividade funcional na parte final do treino se reduz
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gradualmente para realizar os
seguintes exercícios: trote lento,
exercícios de respiração e exercícios
de relaxação caminhando. No fim de
cada sessão sempre se faz um
resumo: cada um deve preparar-se
sabendo medir seus passos. 
Um treinador deve de supervisar

cada sessão ou trabalhar para avaliar
o desempenho no período de um ano
e algumas l ições. O conjunto de
métodos quantitativos para a medição
do desempenho é a ergometria
(ergometricheskoe), as medições se
realizam normalmente usando três
indicadores: a intensidade (potência)
com que se realizam os esforços, o
volume das tarefas executadas
(distância percorrida, se realiza um
trabalho mecânico, etc.) durante a
execução das tarefas motoras. Se
podem comparar entre si diversas
tarefas motoras e planejar o trabalho
a realizar na aula.

O estado do corpo humano permite uma avaliação dos
indicadores externos, tais como descoloração da pele,
frequência respiratória, tipo de suor. O método mais comum de
cálculo da frequência cardíaca é o (HR) que caracteriza
bastante objectivamente o estado do sistema cárdio-vascular
durante o exercício. É preciso contar o HR antes, durante e

imediatamente depois da aula durante 15 segundos,
depois se multiplica por 4. Para tais dados as

médias são: antes da aula, a frequência
cardíaca é de 60-70 pulsações por minuto,
durante aula oscila entre 80 e 140, depois
de aula entre 70 e 80. A frequência
cardíaca varia em diferentes pessoas e
depende da idade, condição física,
saúde, etc.

Para determinar o valor recebido
pela carga nas l ições da luta
marcial, deve ter-se em
consideração as marcas de pulso do

sistema cárdio-vascular. A marca
pode ser: baixa - a frequência cardíaca

de 120 a 130 latejos como mínimo; uma
média de 130 a 150 latejos como mínimo;

alta de 150 a 180 latejos como mínimo;
máxima - mais de 180 latejos.
Estes indicadores deveriam ser mais

observados nas lições dos grupos de maior
idade. Nestes grupos se realiza menos exercício
e que não exija movimentos bruscos, nem
grande potência, nem cargas estáticas.
Também se tem de dedicar mais tempo à
preparação e à parte final da aula.

http://www.rmasv.ru/
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MU TO YU -
VER ALÉM DAS FORMAS

Sempre se diz: “O que seria do mundo se todos
gostassem de azul?”

Em outras palavras, podemos dizer que é muito importante
que cada um tenha um pensamento, uma concepção e
raciocínio acerca da vida e suas manifestações. Talvez, se
olharmos pela óptica dos mais estudiosos orientais, tudo isso
também nos remetesse à concepção do Karma como a linha
divisória dos acontecimentos.

Se assim é, podemos ilustrá-lo com uma simples analogia:
É como se a chama de uma vela fosse empregada para
acender uma outra vela e nesse processo a primeira vela
fosse apagada. A chama da segunda vela surgiu na
dependência da primeira vela, ou seja, tem uma conexão
com ela, mas a chama da segunda vela não é idêntica à
primeira. Então, as duas chamas possuem uma ligação, mas
não são idênticas. Assim são as visões acerca das Artes
Marciais... da vida.

Uma pessoa é uma combinação de matéria e mente. O
corpo pode ser encarado como uma combinação de quatro
componentes: terra, água, calor e ar; a mente é a
combinação de sensação, percepção, ideia e consciência. O
corpo físico - na verdade, toda a matéria na natureza - está
sujeito ao ciclo de formação, duração, deterioração e
cessação.

Um dia, o Imperador Liang foi ao encontro de
Bhodidharma e lhe perguntou:

- Eu construí um grande número de templos, traduzi muitos
sutras e ajudei muitos monges. Que méritos eu obtive?

- Nenhum mérito!!!, respondeu Bhodidharma.
Possuímos diferentes ideias acerca de um mesmo tema, e

é isso que nos transporta para a medida justa do
entendimento; que, em verdade, retira-nos o privilégio de
acharmos que possuímos alguma especialidade. Pela via da

sabedoria podemos dizer que não há dúvida: o grande
trabalho que as leis da vida têm de realizar no plano evolutivo
humano é o de levantar o actual biótipo dominante para
formas de vida mais adiantadas, até que lhe seja possível
entender e praticar a ética de uma maneira racional e
consciente. Se a vida começa com a respiração, a
consciência se inicia com a reflexão.

O que fica claro, sobretudo, diante da marcialidade e dos
artistas marciais, é que, quanto mais o indivíduo é primitivo
em seus raciocínios e observações, tanto mais poderosa e
real é a segunda forma de reflexão, e fraca, misteriosa e irreal
é a primeira. Quanto mais o ser é adiantado, tanto mais
ilusória é a reflexão terrena, l imitada ao que vemos,
enxergamos... E mais poderosa, real e viva é a vida abstracta,
invisível. Por isso, o primitivo julga a perda da vida física uma
grande perda e desesperadamente luta para a conservar,
enquanto o evoluído possui a sensação de que a morte não o
atinge, porque não apaga o seu estado de consciência
acordada, no qual ele fica vivo. É a sensação experimentada
pelos grandes sábios... Nada além dele mesmo!

A mítica japonesa nos revela que os antigos espadeiros
forjavam suas lâminas para cortarem espíritos, almas. Por
certo que poderíamos dizer que, neste sentido figurativo, a
alma representava um dos lugares de onde se originava o
Dharma. A palavra Dharma, que está realmente relacionada
com uma infinita variedade de significados, em muitas
ocasiões, sobretudo de ensinamentos japoneses modernos
Gendai, seu significado está associado ao dever. Desde os
nossos tempos de aluno que Dharma representa o
conhecimento que adquirimos em sua forma de expressão.
Entretanto, podemos ver que dever, como muitos colocam, é
apenas aquilo que está conectado com uma condição
individual, ou com uma época ou país em particular. Não
podemos atribuir a esta definição um conceito que é
originariamente estabelecido como algo eterno; o mesmo
para todos em todos os lugares. Ele expressa o significado
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do Ser Interno da alma. Muitos
dos grandes mestres de escolas
tradicionais escrevem acerca do
termo “SenKon” - a alma da
guerra. Em outras palavras
podemos dizer que o Kokoro -
coração, enquanto sentimento (o
termo utilizado em japonês para
coração, anatomia, é outro) é o
progenitor desta virtude do
realizar, sobretudo no campo de
batalha. Assim, afirma-se
também que o lugar de
nascimento do Dharma é o
coração. Aquilo que emana do
coração como uma ideia pura,
quando traduzido em acção é
chamado Dharma; ou para os
mais estudiosos, seu significado
literal: "ensinamento". 

O segundo signif icado é
normalmente associado para designar "a forma como as
coisas são". Os mestres atribuem o sucesso na guerra ao
Dharma do conhecimento... A diferenciação de cada
compreensão; todos carregamos o cheio e o vazio. Muitos
mestres com quem conversamos, principalmente na Europa,
chegaram à mesma conclusão que nós: infelizmente,
escrituras mais novas não ajudam a esclarecer os
significados perdidos da palavra Dharma, principalmente em
relação às práticas de guerra. Eles tendem a não apresentar
um significado uniforme para a palavra. Eles também não
ajudam a encontrar formas práticas de como realizar o
Dharma. Nas guerras, tanto internas quanto externas, as
atitudes que o indivíduo assume diante das dificuldades
variam para cada pessoa. Mas o ressentir-se diante da dor
produz um efeito mais ou menos comum a todos, o que é de

pôr a nu e revelar a verdadeira
natureza do indivíduo. Qual o
tamanho de seu Dharma? Ele é
reconhecido pelo seu tipo de
reacção, porque parece que,
colocado diante das mais
profundas realidades da vida
como a dor e a morte, o ser
não sabe mais mentir. Todos
retornamos ao original... À
simplicidade! 

Lao Tse diz: “A virtude eterna
jamais o abandona e por isso
não será jamais abandonado
pelas forças que radicam no
próprio Eu; regressa
ingenuidade criança. Aquele
que conhece a sua luz, mas
guarda a sua obscuridade, é o
modelo do império. Sendo o
modelo do império, a virtude

eterna não mais vacila, e ele se torna ilimitado. O homem
penetrado de luz prefere conservar-se no escuro porque ele é
autoluzente. Aquele que conhece a glória e permanece no
apróbio torna-se um vale do mundo. Sendo um vale do
mundo, a virtude eterna nele brota, a ele atinge a
simplicidade original”.

Foi essa simplicidade que formou todas as coisas. É como
uma rocha inteiriça de onde surgem várias formas de vasos
de pedra. O sábio nada faz sem simplicidade, ele dirige com
nobreza e a ninguém prejudica. Esta é a regra do "retorno à
simplicidade original”. 

A história demonstrou que o homem possui uma grande
dificuldade de admirar outro semelhante. Talvez por medo,
receio, inveja; se olharmos em termos de Artes Marciais
contemporâneas, para que tenhamos algo palpável,

“Se olharmos em termos
de Artes Marciais
contemporâneas, 

para que tenhamos algo
palpável, encontraremos
grandes nomes que foram

admirados, odiados,
maltratados pela vida,
pelos companheiros de

profissão…”

https://www.facebook.com/KazenoRyu.Bugei
http://www.bugei.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=zbwHxBSslro
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encontraremos grandes
nomes que foram
admirados, odiados,
maltratados pela vida, pelos
companheiros de profissão...
O interessante é que todos
eles, no fundo, eram
admirados pelos seus
detractores e agressores.
Vimos isso se passar com
Funakoshi, Takeda, Kano,
Ueshiba, Bruce Lee, Steven
Seagal... Qual a necessidade
que temos de admirar
internamente e odiar
externamente?

Podemos encontrar esta
mesma atitude nos namoros
juvenis de colégio, onde o
rapazinho ou a moça,
quando gostam e não
querem revelar seus
segredos, maltratam. Os mais sábios acreditam que mesmo
depois de adultos, carregamos uma grande quantidade de
libertinagem, para não dizer maldade, infantil.

A adolescência é um período de profundas mudanças
internas e externas do organismo global, f ísica e
mentalmente. Para o artista marcial é a etapa de seu
desenrolar físico: força, resistência, velocidade... É também a
idade predilecta para a eclosão da maioria dos transtornos
emocionais. Há quem diga que é a idade da “aborrecência”.
O caminho marcial verdadeiro, aquele praticado de verdade,
de uma maneira geral, é um caminho de muito esforço e
renúncia; é natural o surgimento de sonhos, inquietudes,
desejos... Todavia, já mais velhos, são visitados pela
frustração, que também deve ser vista como algo normal.

Contudo, nem todos se libertam
desta frustração e se tornam
pessoas amargas e imaturas.

Justif icar o comportamento
humano como sendo decorrente
desta ou daquela causa, tem sido
um exercício incansável ao longo
do tempo e através de muitas
áreas do conhecimento. Para os
mestres, tudo faz parte de cada
um: oferecemos apenas o que
possuímos. Enfim, parece que o
único inocente e isento
completamente de
responsabilidades sobre o acto
humano é a própria pessoa. Parece
que se desconhece totalmente a
volição humana, a vontade, essa
particularidade completamente
soberana de nosso carácter. É
estranho ver profissionais se
prestando ao serviço de falar mal

de outros companheiros, induzindo outras pessoas a
passarem adiante falsas informações, acusações... E no fim,
para o comportamento humano, isso também é normal. A
admiração é a face escondida do agressor. Neste ponto
preferimos a máxima de Jean Paul Sartre: "Não sou
responsável pelo que os outros fizeram de mim, mas sou
responsável com o que faço com aquilo que os outros
fizeram de mim". 

É comum com o passar dos anos, percebermos que
nossos pensamentos já não são os mesmos e que nossas
verdades foram, aos poucos, modificando-se. E não há
motivo para vergonha! Outro dia, um amigo nos disse ter
vergonha de hoje admirar um artista da música: seu passado
de “metal radical” havia evoluído e hoje se permitia admirar

“A mítica japonesa nos
revela que os antigos

espadeiros forjavam suas
lâminas para cortarem

espíritos, almas. 
Por certo que poderíamos
dizer que, neste sentido

figurativo, a alma
representava um dos
lugares de onde se
originava o Dharma”
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“Por isso, o primitivo julga a perda da vida física
uma grande perda e desesperadamente 

luta para a conservar, enquanto o evoluído
possui a sensação de que a morte não o atinge, 
porque não apaga o seu estado de consciência

acordada, no qual ele fica vivo”
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outras vertentes da guitarra à que tanto dedicou durante toda
a sua vida. Estava encantado com o Jazz e seus
protagonistas; o tempo caminha e nós, de uma forma ou de
outra, mesmo que involuntariamente, tentamos acompanhá-
lo: é o processo natural da maturidade! Hoje odiamos,
amanhã admiramos! O mesmo acontece com outras áreas;
passamos a descobrir que existem inúmeras coisas,
inúmeros universos além da nossa compreensão.

Este grande amigo agora percebe que, quando ocorre este
fenómeno, de libertação do passado, há uma alteração
profunda nas palavras e no sentido de ver a vida; a época
que antecede esta descoberta é uma idade de revolução e
tormenta; logo, há em todos um desejo de tudo conhecer por
si próprio; e como anteriormente, não possuímos esse
desejo, conservamo-nos no mundo das l imitações.
Acreditamos que só existe uma verdade; que somente um
caminho pode ser o certo!

Assim, quando me perguntam acerca do processo de
consciência, de l ibertação, digo que: devemos,
primeiramente, libertar-nos das incrustações dos séculos,
lançar fora todos os ideais e ideologias... Olhar para dentro e
por conseguinte, para fora; dividir qualquer coisa em o que
deveria ser e o que é, é a maneira mais ilusória de enfrentar a
vida.

A TIGELA DE MADEIRA 
(de Autoria desconhecida)

Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o
netinho de quatro anos de idade.

As mãos do velho eram trémulas, sua visão embaçada e
seus passos vacilantes.

A família comia reunida à mesa. Mas, as mãos trémulas e a
visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas
rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o

copo, leite era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora
irritaram-se com a bagunça. "- Precisamos tomar uma
providência com respeito ao papai", disse o filho.

"- Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente
comendo com a boca aberta e comida pelo chão".

Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa num
cantinho da cozinha. Ali, o avô comia sozinho, enquanto o
restante da família fazia as refeições à mesa, com satisfação.

Desde que o velho quebrara um ou dois pratos, sua
comida agora era servida numa tigela de madeira.

Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às
vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as
únicas palavras que lhe diziam eram admoestações ásperas
quando ele deixava um talher ou comida cair ao chão.

O menino de 4 anos de idade assistia a tudo em silêncio.
Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho
pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira.

Ele perguntou delicadamente à criança:
"- O que você está fazendo?"
O menino respondeu docemente:
"- Oh, estou fazendo uma tigela para você e mamãe

comerem, quando eu crescer."
O garoto de quatro anos de idade sorriu e voltou ao

trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande
nos pais que eles ficaram mudos.

Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos.
Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que
precisava ser feito.

Naquela noite o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente
conduziu-o à mesa da família.

Dali para frente e até o final de seus dias, ele comeu todas
as refeições com a família.

E por alguma razão, o marido e a esposa não se
importavam mais quando um garfo caía, leite era derramado
ou a toalha da mesa sujava.
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“Olhar para dentro, e por
conseguinte, para fora;

dividir qualquer coisa em o
que deveria ser e o que é, 

é a maneira mais ilusória de
enfrentar a vida”
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Criar a própria arma improvisada
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O uso de um objecto de uso
quotidiano para a própria defesa,
pode melhorar enormemente as
nossas possibilidades durante um
ataque. Neste artigo vamos tratar
das armas improvisadas e
mostraremos alguns exemplos de
como fazê-lo.

Texo: Peter Weckauf, Irmi Hanzal 
& Thomas Schimmerl
Fotos: Mike Lehner
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Objectos quotidianos para a defesa
pessoal – A vantagem dos objectos
improvisados

O uso de um objecto de uso quotidiano para a própria defesa,
pode melhorar enormemente as nossas possibilidades durante
um ataque. Neste artigo vamos tratar das armas improvisadas e
mostraremos alguns exemplos de como fazê-lo.

Nos últimos anos tenho escutado repetidas vezes que fui capaz
de inspirar pessoas para utilizarem os objectos quotidianos com
fins de auto-defesa. No SDS-Concept utilizamos todo género de
coisas para defender-nos. Se incluem as armas verdadeiras,
ferramentas de auto-defesa e utensílios quotidianos, assim como
ferramentas adaptadas - armas improvisadas.

As Armas Improvisadas são objectos que foram
adaptados ou construídos propositadamente e podem
ser utilizados junto com outros objectos.

Armas improvisadas
Há certas coisas que não são armas eficazes de

nenhuma das maneiras. No entanto, pode haver
situações em que seja uma boa ideia combinar estes
objectos com uma arma, que será assim mais funcional
e eficaz. 

Isto exige bastante tempo de preparação, mas
também conta com um certo número de vantagens, as
mesmas vantagens que têm como objectos de uso
quotidiano. Em muitos países, a lei não autoriza a portar
uma arma ou uma ferramenta de auto-defesa e as
armas improvisadas podem não ser reconhecidas
imediatamente como armas. O uso de armas
improvisadas para a defesa própria é uma ideia
especialmente boa contra os ataques que podem provocar
lesões ou inclusivamente fazer perigar a vida, especialmente

quando são realizados com armas. Eu aconselho armar-se, a fim
de aumentar a eficácia da própria defesa. 

À semelhança dos objectos quotidianos, as armas
improvisadas podem ser usadas para amplificar batimentos,
exercer pressão, fazer agarres e podem ser utilizadas para
apunhalar, cortar, apertar ou como chicote e inclusivamente
podem ser lançadas contra um agressor.

Como disse anteriormente, a grande vantagem das armas
improvisadas é que - de um ponto de vista legal - estaríamos
realmente armados, mas isto seria melhor que estar desarmados.
Não vamos ignorar o facto de que uma arma improvisada pode
ser facilmente desmontada e então não pode ser considerada
prejudicial. Mesmo assim, há algumas regras básicas a seguir.

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


Pensar nas características do objecto! 
Quando resolvemos construir a própria arma, devemos ter em

consideração o seguinte: resistência do material, a longitude e o tamanho, o
feitio (em ponta, arredondada, aguda), o peso, a flexibilidade, o perigo para
nós próprios e por último, mas não menos importante, a disponibilidade.
Sempre se deve considerar o perigo de nos magoarmos e a eficácia da arma.
Também se deve poder utilizar o objecto mais de uma vez. Não deve quebrar-
se ou desintegrar-se se o efeito desejado não se pode conseguir
imediatamente.

Tácticas 
Utilizar para a defesa tudo o que tivermos! Isto inclui socos, pontapés,

acotovelas e joelhadas, em combinação com a improvisada arma. Outra opção é
enganar o oponente até ele se sentir seguro e atacá-lo quando
menos esperar. Tem de se finalizar a acção de defesa só quando
o atacante (ou os atacantes) já não são uma ameaça ou quando se
pode fazer uma fuga
segura. 

O desportivismo aqui
não conta. É a vida o que
conta!

Quem deve de
usar este tipo de
defesa?

Devido à simplicidade da sua ideia
básica, o uso de armas improvisadas é uma
opção para todos e cada um. As ferramentas são especialmente úteis para as
pessoas que por regra geral se sentem inferiores numa luta ou foram tacadas.

Como conseguir uma arma improvisada
Se queremos estar prontos e preparados em todo momento e especialmente quando seja necessário,

temos que aplicar uma técnica preventiva denominada "radar do perigo". Isto se consegue mediante o
reconhecimento das situações de perigo, as pessoas e as circunstâncias o mais rapidamente possível. Só
então é possível avaliar uma determinada situação e reagir adequadamente. No entanto, por outro lado
necessitamos tempo suficiente para conseguir uma arma, quando se trata de um objecto quotidiano ou uma
arma improvisada. "O radar de perigo" também inclui o reconhecimento de objectos que podem ser usados
como arma ou tornar-se uma. Isto exige prática e o conhecimento da utilização de determinadas

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


ferramentas, assim como uma boa
quantia de criatividade. O lema é… "Usar
o que funcione!". Uti l izar o que se
considera uma arma útil numa situação
determinada.

Objectos quotidianos ou
armas improvisadas?

Qualquer objecto quotidiano pode ser
usado para a auto-defesa quando é fácil
de a obter e se pode utilizar tal como é. 

Também é necessário:
• Incluir objectos atípicos que não estão

claramente destinados para fins de auto-
defesa (tecidos, meias, jornais...) 

• Melhorar a eficácia de um objecto 
• Modificar e adaptar um objecto para

ser uma ferramenta  defensiva apropriada
numa situação determinada 

• Melhorar o alcance do objecto, a força
e a flexibilidade 

• Melhorar a durabilidade de um objecto
a fim de permitir os múltiplos usos

• Melhorar a auto-protecção no sentido
de não nos magoarmos a nós mesmos 

• Melhorar o agarre do objecto

Vamos considerar brevemente que a
construção de uma arma como esta,

também nos ajudará a compreender a usá-
la, o que por sua vez, proporcionará a uma
defesa segura, dedicada e atenta.

O que são armas 
improvisadas?

Problema: situação potencialmente má,
tempo limitado para a preparação. 

Solução: desenvolver a criatividade para
adaptar, construir, montar um objecto para
poder ser utilizado eficazmente como:

Uma arma de corte, pungente ou
contundente 

Um chicote 
Um míssil 
Uma ferramenta de corte 
Uma grilheta 
etc., etc.…
Por exemplo:
1. Míssil ou "mísseis de batimento"

(peúga cheia de pedras, cachecol atado,
mala cheia, tecido com moedas, etc.) 

2. Arma branca ou arma de batimento
(jornal enroscado, um pedaço de papel ou
cartão enrolado, dobrado e colado para
criar um objecto tipo pau com suportes de
agarre) 

3. Ferramenta de corte (cartão de
crédito ou uma régua)

Arma improvisada 1 –
pano com moedas

Para construir esta "arma" se precisa
de um pano e um punhado de moedas.
Pôr as moedas no centro do tecido e
enrolar.  Fazer um nó em volta das
moedas de maneira que não f iquem
soltas quando se utiliza a arma. Agora,
atar ambos cabos do tecido, para ter um
bom agarre.

Arma improvisada –
revista

Esta "arma" de maneira alguma é nova,
claro está! Gostaria de apresentá-la como
sendo igual que um jornal, um pedaço de
cartão ou algumas folhas de papel, que
podem ser as únicas coisas à nossa
disposição. O cartão pode ser pressionado
e cruzado, uma revista ou um monte de
papeis que se podem enrolar. Usar fita
adesiva para melhorar a robustez e
resistência. Também se pode construir um
objecto pontiagudo na parte superior da
arma.

Para mais informação de cursos ou
seminários, favor entrar em www.sds-
concept.com

http://www.sds-concept.com/
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O uso da força e a 
mentalidade defensiva 
Como instrutor de armas de fogo civis,

frequentemente tenho encontrado uma
ideia absolutamente errónea com respeito
à aplicação da força na defesa de nós
próprios ou de outros. Se bem os
estatutos entre os estados variam, muitas
pessoas têm interiorizado que devido à
lei, poderiam utilizar a força letal no caso
de, por exemplo, uma intrusão em casa.
Na maioria dos casos, estas pessoas não
pensam nas consequências de estar
envolvido em um tiroteio. Mesmo que
esses disparos se considerassem
justificados e portanto não houvesse
consequências legais, há sim muitos
efeitos psicológicos e sociais que se
ocasionam e que podem mudar a nossa
vida. Não vou aprofundar neles neste
artigo, mas sim explicar quando se pode
utilizar o uso da força. Não sou
advogado, de maneira que se o leitor é
portador de uma arma de fogo para a

auto-defesa, recomendo-lhe consultar um
advogado na sua jurisdição, para obter
conselho legal. Estou falando
restritamente de um ponto de vista
defensivo táctico.
Um dos grandes mal entendidos é que

se alguém se sente ameaçado (os textos
legais acostumam a utilizar esta
terminologia no uso de critérios de força)
tem de se comprometer. Isto é um erro
total. Para ilustrar isto, vou explicar as
diferenças nos tipos de procedimento.
Há essencialmente três tipos de
procedimentos: militares, policiais e civis.
No primeiro tipo de procedimento (o

militar), se uma ameaça é identificada, o
nosso objectivo é claro e cristalino - agir
e neutralizar a ameaça. Mas não temos
competência para decidir se agirmos ou
não... Quando se dá uma ordem ao
intruso, não temos a opção de nos
retirarmos (a menos que como resultado
da acção tenhamos essa opção táctica)
e temos de utilizar todos os ao nosso
alcance, a fim de neutralizar a ameaça.

O nosso objectivo aqui é deixar o sujeito
fora de combate – bem ferindo-o
severamente (e serão as tropas que o
levem para ser atendido) ou matando-o.
O nosso segundo tipo de é o das

Forças de Ordem. À diferença dos
militares, no mandato de fazer cumprir a
lei quando se percebe uma ameaça, não
se tem de neutralizar ou matar o
objectivo, mas realizar a sua detenção e
levá-lo  perante a justiça. Da mesma
maneira que acontece no primeiro tipo
de procedimento, a polícia não tem
outra opção - o seu trabalho é prender
que ameaça. Os métodos podem variar,
deixando uma margem ao que diz
respeito ao onde e o como levar isto a
termo. Apesar de que normalmente não
seja recomendável, em alguns casos,
uma decisão táctica poderia ser evitar o
contacto enquanto se mantém a
vigilância, e proceder à detenção,
quando as condições sejam mais
favoráveis, para os seja menor o perigo
para os civis presentes. Se durante a

Texto e fotos: Avi Nardia & Benjamin Krajmalnik - KAPAP Combatives -
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detenção o sujeito é abatido, será um assunto de uma investigação enquanto aos níveis
aceitáveis do uso da força pelo destacamento.
O tipo de procedimento que agora nos ocupa é o civil e vou entrar em mais em

detalhes. Independentemente dos termos legais de qualquer estamento reitor sobre o
uso da força na defesa pessoal - e isto é o mais crítico segundo a Doutrina de Castillo -
nos estados onde as pessoas podem sentir que a lei está "do seu lado" - devemos ser

capazes de articularmos uma defesa para o nosso uso da força. Para isso, há três
constituintes que devem ser abordados,

Formam este triângulo: a Habilidade, a Oportunidade e o Propósito. 
Se podemos demonstrar que o agressor ou perpetrador tinha a
capacidade, a oportunidade e a intenção de infringir lesões
corporais graves ou a morte, então se justifica a nossa
execução da força letal. Estes três factores não se referem só
ao agressor, mas também à pessoa que exerce a força em
defesa própria.

À diferença dos confrontos militares e policiais, como
civis temos um objectivo: sobreviver! 

Sempre que utilizemos a força em defesa própria,
vamos ter um nível de responsabilidade legal, pelo
que a melhor maneira de agir, sempre é fugir. Não se
deve de portar uma arma de fogo para alimentar o
ego e agir só por agir. Nada importa a habilidade
que julgamos ter - a qualquer momento do
confronto pode acontecer alguma coisa inesperada
e podemos estar no lado perdedor do confronto. A
melhor maneira de agir é sempre fugir! - e isto é
independente de se o uso da força se tiver exercido
com uma arma de fogo ou com as mãos nuas. 
Vou apresentar um cenário hipotético. 
Acordam no meio da noite com um barulho de

qualquer coisa que se partiu na cozinha. Há varias
acções que se poderiam realizar.

Opção 1
Pegam na pistola e descem para a zona onde se

escutou o barulho, para se enfrentarem à ameaça que

Auto-defesa
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Grandes Mestres

escutaram. Quando chegam à cozinha,
há uma silhueta desconhecida e
"temendo pela vida", disparam contra a
ameaça, que é abatida. O suspeito tem
a capacidade de infringir dano corporal?
Dependeria… 
Vejamos uma cena onde encontram

um homem de grande tamanho. Depois
deste cair ao chão, vê-se que é muito
mais forte e a seu lado está a barra de
ferro que usou para entrar em casa.
Neste caso, teria a capacidade, posto
que tem tanto o potencial físico como
os meios para o fazer ¿Teve a
oportunidade? Neste ponto,
absolutamente não - a não ser que se
tivessem aproximado para falar com ele,
estava fora da distância que lhe teria
dado a oportunidade. Tinha a intenção?
A partir da informação que temos nesse
momento, a sua única intenção era
roubar - não se fizeram ameaças. A
menos que o suspeito chegasse a agir
de uma maneira ameaçante quando os
viu, se disparassem poderia considerar-
se um facto injustificado e poderiam ser
penalmente responsáveis. 
Mas agora, vamos fazer que seja

ainda mais interessante. Depois de
disparar, se aproximam do sujeito e
podem ver que um amigo do vosso
filho, o qual, sem saberem, voltara de
uma festa quando estava tratando de

beber um copo de água. Agora
entramos nos efeitos sociais e
psicológicos dos disparos. Acabam de
tirar a vida a uma pessoa inocente e pior
ainda, a alguém chegado a vocês…
Pensam que haviam de ser capazes  de
viver com em esta sequela? O que
acontece com as ramificações nos
círculos sociais? Depois disto, a vida
será realmente muito complicada para
vocês… 

Opção 2
Pegam na pistola e com cuidado

descem, tentando fugir, mas o suspeito
vê-os e ameaça. O suspeito está muito
ébrio e é incapaz de andar direito. Tem
na mão uma das vossas facas de
cozinha. Está a dois metros da porta e
há 10 metros entre vocês e ele.
Disparariam? 
Em primeiro lugar, tentando a acção

de fugir, já mostrou não ter intenção de
usar a força. 
Agora analisemos o assunto sobre a

base dos três critérios. Tinha a
habil idade? Bem, isso seria
questionável. Tinha uma arma e poderia
ser capaz de se aproximar com
suficiente rapidez, mas até começar a
fazê-lo, seria mais dif íci l .  Tem a
intenção? Efectivamente sim, posto que

fez uma ameaça e tem uma arma na
mão. Tem a oportunidade? Neste caso,
depende da sua capacidade - se
começa a fechar o espaço entre ele e
vocês, então sim. Caso contrário, não. 
O uso da força letal neste caso

dependerá da atitude que teve o
suspeito quando viu que vocês fugiam.
Qualquer tentativa de se aproximar a
vocês indicaria que o roubo não era a
sua única intenção.

Opção 3
A arquitectura da casa é tal que não

se pode fugir de maneira segura, para
evitar a detenção. Marcam o número
de emergências e telefonam para a
polícia. Informam da vossa localização
exacta dentro da casa, da ameaça
que está dentro da casa e também
que estão armados. Mantenham a
linha aberta e gritam a pleno pulmão
para quem est iver lá em baixo os
possa escutar, que estão armados e
que qualquer tentativa de chegar lá
encima, será interpretada como uma
ameaça mortal, que provocará o uso
da força letal. Estão numa situação
táct ica na qual ,  se quem ameaça
subir, vocês estão com a vantagem.
Deram os passos necessários para ter
a melhor cobertura legal. Chamaram a

http://www.defensivetraining.net/
http://kapapacademy.net/


polícia para que se encarreguem do agressor, avisaram o mesmo, o que ficou registado na comunicação telefónica, no
que respeita à disposição de usar a força letal, o que só seria o pior dos casos para ele e você têm uma posição de
vantagem. 
O suspeito começa a subir as escadas, às escuras. Podem ver que leva alguma coisa na mão. Foi avisado de que não

subisse. Vocês já estão com uma mentalidade defensiva. Ele vai encurtar a distância e foi avisado, portanto, tem a capacidade
e a oportunidade e posto que tem um objecto na mão, tem a intenção de magoar…

Disparariam? 
Regra nº1 - não disparar até se ter identificado o objectivo. O "suspeito" que
subia é o vosso filho, que veio da universidade para passar o fim de semana

em casa, sem ter avisado. O objecto na sua mão é seu Iphon, a través
do qual está escutando música e não pode escutar os avisos… 

Em situações de estresse, a percepção e a realidade são muito
diferentes. No entanto, ter estabelecido um planeamento e
segui-lo, de acordo com umas regras básicas de segurança
táctica, minimizará a possibilidade de ter que utilizar a força
letal. Sempre é preferível que a ameaça venha para nós e
não ao contrário. Nunca se sabe o que pode fazer quem
ameaça e mediante a adopção de uma posição táctica,
se minimiza a possibilidade de estar no lado perdedor
do confronto. Não sereis surpreendidos. Mas mesmo
quando se tomaram todas as medidas correctas
como na opção 3, não se deve disparar até não se ter
identificado o objectivo. 
Alguns meses atrás, um famoso corredor da

África do Sul disparou na sua namorada. Ela estava
na casa de banho e ele foi acordado pelo barulho
que vinha de lá e pensou que alguém tinha entrado
em casa. Disparou a sua arma através da porta
fechada e a matou. Não gostaria de ser o seu
advogado! Não posso saber se foi um assassinato ou
não - os tribunais têm que decidir - mas ele é culpável
de homicídio, por ter disparado sem identificar o
objectivo.

Auto-defesa

http://www.defensivetraining.net/
http://www.avinardia.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

 

http://www.budointernational.net/material/iaido/1946-iaido-kihon-waza.html
http://www.budointernational.net/
http://www.youtube.com/watch?v=KIuqhaUtMto&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag


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


Os pontos de pressão tácticos do
Combat Hapkido – A activação do
objectivo
No último artigo acerca dos pontos de pressão tácticos do

Combat Hapkido, vamos falar dos métodos e princípios para
a activação anatómica adequada do objectivo, incluindo a
importância da intenção. Uma grande atenção e rever
constantemente esta matéria, irá melhor em grande medida
as nossas técnicas e aplicações combativas. Cada objectivo
tem um método específico de activação e apesar de muitos
(mas nem todos) podem ser estimulados de várias maneiras,
todas têm um método mais eficaz. Isto se mostra em
detalhe através dos cinco níveis da série didáctica TPP DVD.
Este conceito da activação específica adequada, pode

parecer inicialmente complexo, mas uma vez compreendido
e levado à prática, se torna natural. 
Tendo em consideração que estamos activando diferentes

tipos de nervos, por vezes teremos de utilizar outro tipo de
estímulo (método de activação). Por exemplo: quando se
ataca uma estrutura como as fibras nervosas Golgi do
corpo, a anatomia física destas fibras pode ser comparada a
um grupo de rebentos de alfafa. A activação destas fibras

requer um tipo particular de estímulo. Estas fibras podem
ser estimuladas mais profunda e facilmente por um

movimento de fricção, enquanto que dar-lhes
golpes é altamente ineficaz. O contrário

se aplica às fibras nervosas
fusiformes: o roce provoca

pouco efeito, enquanto
que bater nelas é o
método óptimo e
mais eficaz.

As seguintes são as chaves gerais da activação do
objectivo, que alguma vez foram consideradas como os
"segredos" da luta com pontos de pressão:

• Bater 
• Pulsar ou tocar 
• Esfregar ou pressão variável 
• Ângulo (quase sempre em uns 45 graus) 
• Direcção (seguir o fluir do meridiano para um efeito

máximo) 
• A intenção adequada com as correctas quantidades e

tipos de energia. 
• Atacar um objectivo mole com uma arma dura e vice-

versa (por vezes mencionado como o Yin e Yang). 
• Incluir som, visualização e emoção. 
• A relaxação é essencial para a transferência de energia

ao objectivo (não ter o corpo em tensão). 
• Fluidez e contacto. O golpe tem de ser executado de

maneira que o objectivo seja alcançado por ele e a arma
utilizada para bater permaneça em contacto pelo menos
uma décima de segundo. Isto distribui toda a energia
cinética do golpe.

Reportagem

“Comummente se pode
ouvir dizer ou ler em vários
meios, acerca do mantra 

da mente, o corpo e o
espírito, mas rara vez
realmente se percebe e
ainda menos se explica

nas aplicações
práticas”

“Recomendo
encarecidamente 

que dediquem algum tempo
em pesquisar 

o poder da intenção para
melhorar cada etapa 

da evolução”

http://www.dsihq.com/




Aqui vão mais alguns conselhos adicionais do
Grande Mestre George Dillman, para seleccionar,
situar e activar objectivos anatómicos: 
• Quanto maior seja o nervo, maior é a dor. 
• Atacar articulações mais pequenas com a

mesma força que as articulações de mais
tamanho, aumenta a dor (e o perigo de lesão). A
força se divide em volta dos tendões e os
ligamentos, o que se traduz em mais torção na
área. 
• Atacar os tendões na origem e os pontos de

inserção, estimula os receptores de estiramento e
são geralmente moles para "esfregar". 
• Atacar l igamentos nos receptores de

estiramento nervoso deve ser realizado mediante
batimento para esticar e retorcer o objectivo. 
• Atacando os corpos Golgi (receptores

nervosos especiais) se evita o cérebro e se
mandam sinais directamente à medula espinhal,
para criar uma resposta involuntária.

Estas chaves gerais, conselhos e métodos físicos
ajudam a melhorar a eficiência e eficácia do nosso
trabalho. no entanto, infelizmente, com frequência se
deixa de lado a INTENÇÃO, o que é talvez o
princípio mais eficaz em todas as actividades,
quando seja compatível com a inclusão e
a aplicação de acções consistentes.
É comum podermos ouvir

http://www.dsihq.com/




dizer ou ler em vários meios, acerca do
mantra da mente, o corpo e o espírito,
mas rara vez realmente se percebe e
ainda menos se explica nas aplicações
práticas. No programa TPP, o
alinhamento dos pensamentos (mente),
sentimentos (espírito) e as acções
(corpo) são fundamentais para a
correcta activação de qualquer
objectivo ou técnica. 
Pensem nisto como um efeito

sinérgico, no qual o resultado da soma
é maior que a totalidade das suas
partes.
A Intenção atrai todo o poder ou

energia necessária para o corpo físico,
o espírito e a mente poderem
conseguir ou manifestar qualquer
resultado. A prova disso pode
encontrar-se no simples placebo (uma
substância química inerte, que
frequentemente pode ser açúcar
normal).
Quando um sujeito pensa que o

placebo é algo mais, pensa que é o
produto farmacêutico mais eficaz. Um
placebo (a crença ou mais exactamente
"a intenção do sujeito”) tem curado mais
doenças que qualquer outra substância
química na historia da humanidade.
Quando um placebo cria uma resposta
física ou fisiológica, é óbvio que já não é
inerte. As nossas crenças e as nossas
mentes têm profundos efeitos nas
reacções neurohormonais e químicas do
nosso corpo.

Por exemplo:
Como é possível que uma mãe (ou

avó) de constituição débil, seja capaz

de levantar um carro pesado ou um
objecto onde uma criança ficou presa?
Quantas vezes temos escutado este
género de histórias? O que é isto
senão o alinhamento dos
pensamentos, sentimentos e acções
que permitem esta façanha milagrosa?
Agora imaginem que podem aproveitar
esse tipo de poder para as vossas
habilidades de defesa pessoal. 

"Um presente não consiste no que se
fizer ou se der, mas na intenção do

doador ou feitor" 
Séneca (Século I d.C.)

Para aqueles que podem ser
cépticos, é úti l  perceber que
biologicamente o corpo está
basicamente constituído por muitas
proteínas e que estas proteínas
respondem a certos sinakis.
Estes sinais genéricos são físicos,

químicos e energéticos. Um batimento
pode ser à vez físico e energético
(intenção) assim como uma aspirina
pode ser tanto química como
energética (recordemos o efeito
placebo). Em ambos exemplos é a
resposta sinérgica que cria o maior
resultado.
no entanto, frequentemente nos

questionamos o aspecto energético
como "a idade mística ou nova", no
entanto, continuamos reconhecendo as
reacções físicas e químicas sem
pensar duas vezes.
Sabiam que se não houvesse sinal

enérgica no corpo ( isto é,  a

condutividade eléctrica, como os
nervos),  os nossos corações não
lat i r iam? Isto vai  mais além do
alcance deste programa para explorar
a fundo este conceito único, de
maneira que recomendo
encarecidamente que dediquem
algum tempo em pesquisar o poder
da intenção para melhorar cada etapa
da evolução. Desmitificar este âmbito
é essencial no reconhecimento de
que é a nossa intenção que guia a
energia (conhecida como Chai, força
vita l ,  KI  ,  Qi  ,  Prana ou Chi nas
diferentes culturas) e que assegura o
êxito.
É claro que este artigo não pode

tratar esta matéria na sua totalidade e
recomendo saber mais dela, para
compreender mais a fundo esta
importante área da defesa pessoal.
Em próximos artigos ampliarei este

importante assunto.
Mas não é preciso esperar, pois toda

esta informação está à disposição dos
leitores no livro “Pontos de pressão
tácticos do Combat Hapkido” e na
série de DVD's de Instrução, que se
podem pedir directamente a Defensive
Services International em:

www.dsihq.com ou a Budo
International em:

www.budointernational.net .
Por favor, treinem forte, vivam com

honorabilidade e mantenham-se bem.
Para obter mais informação acerca

de seminários ou para outras
perguntas, contactar com:
info@dsihq.com

Reportagem

“A Intenção atrai todo o poder ou energia necessária para
o corpo físico, o espírito e a mente poderem conseguir ou

manifestar qualquer resultado”

“Sabiam que se não houvesse sinal enérgica no corpo 
(isto é, a condutividade eléctrica, como os nervos), 

os nossos corações não latiriam?”

http://www.dsihq.com/


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/


“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. 

Ref.: • KYUSHO20 Ref.: • KYUSHO20 

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/kyusho-jitsu/2024-kyusho-taekwondo.html


Hoonsanim Alberto Gamboa é um dos pioneiros do
Hankido no mundo, o seu interesse, amor e vocação pela
cul tura coreana at ravés do Hankido,  va leu- lhe a
nomeação como Hoonsa, que quer dizer: Professor
Tradicional de Hankido que domina os Oito Caminhos
(Hosindobop, Muyedobop, Sujokdobop, Kiokkidobop,

Kihapdobop,  Byongsooldobop,  Soochimdobop,
Hwansangdobop).
Seu dojang central, um dos mais maiores do Chile e

também do mundo…, está situado em Santiago do Chile,
onde ensina pessoalmente a mais de 100 alunos, onde há
crianças, adultos mulheres e homens e idosos. Não está
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Alberto Gamboa, precursor do Hankido nos países da América Latina
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interessado em ser uma “vaca
sagrada”, por isso não tem medo do
“mat” nem de vestir seu “dobok” e
passar o dia inteiro treinando.
Nasceu em 1952 e sendo ainda muito

pequeno e após a separação de seus
pais, ganhou uma bolsa de estudos
para ir a estudar na Europa. A sua mãe
emigrou com ele e após estudar um
ano interno na Inglaterra, finalizou todos
os seus estudos na Espanha.

Cinturão Negro: Como se iniciou
nas Artes Marciais?
Alberto Gamboa: Essa é uma

pergunta muito habitual, mas sem
dúvida todos temos um início e o meu
foi sobreviver. Eu era um garoto
estrangeiro num colégio público de um
enorme bairro de Madrid e apesar de
agora estar na moda, nessa época
também existia o “Bullying”. Por
vontade de minha mãe, comecei a
aprender Boxe e outras formas de
defesa pessoal na rua, até que acabei
numa escola de Judo. Posteriormente,
e já no Chile, na Escola Naval (da
Armada do Chile) fui seleccionado para
a equipa de Judo e também de
Esgrima, na especialidade de Sabre.

C.N.: E como chegou ao Hankido?
A.G.: Após sair da Armada pratiquei

Karate muitos anos, dois estilos muito
duros: Kyokushin, com Sensei Victor
Valdivia, a quem devo a base da minha
formação marcial e posteriormente
Shorin Ryu, com Sensei Brickman, que
inclusivamente me fez uma oferta para
eu ficar encarregado da sua escola no
Chile. Ma eu me aborreci da dureza
desses estilos e comecei a procurar
alguma coisa mais espiritual, fluida e
maleável. Foi assim como cheguei ao
dojang do primeiro mestre coreano que
foi quem trouxe o Hapkido para o Chile,
o mestre Choi, quem depois havia de
trazer o mestre Byong Chung Moon,
que foi enviado por Kuksanim Myong
Jae Nam para “evangelizar” com o que
agora sei que é a transição para o
Hankido. 
Estes dois mestres se separaram a

meados dos anos 80 e eu continuei a
linha da IHF com o mestre Moon, apesar
de me fazer esperar um ano inteiro para
me deixar entrar, porque eu já tinha um
grau alto com o Mestre Choi. 

Eles se tinham separado, mas a
lealdade marcial era intocável. Nos
finais da década dos oitenta, o mestre
Moon emigrou para os Estados Unidos
e me autorizou a viajar à Coreia para
tomar as rédeas da IHF no Chile.
Paralelamente, o mestre Choi, que
ensinava Hapkido no Chile,
desapareceu em misteriosas
circunstâncias. Foi assim como vendi o
meu carro e parti para me encontrar
com Kuksanim Myong Jae Nam.

C.N.: O senhor teve a sorte de ser
discípulo directo do Grão Mestre
Myong Jae Nam Kuksanim e o
privilégio de conviver com ele longo
tempo. Fale-nos de como era ele…
A.G.: A minha ligação com Kuksanim

marcou a minha vida, me apanhou de
uma maneira magistral. A primeira vez
que fui à Coreia, não voltei com
nenhum papel nem pergaminho que
disse-se que eu ia ter um lufar na
federação. Mas a partir da segunda vez
que voltei, foi um pai para mim, nunca
me senti mais amparado pela
Federação que quando ele era vivo! Me
telefonava e falava comigo longo tempo
e de muitas coisas e em Coreano e
apesar de nenhum dos dois falarmos o
idioma do outro, ambos ficávamos
muito fel izes de nos escutarmos.
Quando o acompanhei na sua viagem
pela Holanda e Espanha, em 1995, ele
se preocupava inclusivamente pela
minha mãe, coisa que chegava a
incomodar os outros coreanos, porque
era muito pouco usual na cultura
coreana ter deferências com as
mulheres (apesar de que nos nossos
dias já não é tanto assim). 
Kuksanim foi uma pessoa que

despertou amores e ódios em muita
gente e quando isso sucede quer dizer
que a sua passagem pelo mundo não
causou indiferença. Kuksanim é o
Hankido.

C.N.: Como foi o convite que lhe
fez Kuksanim para o acompanhar na
sua digressão pela Europa em 1995?
A.G.: Kuksanim sabia que eu

desejava estar mais tempo com ele e
do meu intenso desejo de aprender.
Nesse instante eu não tinha intenções
de me destacar, nem sequer me
interessava ensinar, o que queria era
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aprender. Todos os anos economizava em muitas coisas para
não perder as possibilidades que surgissem. Nesse ano viajei
à Coreia e treinei durante alguns meses com Kuksanim e ele
simplesmente me disse: Porque não me acompanhas à
Europa? e apesar de eu não ter uma condição económica
para o fazer, as paixões são as paixões e parti para a Europa
para o acompanhar. Foi difícil para mim na Holanda,
porque não conhecia ninguém e custou chegar a ter o
respeito dos coreanos encarregados do Hapkido na
Europa. Mas quando cheguei à Espanha, já foi outra
coisa, senti-me como em casa. Para mim, o mais
importante foi que houve um “amarre” ainda maior
entre Kuksanim e a minha fidelidade à sua pessoa.

C.N.: Passando ao assunto técnico Hoonsanim…
P que há de tradicional e de moderno no Hankido?
A.G.: Este é assunto que acostuma ser bastante

discutido e do meu ponto de vista, não vejo que faça
sentido essa discussão. Toda a gente sabe a trajectória
das Artes Marciais da Coreia e também se conhece
acerca da época em que desapareceram as artes
guerreiras dessa zona, devido à ocupação japonesa. E
foi justamente nessa época quando apareceram as
pessoas que tiveram de concertar o quebra-cabeças
das Artes Marciais Coreanas. Dizer que o fizeram bem
ou criticar pelo terem feito mal, já é história e a mim o
que me interessa é ser um fiel defensor do que significa
a entrada do Hankido no mundo actual, como uma arte
nova, moderna e como uma arte com tradição. Isto não
signif ica que não seja tradicional, de facto, se
encontraram documentos de um príncipe da dinastia
Shilla fazendo técnicas de Hankido faz 5.000 anos. A
tradição do Hankido está justamente na CULTURA DA
COREIA, nas suas raízes ancestrais. Mas temos de
voltar ao momento histórico actual. Kuksanim foi um
homem contemporâneo. Faleceu em 1999, contava 60
anos e durante esse tempo fez muitas coisas, mas sem
dívida o mais importante foi que transformou um
Hapkido tradicional em um Hankido renovado com a
cultura da Coreia. 
Há muitas pessoas que procuram discussões e

polémicas entre as artes marciais coreanas e as
japonesas. Os movimentos de TODAS as artes marciais
são comuns a todas, não existem artes marciais que
tenham movimentos únicos, a diferença radica nas
bases filosóficas e no caso do Hankido estas são:
Taoistas, Confucionistas e Budistas. Os herdeiros deste
Hankido têm de inspirar-se nos mesmos princípios que
moveram Kuksanim: Tradição e Inovação. 
O Hankido é uma arte marcial sólida, de fiabilidade e

acima de tudo de identidade...
Do ponto de vista prático, Kuksanim mandou alguns

emissários que deram a volta ao mundo com um
conceito de transição do Hapkido…, o que iria ser
Hankido. Estas pessoas formaram outros professores,
mas isso todavia não era Hankido. A primeira visão ou
apresentação do Hankido foi nos primeiros Jogos

Internacionais que se realizaram em Seul, em 1990.
Kuksanim preparou uma exibição com uma equipa de
demonstrações formada por adultos já de idade avançada e
assim mostrou ao mundo que o Hankido era uma arte que
tinha solidez, fiabilidade e acima de tudo IDENTIDADE. Essa
equipa de exibições estava longe do que hoje se mostra nas
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competições, onde as exibições estão
caracterizadas por saltos e piruetas. 
Naquela época dos anos 90,

surgiram a maioria dos professores
pioneiros que aceitaram participar
neste desafio, entre os quais eu me
conto. O fundamental dessa época era
a unif icação, mas para muitos
professores foi difícil compreenderem a
transcendência que significava unificar
o Hapkido com o Hankido… Nessa
época nem sequer se falava de

Hankumdo. Daí em diante começa a
missão de mudar ou transformar a IHF
na HKD, um conceito que integra
Hapkido, Hankido e Hankumdo. O que
eu percebi do desejo de Kuksanim,
reside em só uma palavra:
INTEGRAÇÃO. Ele queria que tudo
estivesse incluído em um conceito só:
HANKIDO.

C.N.: Foi trabalhoso para si, inserir
este novo conceito na comunidade

de artistas marciais do resto do
mundo, sendo o senhor o
responsável para os países da
América Latina?
A.G.: Quando fiz o meu exame de

Wan Gang perante kuksanim, para ser
representante do Hankido para a
América Latina, vários anos após os
meus inícios, me entregaram todos os
documentos numa pasta onde estava
escrito em Hanja (letra chinesa), HAN KI
DO e por baixo disto estava o escudo

Entrevista



da IHF que nesse momento se usava, onde estava escrito
“International HANKIDO Federation”. Quando voltei para o
Chile, apresentei todos estes documentos a uma comissão de
reconhecidos artistas marciais convocados pelo Ministério da
Defesa, para me  ser concedida ou não a licença para ser
representante de um estilo no Chile. Entre esses artistas
marciais inclusivamente estava um professor de Hapkido, um
coreano que chegara ao Chile alguns anos atrás. A primeira
coisa que todos disseram foi: “Se enganaram!!! Imprimiram
mal!!! Tanto a pasta como o têm com o mesmo erro!!!
Mudaram o “p” por um “n”. As reacções em geral me
indicavam a falta de conhecimento e de cultura existente no
ambiente. Esta anedota indica que as pessoas criticam sem
sequer conhecer do que se está a falar.
Uma arte marcial tem de ser vivida! Significa que tenho de

me cultivar, que tenho de aprender da sua cultura, que tenho
de saber pelo menos como juntar uma consoante com uma
vocal. Kuksanim sempre dizia: 
Primeiro: que o Hankido tem de ser SIMPLES. 
Segundo: que tem RITMO. 
E por último, que é para GENTE QUE SEJA CAPAZ DE

PENSAR! 

Em 2010, o Hankido foi reconhecido oficialmente pelo
governo da Coreia como arte marcial TRADICIONAL...
O grande contribuição do filho herdeiro de Kuksanim, o Doju

Myong Sung Kwan, é que em 2010 conseguiu que finalmente
o governo de Coreia do Sul, reconhecesse oficialmente o
legado cultural deixado por Kuksanim através de seu trabalho
de resgate das raízes de seu povo. 
Hoje, o Hankido é a segunda arte marcial tradicional da

Coreia e culturalmente se situa no mesmo nível que o
Taekwondo tradicional. Isto levou a que mundialmente sejam
“moda” as alianças e cooperações entre estas duas artes
marciais. É assim como na Coreia já há mais de 600
professores de Taekwondo que se têm preocupado em
aprender paralelamente as técnicas de Hankido e Hankumdo. 
Aos Estados Unidos e à Europa também chegou esta

“moda” e Hoonsanim Alberto Gamboa também tem uma
opinião a esse respeito.

C.N.: O que pensa das alianças estratégicas que se
estão realizando nas escolas e Organizações de Hapkido,
Hankido, Hankumdo e o Taekwondo? Pensa que esse tipo
de união tem futuro? 
A.G.: Do ponto de vista teórico, Hankido e Taekwondo não

têm nenhum ponto de conjunção, cada arte funciona
independentemente e não compartilham órgão algum, mas
pelo que eu vejo, não existe problema algum para se
complementarem e formar alianças e estratégias. Mas em todo
este tipo de alianças, não só estão as ideias e o espírito do
assunto, também estão os homens e nos homens sempre
existe a ambição por ter o poder, além das rivalidades… Ou
seja: O que é primeiro, o ovo ou a galinha?
Resumindo, visto de um ponto de vista positivo, não só é

bom como também é necessário. Tudo depende de nós, das
nossas atitudes e de rever que futuras alianças estratégicas
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cumpram objectivos de intercâmbio de conhecimentos,
deixando de lado os objectivos emocionais.

C.N.:  E por últ imo, Hoonsanim… Sabemos que
proximamente, no mês de Maio viajará à Espanha
para dirigir um seminário aberto e também para

constatar como vai ali vai avançando o Hankido. O
que espera ver na Espanha e quais são os seus
projectos? 
A.G.: Com respeito à Espanha, tenho as ideias claras em

termos práticos e em termos emocionais. Sem dúvida, o
trabalho de todos os que estamos implicados na reinserção

do Hankido na Espanha, deve ser prático,
metódico e também com os pés na terra. Há
muita gente que aprecia as mudanças, mas
custa realizá-las por motivos de egoísmo, de
ambição e talvez também de orgulho. Por
vezes a mudança tem de exigir também o
sacrifício e isso se traduz em HORAS DE
TREINO e também, às vezes significa descer
de categoria. Há pessoas que não aceitam isto.
Sem dúvida prefeririam que essa mudança
fosse suave e com um apoio administrativo
mais rápido. 
No caso da Espanha, a marcha tem sido

boa. Não tenho possibilidades de realizar
visitas mais assiduamente… salvo uma vez por
ano, mas desde a primeira vez que viajei até a
Espanha, estive disposto a dar o máximo de
mim às pessoas que queiram fazer mudanças,
aos valentes! Gente que com o espírito de
transformar e que evidentemente entre na
magia do que é Hankido, mas com boas
intenções e não procurando prémios, nem
reconhecimento, mas lutando por uma coisa
que a longo ou a curto prazo, é a entrada a um
mundo diferente. 
Esse mundo diferente foi conseguido através

de dez professores que neste momento estão
trabalhando com muita fé e muitos sacrifícios.
Sacrifícios de todo género, porque também
temos de considerar o momento económico da
Espanha, que não é muito bom e sem dúvida
isso marca a vida de todo espanhol. Mas
apesar a tudo, eles estão trabalhando dentro
das suas possibilidades e pela minha parte, eu
estou fazendo o máximo esforço para
conseguirmos um maior intercâmbio, com uma
boa base de conhecimentos para terem bons
cimentos e acima de tudo entregarmos
experiência, essa experiência que temos todos
os que já levamos alguns anos nisto e sem
dúvida, criarmos esse incentivo em podermos
desenvolver a arte de uma maneira realista e
com os preceitos básicos que tinha Myong Jae
Nam Kuksanim. 
Eu sou um defensor da linha tradicional do

meu mestre. Não sou partidário de objectivos
desportivos, ainda que aceito os processos
dos campeonatos como uma maneira de
integrar o Hankido mais massivamente, para
que seja mais e melhor conhecido, mas não
estou inclinado a criar linhas paralelas entre
conceitos marciais e desportivos; aceito
porque tenho de aceitar e porque sou um bom
soldado e isso implica também que a minha
atitude no que respeita à maneira de ensinar é
MARCIAL ao cem por cento! 
Tenho fé que na Espanha, as pessoas sejam

capazes de perceber isto e de acreditar nisto,
porque as vicissitudes na prática são como as
vicissitudes na vida, não sabemos o que vai
acontecer amanhã, mas temos que continuar
lutando por aquilo em que acreditamos e por
aquilo que queremos, mesmo que o futuro
seja incerto.



http://issuu.com/budoweb/docs/revista_artes_marciales_cinturon_ne_b9982be2550276
http://issuu.com/budoweb/docs/magazine_arts_martiaux_budo_interna_2dd24190225703
http://issuu.com/budoweb/docs/rivista_arti_marziali_cintura_nera__ed8b863d2de1b0


http://issuu.com/budoweb/docs/rivista_arti_marziali_cintura_nera__ed8b863d2de1b0
http://issuu.com/budoweb/docs/cinturao_negro_revista_portugues_ja
http://issuu.com/budoweb/docs/martial_arts_magazine_budo_internat_effa2a6a29424a
http://issuu.com/budoweb/docs/kampfkunst_budo_international_magaz_185745d507b8c6


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




http://www.youtube.com/watch?v=ER_Vx0fSAI0
http://www.budointernational.net/material/wing-tsun/1858-wing-tsun.html
http://www.budointernational.net/


http://www.budointernational.net/material/vietnam/1857-vovinam-viet-vo-dao-sable-y-alabarda.html
http://www.youtube.com/watch?v=-OKK83wn0Tg&feature=c4-overview-vl&list=PLOkN7ganDeckzgA0ixtxttVWkNDSAZa6S


As técnicas do Leopardo em Shaolin
Hung Gar Kung Fu

Leopardo (   )
As técnicas do leopardo são exercícios para a rapi-

dez, a coordenação e a perseverança. As suas técni-
cas se baseiam na filosofia do elemento metal. As téc-
nicas do leopardo podem ajudar não combate de pro-
ximidade, não corpo a corpo, o combate com todas as
forças e na curta distância. Ao contrário do tigre que se
serve do ataque da força concentrada, o leopardo é
ágil e explosivo.

A rapidez do seu poder de reacção e habilidade
fazem que o leopardo seja por natureza um
caçador extremamente perigoso. Pode atacar
com a rapidez de um raio e de maneira ines-
perada e por outra parte pode recolher-se
muito rápido não contra-ataque, com
manobras de desvio. O leopardo é menor
que o tigre e portanto também tem menos
força. Forma parte dos animais de presa
mais rápidos do mundo. Quando põe seu
ponto de mira numa presa, caça-a com
uma rapidez incrível. Mata a sua vítima
de inexorável e rapidamente com um
único mordisco na nuca.

Nas técnicas de combate, a rapidez é
também muito de se ter em conta e está
considerada como um factor importantís-
simo. Em muitos ataques rápidos e agres-
sivos que se precipitam sobre o confron-
tante, um contra-ataque é quase impossível.

As imagens que se seguem mostram o
Grão Mestre Martin Sewer em uns interes-
santes movimentos básicos de leopardo
não Kung Fu.

Kung Fu

http://martinsewer.com/


“As técnicas do
Leopardo

podem ajudar
para o combate
de proximidade

não corpo a
corpo”

http://www.youtube.com/watch?v=qXPg3gie-QU


Kung Fu

Os movimentos são como duas pedras que se lixam mutuamente. Para compreender a ideia básica do movimento, a
mão se encontra aqui aberta. O movimento em rotação vai em frente.

Aqui tomamos a posição típica da mão do leopardo em Kung Fu. Isto é um meio punho. Quer dizer, fechamos só a
metade do punho. 

Tem de se dar atenção em alcançar tensão não punho. Assim o ponto de contacto é nitidamente menor e por isso mais
doloroso para o adversário.

http://martinsewer.com/




Kung Fu

http://martinsewer.com/


Este é só o movimento básico.
Naturalmente é possível um
movimento brusco de mudança.
Observem a imagem a seguir:

E então, de novo mudar a
direcção. 

Aconselho praticar primeiro os
movimentos com calma e atenção e
só então, em um seguinte passo,
experimentar a mudança de direcção.

E assim se continua desde a
direcção inicial:

Quando estes movimentos foram compreendidos na sua aplicação, Vê-se por exemplo assim:

A seguir, as mudanças de direcção não
combate:

... e mudar na outra direcção.

Como pode ver o leitor interessado, estas
técnicas são muito rápidas, muito efectivas e
fáceis de aprender. As formas tradicionais são
perigosas e é preferível não as subestimar.



http://www.bugei.eu/
http://www.youtube.com/user/masugiyama
https://www.facebook.com/KazenoRyu.Bugei
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A defesa pessoal para mulheres deve cumprir certos requisitos. Deve ser
simples, eficaz e realista. A Eskrima pode ser simples, muito eficaz e realista, mas
não muitas mulheres praticam Eskrima. Uma da razões é o facto de que muitas
mulheres parecem pensar que não podem levar o seu pau para a rua. A Eskrima é
practicada frequentemente por pessoas que já têm outra experiência em desportos
de combate. No entanto, os meus seminários são muito visitados por mulheres.
Primeiro elas pensavam que a Eskrima era estranha, porque começamos com o
treino com armas. Quando começo a explicar os princípios da Eskrima, elas
compreendem a beleza e a eficácia da mesma. Por exemplo, aprendem a perceber
que “podem”, de facto, usar qualquer arma, como uma borracha de apagar ou uma
mala. Eu vejo o sorriso em suas caras quando começam a perceber. Penso que
qualquer mulher pode praticar e aprender Eskrima. 



Eskrima para Mulheres

Leonora, Lutadora de
Artes Marciais Filipinas
Quando penso nas mulheres da

Eskrima, penso na minha primeira visita à
escola “Pares Eskrima Doce”, em Cebu.
Vi dois eskrimadores em combate full
contact e batendo um no outros com
combinações duras e rápidas. O que me
surpreendeu foi a força e a maneira
agressiva da luta dos dois lutadores. O
eskrimador de menor tamanho fez uma
série de combinações de golpes fortes
na cabeça, e aplicou uma série de
batimentos no corpo do lutador de maior
tamanho. Este foi o momento de parar a
luta e o tipo de mais tamanho caiu de
joelhos. Esse foi o momento em que
realmente fiquei surpresa! O lutador mais
pequeno tirou o capacete e com grande
surpresa vi o cabelo comprido e preto
que caía e o rosto de uma mulher jovem,
com uma grande sorriso. Ela me viu e
veio se apresentar como Leonora

Rentuma. Depois indaguei e descobri
que foi várias vezes campeã da Filipinas,
campeã do mundo em combate de
contacto completo, e várias vezes
campeã do mundo em Sayaw (katas).
Formou parte da equipa mil itar em
Manila e foi campeã invicta. Nesse
momento nem me passou pela cabeça
que Leonora iria ser minha mulher… Mas
essa é outra história.

A ideia errada da
Eskrima
Anos atrás, um meu estudante veio

dizer-me que quando viajara de comboio,
derrotara dois garotos numa briga. Usara
seus paus de Eskrima. Eu já lera a notícia
nos jornais, mas nunca pensei que fosse
um dos meus estudantes que vinha
treinando comigo vários anos. Claro está
que não estava satisfeito desta situação e
perguntei ao estudante o motivo dele
viajar com os seus paus de Eskrima.
Pensei que era estranho…. Ele respondeu
que ele sempre andava com um pau de

Eskrima. Então eu respondi que ele não
percebera o conceito de Eskrima. O pau
se assemelha a outras armas, como uma
espada curta… Mas o incidente me
obrigou a pensar e insisto muito no que a
Eskrima realmente é e no que não é. 
É importante compreender os

princípios e os motivos de treinar com
paus e o que a eles se parecem e
assimilá-lo. 

Benefícios da Eskrima 
O Eskrima é adequada para auto-

defesa, para o combate armado e
desarmado. Mas a maneira de aprender
Eskrima é diferente de outras Artes
Marciais. Na Eskrima começamos com as
armas e a razão é muito simples: quando
nos metemos numa briga e temos de lutar
pela nossa vida, teremos uma vantagem
se soubermos como manipular as armas,
e não tem de ser necessariamente um
pau. Podemos usar uma grande variedade
de armas que são legais para as levarmos
a todo lado: um chapéu-de-chuva, uma

http://www.knifefightsystem.com/nl/
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esferográfica, uma mala, óculos,
cachecol, etc. É certo que se não podem
interceptar golpes de maneira muito eficaz
com um cachecol, mas podemos usa-lo
como uma distracção e bater na cara do
atacante e fugir dele. Também uma
jaqueta ou um casaco constituem
excelentes armas para a auto-defesa.
Pensem nesta cena: atirar o casaco na
cabeça e dar-lhe um pontapé no joelho ou
no meio das pernas...

Armas na rua 
Na rua há todo género de armas à

mão. Pedras, paus, areia… tudo muito
eficaz! Uma bicicleta pode ter um bom
uso para a auto-defesa como um escudo
entre nós e o atacante. A bomba da
bicicleta é uma arma que se pode utilizar
como um pau de Eskrima. Pensem
nisso..., as armas estão em nosso redor. 
Talvez o leitor nunca tivesse pensado

nisso. Olhe em sua volta: muitas armas
pode ver nestes momentos: o lixo, pedras,

areia..., basicamente tudo o que se pode
transformar numa arma. O único obstáculo
é ter uma mentalidade pequena. Pensem
em grande e olhem em volta. Vejam as
armas ocultas que a rua oferece! 

Armas em casa 
Com muita frequência, mulheres me

perguntam o que podem fazer no caso
de serem agredidas na própria casa. A
minha primeira resposta é que têm de se
sentir seguras na própria casa, mas por
desgraça cada vez é mais frequente que
os gatunos de rua entrem nas casas para
roubar e muitas vezes acabam por dar
pancadaria nos ocupantes da casa ou
coisa ainda pior! 
É um grande problema e o problema

cresce. A minha resposta é: olhem em
volta dentro da casa e reparem na
quantidade de armas que há. Facas,
garfos, vasos, mesas, cadeiras…,
basicamente qualquer coisa que se
possa usar, não há regras para a auto-

protecção, a protecção dos filhos e dos
seres queridos. Nos Estados Unidos está
autorizado o uso de armas de fogo
quando alguém entra na nossa casa. Na
maioria dos países da Europa não se
pode ter uma arma de fogo é muito
possível que nos metam presos a nós em
vez de prender o gatuno... Um bom
conselho é fazer muito barulho, por
exemplo, lançar um cinzeiro ou um jarrão
de flores pela janela.... Façam o maior
barulho possível, os gatunos não gostam
nada disso... 

Armas fixas no lar 
Devido aos meus seminários e cursos

de instrutor que me levam a sair muito de
casa, a minha mulher fica a sós com as
crianças. Agora moro numa povoação
onde praticamente não há nenhum delito
e não é realmente necessário ocultar as
armas (não se pode ser paranóico!), mas
anteriormente morávamos num bairro
com uma grande quantidade de delitos



de drogas e era necessário tomar
medidas. Uma destas medidas foi a
instalação da armas fixas, como paus e
facas. Leonora nasceu nas Filipinas e
cresceu com armas. Seus irmãos e
primos praticavam Eskrima. O pau e a
faca eram e são suas armas favoritas. Em
cada quarto da casa havia um arma
oculta. Logicamente as crianças não
podiam chegar até estas armas, mas para
Leonora era fácil ir busca-las quando
necessário. O meu conselho para

Leonora foi sempre fazer tudo quanto
necessário mesmo chegar aos extremos,
para se proteger a si e às crianças.

Mais mulheres na
Eskrima
Estou convencido de que o Eskrima é

uma boa Arte Marcial para as mulheres.
Para a auto-defesa basicamente, tudo
está nela. É bom treinar com todo género
de armas e tomar consciência do

impacto das armas e habituar-se às
armas e ao treino, tanto físico como
mental. 
Utilizando o Pangamot (combate sem

armas total), todas as opções que se
aprenderam através de treino com
armas, se utilizam agora sem armas:
pontapés baixos, entre as pernas,
joelhadas, socos, cotoveladas, golpes de
mão aberta, espetar os dedos nos olhos,
a cabeçada de uma mulher pode ser
inesperadamente eficaz. Realmente o

http://www.knifefightsystem.com/nl/
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corpo todo pode ser utilizado para a defesa. Certamente que
podem treinar Eskrima como Arte, posto que tem muito a
oferecer. Pensem na beleza das Sayaw (katas) e nos Arkos, os
elegantes movimentos de alavanca e as muitas técnicas de
desarme que só funcionam no ginásio, ou lutar com um sarong
ou com um cachecol. Definitivamente, a Eskrima tem muito a
oferecer e com razão está considerada como uma das Artes
Marciais mais eficazes jamais inventada. 
Para as mulheres que lerem isto, espero que o meu artigo

seja atraente e aumente seu interesse por conhecer mais da
Eskrima e talvez começar a praticar Eskrima. Pensem em todos
os benefícios da Eskrima como uma maneira extremamente
elevada da legítima defesa, e por outra parte, é boa para a

saúde e o fitness. Só precisam mesmo de encontrar um bom
mestre! O estilo não importa, sempre e quando perceberem que
o que se aprende também se pode aplicar na realidade.

Acampamento de faca na Alemanha
Gostaria de convidá-los ao mi próximo Acampamento de

faca em Bielefeld, Alemanha, do dia 16 até o dia 18 de Maio
2014. Poderão treinar e aprender defesa contra faca, desarme
de faca, ataque com faca, karabit, machado, espada, diferentes
métodos de treino contra faca, faca contra mãos nuas e mais.
Aqueles que gostariam de ser parte do Sistema de Combate
Stroeven e estiverem interessados em seguir cursos de

instrutor e inscreverem-se nos acampamentos ou nos
seminários, podem contactar-nos em sekan@zigoo.nl 
Desejo a todos muito êxito na vossa formação e talvez

nos encontremos em um dos meus muitos seminários!
Sejam bem vindos ao meu mundo, o mundo da Eskrima!



http://www.budointernational.net/material/karate/1863-karate-kumite.html
http://www.youtube.com/watch?v=e-vbCM4ADBs&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
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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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http://www.budointernational.net/material/kick-boxing/1862-kick-boxing-y-full-contact.html
http://www.youtube.com/watch?v=QOVWNtUZdtc&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag


Basta um Basta um CliCCliC

para estar no melhor para estar no melhor 

que em Artes Marciais que em Artes Marciais 

existe noexiste no teu idioMA…teu idioMA…

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


O nosso assíduo colaborador Salvador Herraiz, defensor de um Karate tradicional
com uma atitude compatível com os princípios do Dojokun, nos traz hoje um amigável
duelo dialéctico com o principal representante do Karate desportivo, António Espinós
Ortueta, Presidente da World Karate Federation. 

Herraiz, além de nos dar a sua opinião, apresenta a Espinós determinados
assuntos que são comentados em círculos do Karate, mas que talvez não são
abertamente. Interessante troca de impressões nesta entrevista histórica, com o
homem que trabalha incessantemente para levar o Karate ao Programa Olímpico.

O PRESIDENTE da WKF é entrevistado por Salvador Herraiz 

https://www.facebook.com/salvador.herraizembid
http://www.wkf.net/


O nosso encontro é em Madrid, na sede da World Karate
Federation. 
Desde o primeiro momento, Antonio Espinós se mostra

disposto. Sempre temos mantido um bom relacionamento e
sabe que apesar das evidentes diferenças na maneira de
pensar, o que eu faço é do coração e com a garantia da
seriedade.
Pessoalmente conheci Antonio Espinós no dia da sua

eleição como Presidente da Federação Espanhola de Karate.
Eu era membro do Pleno da Federação, o Órgão Supremo do
qual ele seria eleito. Realmente não parecia ser ele o favorito,
mas sim o que até então tinha sido Presidente, Celestino
Fernández, mas Espinós ganhou as eleições. 
Em 1988 conto com a presença de Espinós no Torneio de

Exibições que organizo em Guadalajara. Também desde o ano

precedente, escrevo na revista "Karateka" que edita a
Federação Espanhola de Karate, que ele preside. Continuaria a
minga colaboração nessa revista vários anos, até a sua
desaparição. 
Meu relacionamento com Espinós, nos anos 80 e princípio

dos 90 é muito boa, devido em parte a que nessa época eu
sou o Director de Actividades da Federação de Castela La
Mancha de Karate (regional pertencente à Federação
Espanhola). Meses depois, Antonio Espinós assistiria ao meu
casamento realizado em Guadalajara. O nosso contacto,
apesar das nossas claras diferenças, tem sido sempre e é
cordial e respeitosa por ambas partes, como deve de ser.
Anos depois, em Fevereiro de 2001, Antonio Espinós

escreve o prólogo do meu livro sobre a história da WKF e do
Olimpismo no Karate. Nele me dedica “pérolas” que agradeço: 

”Primeiro de tudo quero reconhecer a Salvador
Herraiz o impressionante trabalho de compilação por
ele realizado, assim como o esforço e a dedicação
que de certeza tudo isto constituiu. Devo dizer que a
qualidade de sua informação documentada é
admirável. 
Salvador, quero agradecer-te mais uma vez, o teu

trabalho apaixonado e a tua enorme contribuição de
pesquisa. Como Presidente da WKF, mas acima de
tudo como alguém para quem o Kárate é muito
especial e importante, te agradeço e incentivo para
continuares trabalhando como sempre tens feito. Se já
não tivéssemos um Salvador, teríamos de inventá-lo”.
Antonio Espinós nasceu em Bilbao, a 13 de Outubro

de 1947 e se graduou em 1963, no Instituto Alemão
de Madrid, cidade onde também iría ser Engenheiro
Industrial em 1973 e onde tem a sua residência. 
Espinós foi competidor e membro da Equipa

Nacional da então Secção Espanhola de Karate, no
seio da Federação Espanhola de Judo, entre os anos

Karate



1971 e 1974 e professor de Karate de
1975 a 1978. Nesse último ano iria
nascer a Federação Espanhola de
Karate como tal (dantes, o Karate estava
no seio da Federação de Judo) sendo
seu Presidente Celestino Fernandes até
1984, ano em que António Espinós seria
eleito seu sucessor e também Membro
do Comité Olímpico Espanhol.
“O único Campeonato do Mundo a

que não assisti foi o de 1988, no Cairo,
porque meu pai estava muito doente e
de facto acabou por falecer. Me
lembrava disso dias passados,
quando soube do falecimento do teu
pai, que sinto muito. Eu andava
contigo em Guadalajara, na tua casa,
quando ele estava no hospital. Eram
tempos em que não existiam os
telemóveis à mão como agora e eu
estava preocupado pelas notícias do
meu pai. Estão associados em mim,
ambos factos e já passaram mais de
25 anos… Deus do Céu! Como o
tempo passa!!!...”
Sem dúvida, a sua valia para a

direcção e a sua grande capacidade de
trabalho, levaram António Espinós a ir
conseguindo um nome também no
âmbito da polít ica internacional do
Karate. De 1989 a 1995, António Espinós
foi assistente do Secretário Geral da

União Europeia de Karate (depois
chamada Federação Europeia de
Karate). Em 1994 é nomeado primeiro
Vice-Presidente da Federação Mundial
de Karate (WKF) e um ano depois
também da Federação Europeia, da qual
em 1997 é eleito Presidente. 
“Deixei a Federação Espanhola em

Dezembro de 1996, quando me
escolheram para a Europeia no mês
de Maio, em Tenerife. Depois, em
Outubro de 1998 fui eleito Presidente
da mundial, no Rio de Janeiro”. 
Eu me lembro que alguns dias antes

falamos ao telefone com motivo de um
dos meus livros, “Karate, muito mais que
um desporto”, que já estava
praticamente na imprensa, mas eu
queria meter o facto de um espanhol ser
Presidente da Federação Mundial de
Karate, e assim foi!
Como surgiu pôr os olhos nas

federações europeia e mundial?
“Tudo surgiu em Granada, nos

Campeonatos do Mundo de 1992. Fui
arrastado a isso. Anteriormente, na
verdade nunca pensara nisso. Jamais!
Nem sequer tinha pensado nunca em
estar no Comité Executivo da
Federação Mundial. Não me
inquietavam essas coisas. Eu tinha a
minha vida muito plena, o meu

trabalho, a Federação Espanhola…,
mas os acontecimentos se
desenvolveram de maneira imprevista
e muito depressa. Também ajudou a
situação que na altura tínhamos, por
termos perdido o reconhecimento do
COI, de termos o Jacques Delcourt
que não tinha nenhuma opção de
acesso ao COI. O que aconteceu com
a ITKF foi mais uma questão pessoal
contra Delcourt, que não estava bem
visto e na verdade, com ele nós não
tínhamos opção nenhuma de
reconhecimento, nem juntando-nos
com a ITKF nem deixando-nos de
juntar… E chegou alguém como eu e
estás a ver o que acontece!” 
Realmente aquele assunto, que

parecia exigir uma unificação entre a
Federação Mundial e a organização do
Mestre Hidetaka Nishiyama, sempre foi
estranho, pois à margem do grande
valor de Nishiyama como Mestre,
parecia estranho que tivesse o peso
atribuído no assunto olímpico, não
deixando de ser uma organização nada
comparável no respeita ao tamanho e
implantação mundial com a Federação
Mundial. Por outra parte, sempre
resultou estranho que um mestre tão
tradicional como Nishiyama, lutasse
tanto por um assunto de Karate

http://www.wkf.net/


desportivo. Tudo era um tanto ou quanto
rocambolesco. 
Em 1997, Espinós é distinguido com a

Medalha de Prata ao Mérito Desportivo e
no ano seguinte, em 1998, eleito
finalmente Presidente da Federação
Mundial de Karate. 
António Espinós, galardoado em 2002

com a Medalha de Oiro ao Mérito
Desportivo da Espanha, t inha sido
reeleito em 2001 como Presidente da
Federação Europeia e em 2004 reeleito
também como Presidente da Mundial,
encargo que mantém actualmente e
desde o qual, com muito trabalho, com
as ideias bem esclarecidas, objectivos
bem planejados e… com certa mão
dura, tem levado o Karate desportivo a
esse Olimpismo procurado desde faz
muitos anos.
São muitos anos os que António

Espinós está na direcção do Karate
desportivo internacional. Em tantos anos
de presidente da Mundial… o que tem
sido melhor e o que tem sido o pior? 
“O melhor tem sido a experiência,

ter podido fazer o que eu pensava que
tinha de ser feito desde o lugar de
Presidente da Mundial. Tomar essas
decisões que só se podem tomar
desde esse lugar e que caso contrário
só podemos continuar a pensar que
se deveriam de tomar. O pior? Não
sei! Deitando a vista atrás, tem havido
muitas coisas boas e muitas más. A
pior certamente é o que o Karate
ainda não tenha podido chegar a ser
Olímpico, porque é uma grande
injustiça. O Karate merece! Temos
trabalhado muitíssimo, não para ser
olímpicos mas para termos uma
Federação como a que temos. Em
comparação com outros desportos do
programa olímpico, merecemos clara
e sobejamente sermos olímpicos. Não
conseguimos porque… Bem, como
diz o povo: “Mais vale chegar a tempo
que esperar um ano”, mas chegamos
no momento em que a expansão do
programa olímpico tinha acabado e
havia muitas menos possibilidades
para o conseguir por parte dos
desportos que estamos à espera.
Esse foi o principal motivo, porque
realmente todos reconhecem que o
Karate e a WKF cumprem
amplamente todos os parâmetros
para o ser. Porque afinal, o que o
programa olímpico reconhece não é
um desporto mas sim uma federação
internacional representativa. Quer
dizer, o COI não reconheceu o Karate
mas sim a WKF como representativa
do Karate no mundo. Isso é
precisamente uma das coisas que tem
que mudar, de acordo com o
planeamento do novo presidente do
COI. Tem de ser feito por modalidades
desportivas em vez de por federações
internacionais e isso nos iria dar uma
nova oportunidade, não só ao Karate
como também a outros desportos”.

Devo dizer que esse motivo que estás
a dar… não parece justificar o facto de
que o Karate não seja olímpico, quando
o são outros que, com todos os meus
respeitos, não são comparáveis em base
ao que sabemos. Desconheço se o
Olimpismo será bom ou tudo pelo
contrário, para tradicional Karate que eu
desenvolvo e do que gosto. Mas…
inclusivamente vendo só a faceta
desportiva do Karate, é muito estranho
que o Karate não consiga o Olimpismo.
O que se esconde atrás da atitude dos
membros do COI depois do recente
fiasco? Qualquer coisa estranha deve de
haver atrás disto, para que o Karate,
com o seu número de praticantes no
mundo, a sua implantação, etc…, não
seja olímpico…
“Bem. Sim, há um motivo muito

claro e é que há desportos de
combate a mais no programa e existe
uma percepção para alguns membros
do Comité Olímpico Internacional de
que deve de existir um equilíbrio entre
as diferentes famílias dos desportos
que há no programa e a verdade é que
aí, o Taekwondo pesa muito. Tem sido
para nós muito árduo que o
Taekwondo chegasse antes que nós,
ou melhor dito, que realmente se
adiantasse, porque em princípio o
Karate ia muito por diante do
Taekwondo no assunto olímpico. O
COI nos dava o reconhecimento em
Junho de 1985, quando o Taekwondo
nem sequer existia como a Federação
Internacional que é hoje. Mas o
próprio COI retirou o reconhecimento
à Federação de Karate em Julho de
1992. Nos tirou o reconhecimento!
Isso é coisa que não tem acontecido
em muitas ocasiões. Mas o certo é
que nos tirou o reconhecimento! Mas
agora não é questão de chorar pelo
que já aconteceu”
António Espinós não faz menção mas

há uma coisa que eu sempre tenho
pensado e assim digo no meu livro
acerca do Karate e o Olimpismo, que
por certo o prólogo é de Espinós. No
livro digo que dirigentes do Taekwondo
com grande poder no COI, poderiam ter
exercido pressão para que o Karate não
chegasse ao programa olímpico e evitar
assim uma competência importante em
disciplinas que ainda sendo muito
diferentes, não deixam de ter um certo
parecido a olhos de profanos. Os
números falam por si mesmos e se
estima que os karatekas federados no
mundo são similares em número aos
judocas e taekwondistas juntos! Menos
na Ásia, onde os números são mais
equiparáveis, no resto do mundo o
Karate supera clarissimamente em
praticantes as outras duas disciplinas.
António, eu penso que além do mais,

assim como o Taekwondo sempre tem
sido muito apoiado pelo Governo do seu
país, a Coreia, Pelo contrário, o Karate
não tem sido para Japão uma

prioridade… O que pensas? 
“Sim. O Taekwondo é o desporto de

um país e de um governo com uns
recursos, etc… e perante isso não se
pode competir. Mas afinal também
não acredito que esse tenha sido o
motivo. Em 1985 havia no programa
olímpico uns vinte desportos e havia
lugar para outros, mas
desperdiçamos a ocasião. Esses sete
anos que passaram desde 1985 até
1992, foram fatídicos na história da
Federação Mundial. Mas se aquilo não
tivesse acontecido, hoje eu aqui não
estaria. Teria continuado Delcourt!!!
Por isso tudo depende da maneira de
ver. Teria havido uma continuidade,
com Delcourt ou com um sucessor
seu, que não sei se teria sido boa ou
má, mas isso é o que poderia ter sido.
A perda do reconhecimento foi um
dos factores, não o único e talvez nem
o mais importante. A fim de contas,
para haver uma mudança como houve
em 1998, têm de ser dar várias
circunstâncias e todas ao mesmo
tempo. E isso é o que aconteceu.
Talvez se eu não tivesse aparecido
nem sequer com aquilo acontecido
teria havido uma mudança, mas…
apareci eu! É como agora, se não
surgisse ninguém com as
características e circunstâncias
específicas do que as pessoas estão à
espera, etc..., para ser presidente da
WKF, pois eu poderia estar a vida
toda, mas...” 
E agora, tu te sentes com vontade de

continuar ou estás um pouco
decepcionado? Porque esta recente
decisão negativa, suponho eu que já a
não esperavas? 
“Fiquei decepcionado, muito

decepcionado. Nunca pensei em estar
aqui a vida toda. Como sabes, eu sou
Engenheiro de Obras Públicas e me
sempre me tenho dedicado à minha
profissão. Tem custado muito faze-la
compatível com as actividades da
Federação. Muitíssimo! Sempre tive
de realizar uns esforços tremendos
para poder faze-lo. A minha prioridade
tem sido sempre o meu trabalho, que
é o que permite levar a vida que tenho
tido e manter a minha família.” 
António Espinós esteve muitos anos

trabalhando para a empresa Dragados e
Construções, da qual foi Gerente em
Madrid, antes de passar ao
Departamento do Estrangeiro. 
No Verão de 2013 surgiu um tremendo

problema entre tu e o teu até agora
máximo colaborador e inclusivamente
amigo, o Secretário Geral George
Yerolimpos. Supostamente, o grego
Yerolimpos pediu determinas
explicações referentes ao trabalho em
favor do olimpismo e tu sentiste uma
falta de confiança por parte dele e o
destituis-te. O que aconteceu? Vocês
estiveram juntos desde o princípio, ou
não? 

Entrevista

À esquerda, a primeira internacional Seleção espanhola em 1971, Paris. Antonio ESPINOS, 
no centro, com Fernando Franco de Sarabia, Jesus Pastor, Cho Yong Hoon e Antonio Oliva.



“Sim, desde o princípio. Nunca
pensei que a nível pessoal nem a nível
profissional pudesse fazer o que fez
Levava já uns meses fazendo coisas
que nunca tinha feito. Tomava decisões
sem contar comigo e que não eram da
sua competência… Eu tive de lhe dizer
que não achava bem o que andava a
fazer. Tudo começou com uma carta
minha ao Comité Executivo (EC) para
saber o que lhes parecia se em
Guadalajara 2013, tivéssemos um
congresso extraordinário para explicar
o sucedido com respeito ao olimpismo.
Sempre depois das importantes
decisões do COI tínhamos feito um
congresso ou um pequeno-almoço de
trabalho. Então ele mandou outra carta
ao EC dizendo que o que se tinha de
fazer era ter em Guadalajara eleições
antecipadas para todos os lugares. Isso
foi nitidamente um desmarque. Os
membros do EC responderam que não
estavam por isso. Ficou nervoso e
começou a telefonar a pessoas do EC
dizendo que me convidassem para
demitir… e tudo sem me telefonar a
mim, sendo ele um Secretário Geral,
uma pessoa da máxima confiança do
presidente e além de tudo o mais,
proposto por mim. Ele não foi eleito
para o seu encargo. Foi proposto por
mim. Nos fins de Julho eu confirmei
que não iria haver congresso
extraordinário e ele ficou ainda mais

nervoso e mandou uma carta ao
Tesoureiro, com cópia para mim e para
o EC, pedindo explicações das contas,
dos contratos feitos com uma empresa
espanhola, à qual chamava
incompetente, e alegando que isso
teria propiciado a nossa derrota na
candidatura olímpica. Também dizia
que tinha pedido as contas em várias
ocasiões e que não lhe tinham sido
facilitadas. Tudo mentira e além de
tudo o mais, ele não era ninguém para
pedir as contas, posto que era o
Secretário Geral. Depois mandou cópia
dessa carta a todas as federações
nacionais membros da WKC. No dia
seguinte, eu o despedi”. 
O que é lógico, tratando-se de tal

perda de confiança entre ambos e sendo
ele o teu Secretário Geral. 
“Sim, era lógico mas tendo eu as

minhas dúvidas por se tratar de um
assunto muito forte. Penso que era a
única coisa que eu podia fazer e
perante qualquer outra opção, o que
teria feito é antes ter ido eu embora.
Ele se resistiu, disse que eu não tinha
autoridade para fazer tal coisa… Os
estatutos dizem que o presidente
eleito propõe ao EC o Secretário
Geral, para ser aprovado por este e
também lhe dão potestade para pedir
em qualquer momento a revogação.
Também há um artigo que permite ao
presidente, em situações de

emergência, tomar decisões
atribuídas ao EC, com a condição de
que na seguinte reunião sejam
ratificadas pelo EC. Mais situação de
emergência do que essa! Ele apelou
ao Tribunal de Arbitragem de
Lausanne pedindo medidas
provisionais que paralisarem a
decisão até uma semana depois em
que decidiria o tribunal. Foram-lhe
dadas, sem nem sequer pedir dados,
explicação, informação… aos nossos
advogados. Ele então disse que
continuava a ser Secretário Geral e
teve de pedir um voto por correio
electrónico aos membros do EC, o
que também está previsto nos
estatutos. Fez-se e saiu a ratificação
da minha decisão por 16 votos contra
1 (eu não votei e poderia tê-lo feito
com o que teria sido 17-1. Outras três
pessoas não votaram. Ficou portanto
fora da Secretária da Federação
Mundial e também da Europeia, onde
também se votou com um resultado
de 7-1, pois aí o Comité Executivo é
de 10 pessoas”. 
Então já nada fica sujeito a nenhuma

decisão do tribunal de Arbitragem de
Lausanne? 
“Nada, não fica nada. A ele foi

aberto um expediente e está
suspenso. Apelou e quando se
resolver a apelação interna, também
se verá perante o Tribunal de
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Arbitragem do Desporto, em
Lausanne.” 
Voltaram a se encontrar? Porque é

triste pensar que também eram amigos,
de maneira que a situação… 
“Uma vez, como ele tem um

também um lugar no Sportaccord,
apareceu nos “Combat Games”
querendo representar o Karate.
Imediatamente foi expulso por mim”. 
Também és vice-presidente da

Sportaccord… 
“Sim, mas sou especialmente

presidente da Federação Mundial de
Karate na qual ele não é bem vindo.
Nunca mais voltamos a falar-nos nem
me deu explicações do que fizera.
Afinal, o que poderia dizer?”
George Yerolimpos foi um fervente

defensor da Campanha “The K is on the
Way”, que teve um momento importante
a 7 de Outubro de 2012 com a
realização do Dia Mundial do Karate.
Não é assim? 
“Foi a melhor campanha das que

temos feito. Participaram 500 cidades
de 90 países e gastamos muito menos
dinheiro do que se podia ter
empregado. George Yerolimpos deu o
seu apoio”.  
Em Guadalajara (Espanha)

participamos com um bonito acto
público e com ele apresentamos a
cidade como sede do mundial do Karate
cadete & júnior 2013. 
Para finalizar com o assunto

Yerolimpos… Como está considerado na
Grécia, seu país natal? Porque penso
que lá também tem certos problemas
internos… Ou não?
“Talvez, a federação ainda tem o

controlo, mas não sei por quanto
tempo. Perdeu o controlo dos Balcãs,
que são um bom punhado de países e
daí queria ser presidente da
Federação Europeia pressionando-
me, etc…, mas também perdeu esse
controlo. Está completamente
sozinho.”
A WKF tem agora como Secretário

Geral provisional Tony Méndez, de
Puerto Rico. 
“Ele ocupará o lugar provisoriamente

e assim foi aprovado em Guadalajara
2013, até que no Congresso de Bremen
2014, seja escolhido um. Ali também
modificaremos algumas coisas nos
estatutos para aligeirar processos,
mesmo que seja de maneira cooptada
(nomeações internas que qualquer
organização pode realizar de seus
próprios membros, sem depender de
critérios externos). Agora por exemplo,
em Guadalajara, cooptamos uma
pessoa como membro do Comité
Executivo, para que se vá
familiarizando com a WKF. Trata-se de
Toshihisa Nagura e é uma das opções
fortes para novo Secretário Geral
WKF.” 
Nagura é muito meu amigo. Conheci-o

faz anos porque é um professor do clube

de Karate da Universidade de Keio, em
Tóquio. É muito tradicional, mas
também gosta muito da competição e
ainda participa, de vez em quando, em
algum torneio de veteranos. Penso que é
uma pessoa muito nobre, que vai fazer
bem o que tiver de fazer. 
“Eu o conheci em Janeiro de 2013,

quando estive em Tóquio. É uma
pessoa muito educada, muito
formada, fala perfeitamente Inglês,
viveu na América, está muito
relacionado com o Karate. Me causou
uma muito boa impressão ainda que
eu não tenha tido uma grande
influência na sua proposta, que foi
feita desde a Federação Asiática. A
única coisa que quero tentar é que
visto o presidente WKF ser europeu e
o anterior Secretário Geral também,
pois que o novo fosse asiático. Não
pode ser eleito em Guadalajara por
não ser membro do EC, só cooptado,
e os estatutos não permitem isso
(mas como digo, já estamos a
caminho de modificar algumas coisas
dos estatutos)”.
Por outra parte, um pessoa desde faz

anos importante na Federação
Espanhola de Karate, ainda que com
muita influência também nas gestões da
Federação Mundial, Francisco Alegrete,
assumiu recentemente o lugar de nova
criação, de Director Geral WKF. Nele irá
apoiar-se o presidente Espinós para
levar a efeito os seus novos projectos. 
“Conheço a Francisco Alegrete

desde faz muitos anos. Alguém me
apresentou a ele sendo eu já
presidente da Federação Espanhola.
Emílio Garcia Manrique, secretário
hoje da Madrilena, já anteriormente
me tinha apresentado a António
Torres (presidente hoje da dita
Federação Madrilena).Era director do
ginásio Moscardó, em Madrid.
Quando fui eleito presidente da FEK
contratei ambos. Francisco Alegrete
trabalhava no Conselho Superior dos
Desportos. É muito bom no seu
trabalho. Estivemos juntos 12 anos na
Federação Espanhola e depois tem
continuado colaborando muito bem
comigo na Mundial. Tem feito muitas

coisas importantes na Mundial. Sem
ele, a Federação Mundial de Karate
não seria nem muito menos o que
hoje é”.
Eu o conheci em 1987, nos tempos da

revista Karateka, Está lembrado? 
”Sim, lembro-me muito bem!” Era

editada pela FEK, a Federação
Espanhola de Karate e eu escrevia
nela, como bem sabes.
Como é financiada a WKF no seu

processo do dia a dia?
“Bem. É muito simples. Temos um

orçamento constituído por de
próprias entradas por afiliações e
participação em campeonatos das
nossas federações e depois outras
entradas que vêm de patrocinadores,
da aprovação de material desportivo,
de karategis, tatames, etc… e
algumas outras entradas de dinheiro
de outro género”. 
Qual a saúde económica da WKF? 
“Tem boa saúde económica. As

reservas que temos são boas e não
nesse sentido não temos nenhum tipo
de problemas”. 
Mas… Se podemos falar de uma

quantia específica, de um orçamento
anual? 
“Em volta de 1 milhão de Francos

Suíços”. (Uns 810.000 euros). Mas
disso não temos comprometida uma
quantia. Não temos que dar dinheiro
às federações membros, nem nada
disso. Tudo está devidamente
estruturado, de tal maneira que as
federações nacionais suportam
determinadas despesas e com isso
também têm certos direitos para usar
o dinheiro que entra. Isso nos permite
fazer grandes campeonatos com
despesas muito limitadas para a
Federação Mundial”. 
O que faz então a WKF com esse

dinheiro que vai entrando? 
“Fazemos os nossos cursos de

evolução e melhora em todo o
mundo”. 
Fale-nos mais acerca deste assunto,

porque penso não ser coisa muito
conhecida em geral. 
“Fazemos uns cinquenta cursos por

ano, cursos de arbitragem, cursos
técnicos, ajudamos em material
desportivo, tatames…, mas
principalmente cursos em alguns
países da África, em alguns da Ásia…
Na Europa não. O único país da
Europa comparável aos mais pobres
do mundo é a Moldávia. Também
especialmente para os Campeonatos
do Mundo Sénior, temos um programa
de ajuda a países desfavorecidos. A
determinadas federações que
cumpram as exigências, as ajudamos
pagando os bilhetes de avião para a
participação de um competidor e um
dirigente oficial, assim como a
hospedagem durante uma semana. O
critério utilizado para isto é que
ajudamos aqueles que têm uma renda
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"per capita" da ordem de 4.000
dólares por ano. Parece muito pouco,
mas há mais de quarenta países
nessa situação, uns trinta deles na
África. Graças a isso tivemos 116
países participando no mundial de
Paris 2012. Pela primeira vez na
história, passamos de 100”.  
E o Mundial Júnior de Guadalajara

2013, como está no ranking de
participação? 
“Foi o segundo da história, da maior

participação de países, depois de
Paris 2012”. 
E em participantes, tenho entendido

que foi o primeiro… 
“O primeiro, sim... Claro está que

nos júnior e cadetes o número de
categorias é maior e apesar da
participação estar limitada a um
competidor por categoria e país…,
houve muitos participantes. Em
Guadalajara tivemos quase 1.400
competidores. Sempre há mais nos
júnior & cadete que nos sénior… Nos
primeiros há quase 30 categorias,
enquanto que os sénior são 16
categorias, com uns 850
competidores. Vamos aumentar em
quatro, as categorias, nos mundiais
júnior em 2015”.
Quantos membros tem agora a WKF? 
“São 188 as federações membros,

das quais, normalmente participam
nas actividades umas 100”. 
Quantos karatekas estima a WKF que

há no mundo, dentro e fora das
federações nacionais? 
“Uns 119 milhões, conforme um

estudo feito partindo das federações
membros”. 
Quantos deve de haver dentro das

federações nacionais membros de
WKF? 
“Uns 10 milhões. É um estudo que

se baseia nas federações e clubes
dessas federações. Foi feito em
função do número de praticantes

federados, da povoação, do país…, de
maneira que se tira uma média e se
estimam os dados. Resulta então que
os karatekas afiliados às federações
nacionais membros de WKF são
apenas um 10% - exclama Espinós. 
A verdade é que eu tenho as minhas

dúvidas de que estes números sejam
assim tão demolidores, devido aos meus
contactos internacionais em diferentes
organizações de muito variado tipo. Nem
as características do estudo podem
levar, penso eu, a uma fiabil idade
extrema. Em qualquer caso, mesmo que
estes números se não correspondam
exactamente à realidade, o percentagem
de federados é certo que parece ser
bastante baixo. Às organizações de
estilo que funcionam alheias ao âmbito
desportivo (mesmo algumas o façam em
ambos árbitros de melhor ou pior
maneira) temos que juntar desde 1996 a
excisão que produziu a nova WKC e que
dirigem ex altos representantes da
Federação Mundial de Karate
(anteriormente e até 1993, denominada
WUKO) como o alemão Fritz Wendland,
o italiano Carlo Henke, ou o sérvio
Marco Nicovic… Depois desta WKC
também se originará em 2004 a nova
WUKO (que volta ao antigo nome da
original) e que seria liderada por Henke e

o brasileiro Oliveira até 2008, ano em
que o brasileiro formará por sua conta a
WUKF.
E acerca do número de karatekas

federados e não federados, que a
própria Federação Mundial calculou
recentemente, que valor se lhe dá na
WKF? Quero dizer…, dão-lhe alguma
importância? É visto como coisa normal
que não tem maior importância? Qual a
leitura se dá a esse dado? 
“Pois que em muitíssimos lugares

quem se afilia é só quem participa
activamente nas competições. A
maior parte da gente que gosta do
Karate, entra em um clube para
praticar uma série de dias por
semana. É a única leitura que lhe
podemos dar e não a leitura que lhe
possam dar outros, no sentido de que
a maioria das pessoas estão fora da
federação. Realmente não sei...” 
Consoante os dados assim parece ser,

mas em qualquer caso não se lhe dá
uma importância relevante ao assunto.
Não se vê como um problema? É
normal? Digo isto tendo em
consideração de que vocês
desenvolvem, logicamente, a faceta
eminentemente desportiva-competitiva.
Podes compreender que as pessoas às
quais não lhes interessa a faceta
desportiva, estejam fora da federação
desportiva? 
“Sim, porque a legislação só em uns

poucos países obriga a afil iar à
federação os karatekas dos clubes e
então só se afiliam aqueles que cada
clube considera”.  
Acredito que este comentário te

honra. A níveis de federações nacionais
e regionais, parece importar-lhes mais,
provavelmente porque os karatekas fora
do seio destas federações não pagam
suas afiliações e licenças a esta, o que
por lógica dói.
Cada organização tem uma maneira

de funcionar e a organização ideal é a

“Estima-se que há
119 milhões de
praticantes de

Karate em todo o
mundo, 

10 milhões deles
formam parte 

da WKF”
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que mais se corresponder com as ideias
e funcionamento de cada um dos grupo
ao qual se pertença… A organização é o
fato com que um veste e este deve de
ser o mais de acordo possível com o
cada um fizer. Acredito sinceramente,
que um excesso de desportivo-
competitivo poderia deteriorar os valores
técnicos e morais do tradicional Karate.
De facto, já o está fazendo. 
Sinceramente, penso que as

federações desportivas, especialmente a
níveis nacionais e regionais, teimam em
estar em contra dos grupos que
funcionam fora delas, quando talvez o
que se deveriam perguntar é o motivo
desses grupos preferirem estar fora e em
muitos casos o estão sem problemas e
com plena segurança do motivo e onde
estão, sendo consequentes com as suas
ideias. Acredito que falando, se chagaria
a pontos de encontro. 
O que se pode fazer para que a esses

grupos estejam interessados estar
dentro e não fora?  
Acostumam ser assunto de graus de

cintos pretos, que muita gente pensa
que deviam ser tratados através das
associações de estilo…, por ser isso
uma matéria que pertence à faceta
marcial do Karate e não à desportiva.
Refiro-me sempre, claro está, àquelas
organizações que legalmente
constituídas estão amparadas por
organizações internacionais de prestígio,
ou por grandes mestres, ou por anos de
demonstrada trajectória… Pensemos em
sistemas para chegar a acordos com
esses grupos importantes e veteranos,
em vez de lutar contra eles… 
“Não posso estar mais de acordo

contigo” - confessa Espinós - “Penso
que tem de se ter tolerância, respeito,
reconhecimento, generosidade… e
não ao contrário. Talvez por parte das
federações desportivas, se deveriam
fazer também outras actividades
relativas à História e à Filosofia do

Karate, conferências, edições
técnicas (de matérias paralelas, de
teses de exames, etc…). Por exemplo,
as fotografias da exposição que
montamos durante o Campeonato do
Mundo em Guadalajara, agradaram
muito e proporcionaram um
reconhecimento à história e aos
pioneiros… 
”Essa exposição foi muito boa, foi

fantástica, incrível…” - diz o
presidente da WKF - Foi mais um
incentivo que ajuda a minimizar um
pouco essa falta de contacto
existente entre ambas facetas do
Karate”. 
No que respeita a países importantes

no mundo e no Karate, como podem ser
os Estados Unidos, o Japão, o Brasil, a
China, o Irão…, essa baixa proporção de

afi l iados às federações nacionais
membros de WKF, é similar ou varia?
“Nos Estados Unidos é menor. Nos

Estados Unidos é menor que em
nenhum outro lugar, penso eu! Mas no
Irão é maior, no Japão é maior, em
Indonésia é muitíssimo maior, têm
muitíssima gente; na França
também.” 
E na Espanha? 
“Na Espanha menos. Acredito que

haja muita mais gente praticando
Karate que a que está na federação.
Muitíssima mais!” 
Mas não nessa percentagem, pois

não? 
“Não. Não nessa percentagem.

Acredito que na Espanha estaríamos
em volta de 30 % de afiliados. Não
penso que sejam mais. Penso que um
de cada três ou de cada quatro está
afiliado. Mas claro, isto visto de fora,
desde outras organizações, é contado
como que a WKF só representa um de
cada quatro karatekas do mundo e
que portanto, o 75 % são eles que o
têm. Essa é a conclusão que tiram e
isso não é assim”. 
Efectivamente, para ser justo tem de

se dizer que esse 75% de karatekas que
está fora das federações nacionais
desportivas, estão em diferentes
pequenos grupos e não estão unidos em
um só, como por vezes pretendem
aparentar alguns, perante o Comité
Olímpico Internacional, etc… 
“É claro! Alguns desses grupos

defendem que o COI tenha
reconhecido um de cada quatro e que
o 75% dos karatekas, estando fora da
WKF, não teriam acesso ao olimpismo,
etc…, dando a entender que estão
todos em outro mesmo grupo!”  
Bem, mas isso é erróneo. 
“Pois é, mas é isso o que alguns

andam a dizer”. 
Realmente isto pouco muda o assunto

em si (só mudaria, em todo caso, o
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que estão todos
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planeamento de alguma dessas
organizações). E no Japão, apesar do
assunto de estilos, etc…, parece que há
muitos afiliados… Não é assim? 
“Bem, ao parecer há em volta a um

milhão de afiliados à federação”. 
A Federação Japonesa esteve faz

alguns anos, a pontos de sair da WKF
por determinados problemas mas…
veremos isto mais adiante. Na realidade
tem sido relativamente habitual que em
alguns países, a organização afiliada á
WKF não tenha sido sempre a mesma,
que tenha ido mudando. Na Inglaterra,
por exemplo, tem havido bastante
movimento neste sentido e até
organizações criadas
“propositadamente” para isso. 
Há um assunto importante acerca do

Comité Executivo WKF. Diz-se em
alguns grupos, que os seus membros,
em uma parte deles, são de países
pouco importantes no Karate, países
pouco representativos e que assim, tu,
como presidente, com só contentá-los
com lugar que ocupam, com as viagens
pagas, hotéis, etc…, terias o seu voto
seguro em todas as tuas decisões. Eu
não conheço todos mas pelo que tenho
visto, poderia haver de tudo. O que nos
podes dizer disto?
“Dos membros do EC, 16 são

eleitos, 5 pertencem às federações
continentais, um cooptado agora, e o
presidente. Mais de 20 membros. Os
eleitos vão por continentes. Dos
europeus temos da Finlândia,
Noruega, Turquia, Grécia, Grão

Bretanha, da França e da Espanha,
que sou eu. Não sei se são
importantes, talvez o não sejam!!! Não
sei se são pequenos ou grandes, mas
há de tudo. Da África, da Argélia, que
é um país muito importante em
Karate, do Congo, Senegal e a Tunísia.
Quais outros países são importantes
em Karate? O Egipto, por exemplo,
mas nunca apresentou candidatura e
tem um presidente a cada dois anos,
pelo que não tem uma estabilidade. A
África do Sul é outro país importante,
mas acontece quase a mesma coisa.
Da América estão representados os
Estados Unidos, a Argentina, Puerto
Rico, Coração e a Venezuela. Não sei
se são importantes ou não, mas…” 

Há também quem crit ica que a
representante da Venezuela, Cármen
Dias, mãe do campeão António Dias,
não é karateka, pelo que talvez poderia
não ser uma representante moralmente
legítima, politizando em excesso a WKF. 
“Bem. Desconheço se é importante

ser karateka ou não, mas o que não
está bem é que em algumas coisas
seja importante e em outras não. É
como a questão que um árbitro de
Karate tem de ser karateka e um
árbitro de Futebol não” 
Estou de acordo contigo nisto. A

política, mesmo que seja desportiva, é a
política. E também penso que o exemplo
da arbitragem é muito bom, ainda que aí
também acredito que os árbitros de
Karate estejam mais preparados para
arbitrar por serem karatekas e que é
mais uma garantia de seu bem fazer, que
defendo em general. 
“Penso que não se pode

desclassificar alguém por este tipo de
coisas. Nem me desclassificaria a
mim por não ser já karateka em
activo, por ser Engenheiro de Obras
Públicas e ter exercido a minha
profissão. Não se pode desclassificar
à ligeira porque afinal, se exigimos
que se seja de um país importante,
que se seja karateka, que se seja… o
que quer que seja, então é quando as
coisas não funcionam. A Cármen Dias
está aí e, bom, aí está ela. Depois está
o presidente de Coração, que foi vinte
anos também presidente da Pan-
americana, desde 1993, eleito,

“Isso evita, por
exemplo, que

chegue alguém
alheio, com 20

milhões, pegue em
40 países da

África dando-lhe
uns dinheiros

para o votarem e
ganhe as eleições”
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vencendo George Anderson dos
Estados Unidos, que finalmente se
retirou.” 
Estás a falar de William Millerson. 
“Sim, de Millerson. Conheço-o bem,

posto que é um 8º Dan da minha
escola, o Wado Ryu… 
“Pois Millerson esteve até Maio do

ano passado na Pan-americana,
quando foi substituído por um
argentino. É o que te estou a dizer,
não sei se são importantes ou não
mas… aí estão. O Brasil também
poderia estar representado e não
agora não está, mas já esteve até que
Oliveira se retirou, faz 4 anos. Na Ásia
estão os Emiratos, a China, o Japão,
Taipe. O de Taipe é o presidente da
Federação Asiática. Pela Oceânia está
a Austrália e Fiji, que é o presidenta
da Federação Continental”. 
Suponho também que com 180 países

membros, torna-se difícil escolher vinte
representantes. Não se pode ter um
Comité Executivo de 50 pessoas…
“Não, claro está que não. Mas

quero dizer que há de muitos países e
que são votados por pessoas. Os que
dizem o que estão a dizer, é que não
leram bem a lista. É verdade que
agora não está o México, mas esteve
muitos anos. Espero que em breve
esteja a Alemanha, porque o seu
presidente, que o tem sido desde 1993
até o ano passado, nunca apresentou
a sua candidatura, porque não quis ou
não estar interessado por motivos
particulares, etc… Mas agora há um
novo presidente e quer formar parte

do EC e espero que assim seja após o
congresso de Bremen 2014”
Como é isso de que alguns países que

na realidade pertencem a outros,
possam participar nos campeonatos por
separado?  
“Reino Unido (Inglaterra, Gales,

Escócia, Irlanda, Ilhas Virgens
Britânicas), Holanda (com Curação,
Aruba, St. Martin), a China (com
Macau, Hong Kong, Taipei), a França
(Guadalupe, Goaiania Francesa,
Martinica),…
A Grã Bretanha, por exemplo, tem

um convénio especial e pode estar no
congresso WKF com um voto, mas
depois tem quatro equipas e paga a
sua afiliação por separado. É coisa
que acontece em outros desportos e
na Federação Mundial também, desde
anos atrás, e não é mau.” 
É o mesmo que acontece com outros,

como França, China, etc…? 
“Não é igual em cada caso.

Acontece com a França com as
colónias da Oceânia, que podem
participar no campeonato da Oceânia
mas não nos mundiais. Acontece na
Ásia com Macau, que está
reconhecido pelos Comités Olímpicos
Asiáticos” 
Todos os casos parecidos têm

reconhecimento de seus respectivos
Comités Olímpicos? 
“Há muitos casos. Hong Kong tem o

mesmo estatuto que Macau, é Chinês.
Mas o seu Comité Olímpico está
reconhecido pelo Comité Olímpico
Internacional, e o de Macau não está

reconhecido pelo COI, só pelo
Asiático, pela OCA. Eu estive na
reunião do Comité Olímpico Asiático
em Novembro de 2012 e aí estava
Macau como membro de pleno
direito, mas não tem reconhecimento
do Comité Olímpico Internacional”. 
É uma confusão, visto de qualquer

das maneiras… Mas parece ser claro
que haveria uma base para que a
Federação Mundial de Karate reconheça
por separado estes países. 
“Sim. Outro caso é Curaçau, que

até faz ano e meio tinha Comité
Olímpico reconhecido pelo
Internacional e agora já não tem.” 
E não era precisamente Wil l iam

Millerson, vice-presidente da WKF, o
presidente do Comité Olímpico de
Curaçau? 
“Era sim, e continua sendo e

estando no Comité Olímpico, mas já
não está reconhecido pelo
Internacional. Entretanto, Aruba, que
ainda é mais pequeno que Curaçau,
tem Comité Olímpico reconhecido
pelo COI e tem um membro que é
membro do COI, e tem uma Secretaria
que também é membro do COI.” 
¡¡¿?!! 
“Como digo, se as políticas

desportivas da Federação Mundial de
Karate têm curiosos labirintos, já nem
falemos a níveis do Comité Olímpico
Internacional, onde logicamente tudo
é muito mais curioso e por vezes, até
incompreensível. 
“Nestes momentos da vida há

muitas mulheres que pelo facto de
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serem mulheres... têm certos direitos.
Há casos que por ser mulheres têm
menos direitos que os homens até
chegarem a um certo nível, mas
quando se passa esse certo nível, têm
mais direitos. Há uma linha divisória,
muito etérea, e se supera..., no
Comité Olímpico Internacional hoje o
facto de ser mulher é uma vantagem.
Há mulheres que se não fossem por
ser mulheres, não seriam membros do
COI. Procuram um o equilíbrio e
acontece isto. É um agravante
comparativo com alguns homens com
mais méritos, que não são membros
do COI. Assim é a vida!”.
Estamos de acordo. Há casos e

grupos onde o facto de procurar a
paridade, tem feito que mulheres
ocupem o lugar de homens ou que elas
cheguem a empregos ou categorias que
talvez ainda não merecessem por seu
valor, pela antiguidade, etc.… Para
chegar a determinadas categorias e
lugares fazem falta os anos de
experiência que forem precisos e se as
mulheres chegaram ao trabalho em um
determinado âmbito, muito depois que
os homens, a paridade não pode ser
justa. Não pode haver mulheres
Generais, nem 10ªDan, apenas por dar
algum exemplo, se historicamente e
pelos motivos que seja, justos ou não,
não desenvolveram as suas actividades
o suficiente número de anos. Mas…, não
nos dispersemos.
Há um caso, o de Gunnar Nordahl, da

Noruega, do qual se critica o que seja
membro do EC da WKF, vivendo fora do
seu país, mora nos Estados Unidos.
Nordahl foi nomeado em 2005, 1º Vice-
presidente da Federação Europeia de
Karate. 
“Nordahl vive nos Estados Unidos,

mas está em íntimo contacto com a
Federação da Noruega e com o
Karate nórdico. Se tivesse de fazer
uma lista por ordem, pelo que
constituem para WKF ou para mim, as
pessoas membros do EC, Nordahl
seria um dos primeiros. Tem um
grande profissional e é um
profundíssimo conhecedor do Karate.
Tem sido um grande apoio durante
muito tempo. É verdade que mora nos
Estados Unidos desde faz muitos
anos, mas está perfeitamente
informado de tudo. Tem um grande
valor. É engenheiro e tem muita
experiência circulando mundo afora. É
um activo enorme. Tem também muito
boa relação com a Federação do
Canadá e com a dos Estados Unidos.
Gostaria imenso de contar com
muitas pessoas como ele. No Comité
Executivo tenho procurado sempre
um equilíbrio entre membros
presidentes em activo de federações
nacionais e entre os que o não são. É
um equilíbrio dinâmico. Em 4 anos há
muitas mudanças e quero ter pessoas
que sejam bem vistas quando são

presidentes e também quando o não
são. Há gente que são presidentes
quando são eleitos, mas depois
deixam de o ser…, etc… e quando
deixam de o ser já nem sempre estão
bem vistos nas federações. A isto eu
estou muito atento e trato de manter
um equilíbrio”. 
Há muito movimento de entradas e

saídas? 
“Sim, muito. Parece que não,

porque se vive o dia a dia, mas si
vemos fotografias ou vemos os
nomes de quatro anos atrás, vemos
as mudanças e acostumam a ser
muitas”.

O que diria a quem pensa que
poderias eliminar os que levando quatro
anos no EC possam ser um perigo para
o teu lugar? Porque para ser candidato a
presidente da WKF tem de se ter uma
antiguidade como mínimo de quatro
anos como membro do EC… Não é
assim?  
“Sim, assim é. Para presidente só

se pode candidatar alguém que como
mínimo tenha estado quatro anos no
Comité Executivo, durante os três
últimos mandatos, quer dizer, nos
últimos 12 anos. Isso, sem termos
combinado, já acontecia na
Federação Asiática e todos têm
estado de acordo. Sempre tem sido
assim.” 
Não é uma norma recente? Sempre foi

assim? 
“Sempre. e anteriormente, quando

eu entrei, também exigiam ser 4ºDan.
Eu tirei essa norma porque não fazia
sentido, mas havia quem a defendia.
Para ser candidato a ser eleito é
preciso estar familiarizado com a
matéria e de facto tem de já se estar
no EC quatro anos como mínimo”. 
Seria então possível pensar que

poderias eliminar a quem se
apresentassem para o teu lugar? 
“Evidentemente poderia. Sempre

tem sido assim e nunca foi de outra
maneira. De qualquer maneira,
sempre há quem não concorda… Os
que criticam essas coisas nunca
leram bem os estatutos, porque há
uma coisa que ainda não criticaram,
ainda não, mas poderiam criticar…
Para poder votar no Congresso é
necessário ter tido actividade
desportiva na WKF no ano anterior e

no ano em questão. De certeza que há
de haver gente a quem possa parecer
mal que países que não tiveram
actividade desportiva não tenham
direito a votar, mas… isso evita que,
por exemplo, chegue alguém alheio
com 20 milhões, pegue em 40 países
da África, dá-lhes um dinheiro e o
votem e ganhem. Acho bem… A ideia
mudou em 2006, quando houve
grandes mudanças nos estatutos e fui
buscar a ideia à legislação espanhola,
de quando eu era presidente da
Federação Espanhola. Parece lógico!
Assim se evitam as pessoas que nada
têm a ver com o funcionamento da
federação. As federações devem ser
geridas por quem está dentro delas e
trabalham nelas, não pelos que
possam vir massivamente com
motivos… inconfessáveis. Em outros
âmbitos já tinha acontecido. As
normas surgem quando acontecem
coisas…”
A mim me parece correcto, posto que

há federações membros da WKF de
mais de 180 países, mas só
aproximadamente cem países
participam nas competições. É lógico
que os outros não tenham direito a influir
nas decisões a tomar. 
A alta quantia pedida pela WKF para

organizar um Campeonato Mundial seu,
de maneira muito limpa? 
“Diz-se que pedimos grandes

somas de dinheiro para deixar
organizar um Campeonato do Mundo
WKF e uma fiança... Tudo depende de
como vejamos o assunto. Eu penso
que pedimos muito pouco e damos
muitíssimo. Pedimos 30.000 Francos
Suíços em bilhetes de avião, para o
comité organizador, alguns membros
de comissões, alguns do Comité
Executivo (poucos) e algumas noites
de hotel, que são 240 para o júnior e
280 para o sénior.  O resto é pago pela
WKF. Pedimos uma fiança de
40.000Fr.Suiços que provavelmente
vai subir um pouco proximamente. Vê
bem Salvador, faz pouco numa gala
desportiva havia alguns presidentes
da América do Sul. O representante
do Peru, como vão a organizar lá os
Jogos Pan-americanos 2019, me
perguntou acerca da possibilidade de
fazer lá o Mundial de Karate Júnior.
Quando lhe disse a quantia pedíamos
e o que damos, ele achou que era
barato demais! E eu expliquei que se
têm direitos de imagem no sénior, que
produzimos TV, o sinal internacional,
que temos distribuídos os espaços de
publicidade... Pareceu-lhe
baratíssimo! Fiquei com a impressão
de que devia de ter pedido mais para
ele me considerar! Há quem pensa
que pedimos para ir a todo luxo.
Desde que estou eu, o hotel oficial, o
HQ (Head Quarters), por exemplo,
deve ser um hotel para toda a gente.
As nossas normas dizem que os

“As nossas
normas dizem que

os hotéis não
devem ser de luxo,
devem de que ser
de 4 estrelas e

não de 5”
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hotéis não devem ser de luxo, têm
de ser de 4 estrelas e não de 5.
Têm que ser hotéis bons, que
tenham boas salas para poder
fazer o curso de arbitragem, o
congresso, que as salas permitam
o registo de delegações, as
reuniões,… mas mais nada.
Depois, para os Campeonatos da
Europa é similar mas muito mais
moderado tudo, tanto a fiança
pedida, que desce a 6.000€, como
o número de quartos que se reduz
a menos da metade”.
É bom saber estas informações,

porque por vezes se podem pensar
as coisas como não são. 
“Sim mas eu penso que algumas

pessoas criticam não por falta de
informação mas com má intenção.
Eu não sei porque havendo
informação não se ajustam a ela”.
Cada um pega na informação e
fica com a que lhe serve para o
seu objectivo. Cada um fica com a
informação que quer. Se conhece
quatro coisas boas e duas más de
alguém que interessa ou se quer
criticar, pois fica com as duas
más…
“Eu dou os dados, a informação,

que depois cada um pense se
30.000 FF para bilhetes de avião é
escandaloso, um roubo... Isso a
mim, tanto me faz. Que cada um
tire a sua conclusão. Se 240 noites
no HQ é um roubo…, pois será
uma roubalheira. Que cada um
fique com a sua, mas esta é a
informação.” 
De qualquer maneira, não podemos

esquecer que é alta política desportiva.
Para aqueles que nos movemos em
um Karate tradicional, no qual nos
interessa exclusivamente (e salvo
honrosas excepções) o dia a dia na
intimidade do dojo, pois tudo isto é
visto por nós de muito longe. A mim,
salvo com a excepção do Mundial
WKF na minha cidade, Guadalajara,
todo este “pequeno” mundo me
parece longe da minha maneira de
viver o Karate, mas compreendo que a
nível de alta competição, de alta
política desportiva, etc… se funcione
assim. É como se uns e outros
falássemos diferentes idiomas. Com
motivo do Mundial WKF realizado na
minha cidade em 2013, constatei
como tudo isto é um movimento que
afecta economicamente a todos e a
todas as partes. Os que organizam,
os que entram com dinheiro,…
Nada que objectar. Outra coisa é,
como digo, que determinadas
pessoas não estarem nem
minimamente interessados neste
movimento, por entender a prática
do Karate alheia a eles.

Top e centro: ESPINOS com o
Presidente da Federação
Francesa, Didier Francis, 

durante a abertura do mundo
Paris, 2012. 

Abaixo: Durante a pré-WKF
Congresso.



António, como foi que
compatibilizaste o teu trabalho numa
grande empresa construtora com os
teus afazeres na WKF e com a tua
família? Porque tu tens quatro filhos, não
é assim?
“Quatro filhos, duas filhas, de 35

anos uma e 33 outra, com 2 netos de
uma e uma neta de outra. Outros dois
filhos, de 27 e 23 anos ainda moram
comigo. Eu, como sabes, sou
Engenheiro de Obras Públicas e nisso
continuei trabalhando até o ano
passado, quando me aposentei” 
E como foi fazer combatível o teu

trabalho com as frequentes viagens por
motivos da WKF? 
“Fazíamos menos viagens dos que

agora faço, depois de me aposentar. E
com muito trabalho e dedicação. Foi
muito duro. Eu me formei em 1973 e
tenho estado trabalhando desde
então, foram 39 anos, sem faltar nem
um só dia, com dedicação exclusiva.
Não me deixaram aposentar-me antes
da idade.” 
E isso? 
“Não lhes interessava. Eu fui

Gerente de Madrid na empresa,
durante muitos anos, muitíssimos.
Depois na internacional, e não havia
muita gente que pudesse se
desempenhar nesse trabalho com
experiência… Até que não ter 65 anos
não me deixaram e queriam que
continuasse! Mas não…” 
Tu nunca tiveste um ordenado ou

coisa semelhante na Federação Mundial
de Karate, pois não? 
“Não. Nunca!”

Vamos agora voltar atrás, até os teus
primeiros tempos no Karate, como
praticante. Como foram os teus inícios
no Karate? 
“Temos que ir ate 1969. Comecei com

os coreanos. Primeiro com Kim, no
ginásio Samurai, em Madrid. Depois Kim
deixou o Samurai e veio outro coreano,
Cho, e formaram o chamado ginásio
Kimicho. O que faziam era conhecido
como Karate coreano. Competíamos
por Madrid, com alunos de Yamashita,
Ishimi e outros japoneses”.

Como foi o teu primeiro contacto com
António Oliva, com quem depois tiveste
muita relação? 
“Oliva estava com Cho. Me

encontrei com ele por primeira vez no

ginásio Kimicho. Seria 1969 ou 1970.
Depois, estes dois coreanos se
separaram e veio um irmão de Cho
que se chamava Shik e formaram o
Shikicho”. 
Na Exposição Histórica que mostrei

durante o mundial de Karate em
Guadalajara, havia uma fotografia tua
numa saída internacional.
“Sim. Essa fotografia é da primeira

saída internacional que fizemos com o
dono do ginásio Samurai, que era
Fernando Franco de Sarabia, Director
da secção de Karate dentro da
Federação Espanola de Judo. Nessa
primeira participação internacional
fomos a Paris para competir no
estádio Pierre de Coubertin, em 1971.
Éramos três competidores, António
Oliva, Jesus Pastor o arquitecto e eu.
Os três… Repara bem, no Coubertin
estive como competidor, depois como
presidente da Federação Espanola, da
Europeia e da Mundial.”
E na época começas a ter mais

relação com António Oliva? “Sim. Em
1973 fui com Oliva para o seu ginásio,
aquele que abriu na rua Bravo Murillo
de Madrid.” 
E ao qual vinha Dominique Valera de

vez em quando, porque eles foram
sócios… 
“Assim é. Vinha Valera que também

tinha sido o nosso treinador na
Selecção Nacional. Em 1973 eu acabei
o curso de Engenheiro e fui a
trabalhar no estrangeiro. Fiz mais
alguma incursão no Karate, mas já
não podia treinar e em 1974 já o
deixei”. 

“Eu acredito que
alguns criticam
não por falta de
informação mas
por má intenção.

Eu não sei os
motivos de
havendo

informação, não
se ajustarem 

a ela”
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Definitivamente? 
“Não, porque estive dando aulas em

Cullera (Valência), quando trabalhava
na auto-estrada do Mediterrâneo, que
estava em construção. Trabalhei não
tramo do Sul, de Valência a Gandia e
depois também estive vivendo em
Benicasin, desde 1978. Dei umas
aulas de Karate em um ginásio de
Castellón, dois dias por semana. Me
pagavam o 60% do producto das
minhas aulas e com isso já ganhava
mais que com o ordenado do
trabalho. Me ofereceram mais aulas,
mas não quis. Eu fazia aquilo porque
gostava e não queria escravizar-me.” 
Aquilo já o fazias com o nome de

Karate, suponho eu que não de Karate
Coreano. 
“Sim. Já era Karate, Karate

Shotokan. Como tinha estado com
António Oliva… já era Karate. Dali eu
tinha estado vindo a Madrid para fazer
os cursos de monitor e de treinador
regional, que se faziam na Escola de
Engenheiros Industriais, na altura sita
na Praça de São João da Cruz.
Alcancei o meu Cinturão Negro em
1973”. 
E quando deixaste definitivamente o

Karate? 
“Em 1978, quando comecei a

trabalhar em Madrid, comecei a estar
demasiadamente ocupado e já…
nada! Praticava um vez por outra com
Oliva, mas… me custava muito”.
E como foi a tua repesca em 1984,

para a tua candidatura a presidente
da Federação Espanhola de Karate?

“Tinham passado vários anos, de 1978
a 1984, e um dia, antes do Verão,
vieram ter comigo António Oliva e
Pepe Pérez. Este estava nessa altura
também um pouco afastado de tudo
isto mas… veio. Andavam bastante
zangados com a actuação de
Celestino Fernandes, então
presidente FEK. Não sei o motivo
porque eu nisso estava
completamente afastado. Começaram
a convencer-me que me
apresentasse. Insistiram muito,
trouxeram até António Torres, Matias
Romo e Enrique Guerra. Faltavam
apenas dois meses para a votação de
presidente. Me falaram acerca de uma
reunião a realizar em Alicante, um
mês depois. Insistiram para eu ir para
lá poder fazer uma ideia. Passaram os
dias, eu me esqueci daquilo e
satisfeito, pensei que eles também se
tinham esquecido, mas alguns dias
antes, em Agosto, me telefonaram
para me dizer: “Escuta, não te
esqueças da reunião!” Tive de ir,
quase que obrigado. Devia de haver
poucos candidatos!”

E o que se tratou na reunião? 
“Estavam lá umas vinte pessoas,

todas metidas até o fundo nos
assuntos federativos, e eu não fazia
nem a mais mínima ideia de nada…
mas me perguntam: - E tu o que tens
planejado fazer?
- Respondi - Eu? - absolutamente

nada. Pois bem, 
devem ter gostado disso. Penso

que qualquer cosa que lhes tivesse

dito teria siso do seu agrado. Já não
houve maneira de parar. Me
convenceram. Não fiz nenhuma
campanha. Só um dia fui a Valladolid,
com Matias Romo e Enrique Guerra.
Mais nada!”.
E chegou o dia da votação, na que por

certo estava quem isto escreve, como
membro do Pleno da Federação
Espanhola, com direito a voto, o qual
exerci. 
Do que te lembras daquele dia

histórico? 
“Na votação só alguns me

conheciam. Inclusivamente alguns
sentados ao lado fizeram comentários
desagradáveis acerca de mim.” 
Mas sabiam que eras tu quem estava

ali ao lado? 
“Claro que sabiam. Por isso o

fizeram, para que os escutasse. Não
gostei nada. Eu nada tinha feito para
isso! Não me apetecia estar ali, numa
eleição impossível de vencer e ainda
por cima… Pois bem... venci por 53 a
58. Não podia acreditar. Pensei; e
agora o que faço! Fui por primeira vez
à sede da Federação, na rua Martínez
Campos, sendo o seu presidente”.
E como foram esses começos?  
“Foram muito difíceis porque dei de

cara com dois problemas gravíssimos
logo de entrada. Tino Fernandes tinha
recebido já toda a subvenção do ano
1984 e gastara-a por completo. Umas
semanas mais tarde tínhamos que ir ao
Campeonato do Mundo de Maastricht e
não tínhamos nada de dinheiro. Afinal
nos emprestaram ou nos fiaram na
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agência de viagens e pudemos ir.
Depois, outro grande problema com a
Federação Catalã, que tinha adjudicado
o Campeonato da Europa Júnior para
Fevereiro de 1985. Os catalães eram de
Celestino e tinham votado contra mim.
Estavam contra mim por ser outro
estilo diferente e por mais algumas
coisinhas…, tinham feito uns exames
para cinturões negros por sua conta…
Eu tentei impedi-los mas fizeram-nos
da mesma maneira. Então quis tirar-
lhes o Campeonato da Europa e
mandei Adan Czartoryski para fazer
uma informação e em base a ela, poder
tirar-lhes o torneio. Inocente de mim.
Adan veio dizer-me o tinham
organizado fantasticamente, mas
apesar disso tirei-lhes o torneio. Afinal
fez-se em Madrid, no Palácio de
Desportos, com seus mais e seus
menos, mas tudo bem… O caso é que
começou uma guerra. Formou-se uma
Coordenadora na Catalunha que na
verdade funcionou muito bem durante
muito tempo, mas houve muitos
problemas”. 
Sim, estou lembrado. Foste “muito

querido” lá durante algum tempo…
Lembro-me de ter visto cartazes em
algum campeonato em Barcelona,
acerca de ti, com muito pouco…
carinho. 
“Já nem sei como se resolveu”. 
E já estava Josep Bosch e lá continua

ainda hoje. 
“Bem, na época mandava

Casanova, que o fez até 1986 e Bosch
leva como presidente desde então.
Faz um pouco… o que quer, à sua
maneira”. 
Depois os problemas, que nunca

acabam, se concentraram nos mestres
japoneses na Espanha, que até então
gozavam de um grande poder no Karate,
logicamente, mas que tu, como novo
presidente FEK, o foste reduzindo. 
“Em 1984 havia algum japonês,

como Yasunari Ishimi…, com muito
poder. Quase poderíamos dizer que
teria podido pôr e tirar o presidente.
Em 1988 já não era assim e na
actualidade, quase nada. Como bem
sabes, a coisa mudou muito. Em 1988
houve um momento que foi a chave
disso. Isso me causou algum mau
encontro com António Torres, pelo
assunto de Ishimi. Foi um momento

de um ponto de inflexão na influência
dos japoneses no Karate na Espanha.
Tudo acabou. Eu entendia que já não
devia ser assim. Com todo o meu
respeito, mas era coisa a mudar e que
tinha tido aceitação mas… já não
devia continuar. E eu o respeito muito
e quando faz uns dois anos fiz
questão de estar presente na
homenagem que lhe fizeram”.

Sim, foi em momentos muito
delicados para ele pessoalmente. 
Reconheço aos japoneses o que

fizeram pelo Karate, mas influíam em
questões que eu penso que não eram
da sua alçada… Não queriam perder
esse poder. Foram forçados. ^Penso
que agora estão no seu lugar e isso é
bom para o Karate, para a sua
universalização e aí acredito que tive
um papel. O Karate tem assim um ar
diferente ao que teria tido”.

Estou de acordo contigo posto que a
federação é desportiva, se fosse de
Karate tradicional, já seria outra cosa.
No que não estou tão de acordo é não
esqueço é ao que se tiveram de
enfrentar personalidades importantes da
história do Karate na Espanha (como
Tino Fernandes, Adam Czartoryski,
etc…). A história é a história. 
A etapa de Faustino Sória à frente da

Federação Espanhola e da Ibero-
americana como foi? 
“Não foi muito grata no que respeita

às minhas relações com a FEK,
porque eu penso que Faustino nunca
foi capaz de se livrar da minha
sombra. Eu nunca quis impor um
candidato depois da minha

presidência, mas sugeri que fosse
Faustino. Pensei nele em 1996. Tive as
minhas dúvidas no princípio também
com Enrique Guerra, mas afinal, por
viver Faustino em Madrid e tendo
estado oito anos comigo, na minha
equipa, como Director do Tribunal
Nacional de Graus…, pensei que era a
pessoa adequada. Não sei si me
enganei ou não. Nunca se sabe nestes
casos o que teria acontecido com
outro, mas finalmente as coisas não
se sucederam como eu pensava.
Penso que era superior a ele estar
influenciado por mim. Não foi capaz
de ser o presidente que devia ter sido,
um presidente que apoiasse o
presidente WKF por ser espanhol…
Havia nele uma espécie de Dr.Jekyll e
Mr.Hyde que sempre foi um
impedimento. Não me perdoou nunca
coisas que realmente eram
consequências da sua própria
incapacidade.” 
Onde estava a origem dessa sua

insegurança ou dessa desavença
contigo?
“Uma vez que fomos juntos numa

viagem a Andorra, quando voltávamos
me perguntou o que achava eu dele
se apresentar a membro do Comité
Executivo da WKF. Era evidentemente
uma pergunta errada. Quando uma
pergunta só tem uma possível
resposta, é uma pergunta errada. Eu
disse que me parecia bem. O que
havia eu de dizer? Se digo que não,
porque não tem possibilidades, pode
zangar-se comigo ou não se
apresentar e depois culpabilizar-se a
vida toda. Quem sou eu para lhe dizer
que não? Eu disse: Faz campanha.
Trabalha no assunto. Não é tão fácil,
porque já eu tenho a minha gente e
não vou tirar-lhe o apoio a alguém
para te o dar a ti. Não me faças
indispor com a minha gente”.
Quando foi isso?  
“Em 2000 ou em 2001. Depois, em

2002, quando se fez em Madrid o
Campeonato do Mundo, ele se
apresentou para ser membro do EC e
perdeu. Não saiu eleito. Não gostou e
deito para cima de mim as culpas.
Fez-me responsável disso. Tive a
deferência de o nomear representante
da Federação Europeia. Deve ter sido
uma debilidade minha... e nunca me

“Não me apetecia
estar aí, numa

eleição impossível
de vencer e ainda
por cima… Pois
bem... venci por

53 a 58.
Não podia
acreditar!”
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agradeceu. Esteve quatro anos como membro
coaptado nomeado por mim. Como presidente da
Federação Europeia eu tinha direito a estar no EC
mas já o estava sendo presidente da WKF, pelo que
podia nomear outra pessoa e nomeei-o a ele. Nunca
nem sequer me deu “um obrigado” por isso. Depois,
em Tampere se apresentou de novo ao EC sem
sequer me avisar, e voltou a perder… Ele já me via
como um diablo, com chifres e tudo! Uma pena,
porque os últimos anos foram desagradáveis.
Chegou a dizer-me que tinha perdido por segunda
vez mas que queria ser membro do EC e que eu me
arranja-se como pudesse para o conseguir”. 
E então, o que fizeste?  
“Repara. Naqueles tempos a WKF compartilhava

escritórios com a Federação Espanhola, na rua
Francisco de Sales. Inclusivamente
compartilhávamos alguma secretária. Eram outros
tempos. O me disse que era presidente da
Federação Ibero-americana e como tal, eu tinha que
fazer alguma coisa para ele estar no Comité
Executivo da WKF. Expliquei-lhe que a Ibero-
americana era mais uma igual a outras e se
nomeava o presidente da Ibero-americana teia que
nomear os presidentes das outras e isso não podia
ser. Eu o tinha feito também presidente da Ibero-
americana. Disse-me que pensasse no assunto e eu
disse que dali a uma semana eu ia sair dali. A WKF
deixava de compartilhar escritório com a FEK. Essa
foi a minha resposta e efectivamente, fomos para
escritórios próprios. Desde então, já sempre
permanecemos por separado”.

E a que se deve que perdesse, que não saísse eleito
nas votações? 
“Havia quatro ou cinco candidatos. Não me

lembro bem dos casos, porque mudamos o sistema.
Antes havia um sistema antigo, de 2002, quando
havia Karate K e Karate T.
O K era o desportivo proveniente da anteriormente

chamada WUKO e o T era o da ITKF, do mestre
Nishiyama, após uns tempos de tentativas de
unificação, etc… Não é assim? 
“Correcto. Pois isso foi eliminado depois, em

2006. O caso é que havia quatro ou cinco
candidatos, Nordahl, Faustino, Dinsdale e Rita
Rairama, que era muito boa.” 
Esta depois iria embora. Rita Rairama demite em

2006 e postula em seu lugar Finn Yrsa (da Finlândia). 
“Assim é. Ela era esquisita mas trabalhava muito

bem. Todos estavam muito preparados, falavam
fluentemente Inglês. Eram muito conhecidos… A
verdade é que Faustino não tinha nada a fazer, mas
deitou as culpas para cima de mim. Teve essa
desagradável obsessão. Em 2006, depois de não ser
eleito por segunda vez, pensou que eu iria coaptá-lo
a ele, mas eu escolhi o francês Francis Didier”.
E com Didier, como foi o relacionamento? Tenho

entendido que houve os seus mais e os seus menos
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durante uma época, devido a assuntos
que tinham a ver com o Director de
Arbitragem Tommy Morris…? 
“Não, não aconteceu nada. Tudo foi

bem com Didier. Fi-lo responsável de
tudo o que se refere à Premier Ligue…
O que acontece é que Morris e Didier
sempre tiveram muita rivalidade, mas
sem maiores problemas”. 
De onde vinha essa “tensão” entre

ambos, entre Morris e Didier? 
“Bem, é que Morris era muito

imobilista. Nunca queria mudar nada”.  
Por que motivo Morris finalmente

deixou a federação? 
“Em 2006 fixamos na WKF um limite

de idade em 70 anos para os lugares
directivos. Morris já tinha 70 anos e
então fizemos uma disposição
transitória de quatro anos, para
aqueles que estavam nesses casos.
Entretanto Morris deixou a Europeia e
em seu lugar pus Tommaso Mini.
Morris continuou na Mundial e depois
o convenci para que deixasse o lugar
na Primavera de 2010, uns meses
antes do previsto, para que o novo
nomeado, Kassis, da Austrália, fosse
dando-se a conhecer nos
Campeonatos Continentais antes de
chegar ao mundial de Belgrado, para
que ali fosse conhecido por todos. Em
Belgrado, Morris esteve como meu
convidado… e mostrou não de estar
muito á vontade, afastando-se já”.
Falemos do Japão e do seu papel

numa disciplina nascida lá (continua a
custar-me chamá-lo desporto!).
Actualmente, o Japão para a WKF, é
mais um país dentro do seu seio, ou é

um país especial por ser o Karate
original do Japão? 
“Agora as coisas com a Federação

Japonesa de Karate estão bem.
Temos o Director Técnico que é
japonês, Tsuguo Sakumoto.
Proximamente o Secretário Geral será
japonês, Toshihisa Nagura. o Japão é
uma referência. A minha primeira
viagem importante do ano passado foi
a Tóquio. Todos sabemos de onde
vimos e é importante nós o sabermos.
Também é importante que os
japoneses sintam que sabemos”. 
Mas faz anos houve um tempo em

que a Federação Japonesa teve seus
mais e seus menos, suas desavenças
com a Federação Mundial de Karate…
Ou não? 
“Houve um momento muito crítico

no mundial de Munich, em 2000.
Mudamos as regras de competição de
kumite e Federação Japonesa não
gostou nada, nada. Chegaram a dizer
que no caso dessa mudanças serem

aprovadas, eles saiam da WKF. Nessa
altura eram Keiichi Hasumi e Toru
Arakawa que dirigiam a federação”. 
Conheço ambos. Hasumi foi durante

anos Vice-Presidente da JKF e portanto
a mão direita de Sasagawa no Karate.
Por sua parte, Arakawa é um 9º Dan
Wado Kai e era o máximo responsável
técnico na época. 
“Pois durante o Congresso Mundial,

Arakawa foi quem tomou a palavra
com respeito a isto. Finalmente as
mudanças foram aprovadas e não
aconteceu nada”
E não existe um tratamento especial

para o Japão, à margem dessa cortesia
anteriormente dita? 
“Agora já não há um tratamento

especial com o Japão. Em qualquer
empresa ou grupo chega um
momento em que se tem de optar por
controlar ou por crescer. Para crescer
tem de se perder lastre e perder parte
do controlo. Uma coisa que temos
feito é essa universalização do Karate
quando nos fomos afastando do
controlo japonês. Foi o que
anteriormente falamos com respeito à
Espanha”. 
Mas o Karate é japonês e deve ter

certos valores relacionados com o
Japão…
“Manteremos os valores que

fizeram com que o Karate seja o que é
hoje. Nesse sentido, os japoneses o
fizeram bem. o Japão é mais um, mas
um importante e estão muito acima
em medalhas… É uma potência, com
momento altos e com momentos
baixos, mas uma potência”. 

“Aos japoneses
custou-lhes muito

adaptar-se às
mudanças, mas

fizeram-no e
fizeram-no bem”
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Efectivamente, o Japão teve uns anos
ao princípio da competição internacional,
nos quais eram logicamente os melhores,
mas depois tiveram um tempo em que
passaram uma época má. Mas isso, a
que será devido? 
“Para os japoneses te, sido difícil

adaptar-se às mudanças, mas
fizeram-no e fizeram-no bem. Agora a
JKF, o seu presidente Sasagawa…
estão a bem com a WKF e isso é
importante para mim. De qualquer das
maneiras, os japoneses têm outra
cultura muito diferente. Os chineses
também e os asiáticos em geral. É
outro mundo. Não damos por isso
continuam a estar muito longe e para
nós é uma matéria sem aprovar, tanto
nos negócios como em muitos
âmbitos. Não temos sabido
conquistá-los como fizemos com
outros países, inclusivamente com os
Estados Unidos. Não, com os
japoneses ainda não nos entendemos
à perfeição”.
No Karate de competição, matéria

importante é sem dúvida, a arbitragem e
os regulamentos. Há alguma mudança
prevista para a arbitragem? 
“Temos uma Comissão Permanente

de Regulamentos, que toma a
iniciativa e propõe certas mudanças
ao Comité Executivo. Depois
Guadalajara, onde se reuniu da última
vez, se reunirá também na Holanda.
Sou muito cauto com as mudanças
nos regulamentos, porque às vezes
provocam muitos problemas às
federações pequenas. Tem de se ter
cuidado pelo impacto que as
mudanças possam ter na educação
dos árbitros. Por vezes as mudanças
prejudicam mais gente que gente
favorecem”. 
Mas… agora mesmo, há alguma coisa

pensada? 
“Há coisas. Por exemplo, que se

não pontuem as penalizações, quer
dizer, quando se passarem de
penalizações podem ser
desclassificados mas caso contrário
não, que ninguém possa vencer por
sanções. neste caso é uma
modificação importante, mas não
demasiadamente trabalhosa para os
árbitros, porque realmente é uma
coisa intuitiva. Pensamos também em
fazer outras de categorias,… mas isso
não é do regulamento. Também
estamos a pensar, em algum critério
adicional para que não seja o que
queiram os árbitros. Por exemplo, que
o primeiro que marque seja o
vencedor em caso de empate. Seria
um incentivo. Também descer de 4 a 3
minutos em categorias masculina e a
feminina a 3 e 2. Que as penalizações
sejam apenas do árbitro central,
porque dá lugar a confusões que
consulte os juízes nestes casos. Muito
importante também será poder rever
com vídeo. Os coach terão um cartão

vermelho e um azul, que poderão
utilizar se em algum caso muito
palpável, não estão de acordo.
Acontece já no Taekwondo e funciona
bem. Apenas se perdem 25 segundos
desde que o coach o entrega e se
reinicia o combate. Se o coach tinha
razão, recebe o cartão de volta e não
tinha razão é-lhe retirada, e assim,
para a próxima vai pensar mais tempo
e fará um uso apropriado da fórmula”. 
É claro! Só a utilizará si lhe merecer a

pena o risco de se enganar! 
“Tem dado bom resultado nas

provas que já fizemos.” 
Interessante... Hei-de te dizer que a

eliminação dos katas obrigatórios, Shitei,
é, na minha modesta opinião, um acerto.
Penso que nunca deveriam ter existido.
“Porquê?” 
“Na minha escola Wado Ryu, por

exemplo, em certas categorias às que
já afectava o Shitei Kata (com os kata
Seishan e Chinto), os karatekas
deviam fazer katas que tendo em
consideração a progressão correcta
da sua aprendizagem em Karate, não
deveriam ainda praticar. Desse ponto
de vista de um Karate dosificado, com
progressão e de um Karate para toda
a vida! Em torneios de estilos,
principalmente faz muitos anos, era
obrigatório fazer certos kata, mas
eram precisamente os kata que se
correspondiam a essa categoria,
nível…, etc. Alguém quis ver como se
transformava um verme em borboleta.
Aqueceu-o com o alento para acelerar
seu desenvolvimento mas resultou
que a borboleta prematura saiu com
as asas coladas e sem servirem e
morreu… Não se deve quebrar o
ordenamento da Natureza por falta de
paciência, não saber dosificar e não
ter confiança no sensei. Talvez essas
coisas não interessem a muitos mas a
mim me interessam. 
“Pois fico contente por me dizeres

isso, porque tivemos certas dúvidas.
De facto, pelo que falamos
anteriormente, tivemos com a
federação Japonesa de Karate uma
deferência especial e na primeira
reunião com eles, para tratar das
modificações, que foi em Tenerife em
Maio de 2012, além das pessoas que

constituíam a comissão para decidir
estas coisas, contamos com uma
pessoa designada pela Federação
Japonesa para a comissão
permanente. Além de Sakumoto,
nomearam Inoue e esteve como
enviado especial da JKF.  Fomos
sensíveis e a JKF teve uma opinião
especial. Resultou muito bem. Inoue
esteve de acordo com a supressão de
Shitei. Foi melhor tê-lo feito com ele
que sem ele”.
E por imagem penso que também é

melhor contar com eles. 
“Pois tudo isso foi ideia de um

cérebro cinzento que mora em
Estados Unidos…” e deveria viver na
Noruega, ou não?, ja,ja,ja… “É isso
mesmo… ja,ja,ja… P meu êxito é ter à
minha volta gente como Nordahl...” 
E de quem foi a ideia de fazer as

provas conhecidas como Bunkai, para as
semi-finais e finais de Kata por Equipas?
porque isso foi um tremendo êxito. 
“A ideia foi de Tommy Morris” 
Pois isso foi muito bom. A estética do

Karate e de seus katas em especial, a
“estranha elegância” é uma
consequência de seus movimentos e
técnicas, mas a estética nunca deve ser
o objectivo procurado. Na actualidade e
devido à competição, frequentemente se
fazem mais grandes as posições, se
descem as ancas, se adicionam
mudanças de ritmo desnecessárias, em
busca de uma maior estética. Isso é
completamente erróneo, criando-se uma
estética inventada, exagerada e artificial,
que nada tem a ver com a eficácia das
posições ou dos movimentos. O Kata é,
entre outras coisas, o elo entre o
passado, o presente e o futuro. Não se
deve modificar. Os juízes “obrigam” (por
vezes sem se aperceberem sequer e
levados pela dinâmica geral) a exagerar
as coisas exteriormente, esteticamente,
e quando não se pode fazer assim, pela
idade, por ter diminuídas as condições
físicas, por lesões, ou por mil motivos, o
resultado é que muita gente deixa a
prática com isso abandona os benefícios
que interiormente e também fisicamente
pudesse obter. Tentar ser o melhor é
fazer-se um fraco favor a longo prazo.
Mas quando se procura na prática uma
efectividade física, uma defesa pessoal e
uns benefícios mentais e espirituais que
nos ajudem a sermos felizes, não
importará essa estética exterior e se
praticará Karate com alegria e com as
limitações que forem necessárias, mas a
vida toda. É um erro fazer um Karate
para que ser visto desde fora. O Karate é
para ser visto desde dentro, é para ser
sentido. As pessoas diferenciam
combate e kata e na realidade há muito
entre ambas facetas, há muito Karate
nas técnicas com parceiro
estabelecidas. Isso deu um novo ar. 
“Estou de acordo. Morris é uma

pessoa muito preparada e muito bom
trabalhando”. 
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como desporto”

À esquerda, o presidente na abertura WKF Mundo Guadalajara 2013.



Pois foi muito boa ideia. É a minha
opinião, nem mais nem menos…! Mas
como te digo que isto me pareceu bem,
também te digo que me não agradam
esses segundos que se deixam no corpo
a corpo e que trazem consigo umas
projecções… 
“Mas é que o regulamento diz dois

ou três segundos e quase sempre
acabam por ser cinco ou seis.
Primeiro deveria de se aplicarem bem
as regras antes, de pensar em
modificar ou não o regulamento.
Suprimimos então os agarres? E
porquê? Apliquemos primeiro o
regulamento correctamente e talvez
não seja preciso modificá-lo”. 
É culpa então dos árbitros ou da

direcção destes? Porque como bem
sabes, há muitos comentários acerca
disto. Não se gostou muito em muitos
âmbitos do Karate. Já sabemos que o
corpo a corpo é parte da luta mas… isto
é Karate, não é Judo… e ainda por cima,
frequentemente de um Judo mal feito
¡Logicamente! 
“Sim. É verdade.” 
Agora por isso também está na moda

o pontapé que popularizou o japonês
Matsuhisa… 
“Sim, essa espécie de coice que

também faz Aghayev” 
Sim. O pontapé do escorpião,

chamam-no alguns. 
“Claro, é que é assim realmente,

estão agarrados e daí… Vê-se muito
na Ásia e nos Países Árabes. Bem, já
se vê em todo lado!…” 
Em alguns casos está muito bem, mas

em outros, a distância não é boa para
isso, há desequilíbrios... Eu respeito a
competição no Karate, mas como toda a
gente sabe, sou mais de um Karate
tradicional, íntimo e visando não só
umas formas técnicas diferentes como
também uma maneira de agir diferente,
com uns valores no dia a dia que
incluam também uma visão cultural e
histórica. 
“É a eterna discussão entre o

Karate desporto e o Karate arte
marcial. Eu tenho a minha opinião ao
respeito. Se o Karate não tivesse
evoluído, quem conheceria o Karate?
O Karate é universal porque se
desenvolver como desporto. Quem
quiser desenvolve-lo como arte
marcial, agora tem mais
possibilidades de o fazer também
pelo facto de se ter desenvolvido
como desporto. Trata-se de ter um
equilíbrio.” 
O que acontece é que frequentemente

há um desequilíbrio patente, e também
há quem poderia pensar e para mim,
que importância poderá ter que o Karate
seja mais ou menos conhecido! A única
coisa que eu quero é praticá-lo e ponto,
sem necessitar que seja praticado por
mais ou menos pessoas.  
“Pois porque os valores morais

inculcados pelo o Karate são

suficientemente bons para serem
conhecidos e para que através deles a
juventude melhore”. 
Sem dúvida isso seria o ideal, o que

acontece é que a realidade da
competição é muito diferente. 
É c laro que tecnicamente a

competição é diferente, prática (sem
nela incluir a grande riqueza técnica do
Karate. Espiritualmente a competição
é nula, menosprezando os valores de
respeito, humildade, tolerância… A
saudação não é mais que um gesto
vazio que sai  da espalda,  não do
coração. Por outra parte, tentar ser o
melhor parece boni to para a
superação,  mas para que isso
aconteça, muitos têm que ir ficando
pelo caminho e muitas vezes o
resultado é a frustração e p conflito a
vários níveis, acabando no abandono
da prática. A competição propriamente
di ta,  é para umas idades muito
específicas e jovens, quando o Karate
deveria entender-se para toda a vida.
As bases do Karate devem ser  o
respeito, a humildade, a tolerância, o
reconhecimento, a fidelidade,… Mais
dojo e menos ginásio! Penso que na
competição se devia ter muito mais
cuidado com os deta lhes…
Compreendo que quando um
competidor vence se mostre alegre e
mesmo até faça um gesto de euforia,
mas vemos uns saltos, uns gestos
exagerados, os cinco juízes esperando
alinhados enquanto o vencedor faz um
salto mortal, se atira ao chão… São
coisas que não sei si estão bem feitas
qualquer desporto, mas penso que no
Karate, devido às suas apregoadas
características de humildade,… penso
que não se deveriam de fazer nem
estarem autorizadas. 
“Estou de acordo contigo,

Salvador…”  

O que pensas que vai acontecer nos
próximos meses ou anos, tanto na WKF
como no assunto do Olimpismo? Repara
bem que não te estou a perguntar o que
queres tu que aconteça e sim o que
pensas que vai acontecer. 
“Acredito que este ano vai haver

decisões importantes por parte do
COI, no que diz respeito às mudanças
no programa para 2024.
Provavelmente vai-se para um
programa por modalidades, em vez de
por federações internacionais, e se
assim for, mesmo com pouca
reestruturação que se possa dar, vai
haver mais possibilidades para o
Karate. Há 28 desportos e com eles
300 modalidades desportivas e dessa
maneira teremos as nossas
possibilidades e pediremos a nossa.
Para 2020 há o mesmo programa,
porque apesar de ter saído a luta,
depois entrou. Em 2012 tinha saído o
softbol e o béisbol e não entrou
nenhum. Para 2016 entra o rugby e
golfe, mas o facto é que nos três
processos desde 2005 até agora, só
dois desportos realmente puderam
entrar. É muito importante que o
Karate esteja nos Jogos
Multidesportos do COI, como por
exemplo não faz muito esteve nos
europeus, e isso é importante. É a
única federação não olímpica nos
jogos. A única das 18 que há! porque
depois há modalidades não olímpicas
de desportos olímpicos, mas isso é
outra coisa. A situação é boa, até
penso que nem podia ser melhor.
Vamos continuar tentando, porque
além do mais, é a nossa obrigação e o
nosso destino. Eu sou optimista”.
Tu foste eleito em princípio até 2016

(depois de Belgrado 2010), O que
pensas fazer, vais embora ou não?
“Ainda não sei. Por um lado,

gostaria mas depois não vou esgotar
os seis anos seguintes. Isso eu sei. A
minha candidatura para 2017 talvez a
apresente, mas estaria até 2018.
Nunca me pensei estar aqui a vida
toda e agora ainda menos, que já levo
mais de quinze anos na presidência
da WKF. Quando chegarem as
eleições em 2016 eu farei 18 anos na
WKF e vinte na Federação Europeia,
desde 1997 até 2017 para a qual fui
eleito. Na europeia não faço tensões
de continuar e na mundial muito
provavelmente em 2016 também a
deixe”. 
E com quem pensas que estaria em

boas mãos?  
“Não pretendo impor nada. Só

gostaria de a não deixar em mãos de
alguém que represente o contrario
que eu”.
Mas… já estás a ver alguém

preparado ou em posição de ser teu
sucessor? 
“Não. Claro está que preparados há

muitos, mas não há nenhum em que

“Não sei se
deixarei o lugar

em 2016.
Gostaria. Desde já
não vou esgotar

os seis anos
seguintes. Isso eu

sei. Minha
candidatura para
2017 talvez eu a
apresente, mas
estaria só até

2018”
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eu especificamente tenha pensado.
Há quem me diz que eu devia ter um
sucessor. Mas penso que não.
Imagina que um carro me atropela na
rua e morro. Pois tenho a certeza
depressa já haviam de pensar em um
substituto. Ainda estaria eu quente e
já se teriam lembrado de um. Pois
assim deve de ser. Não é preciso
dramatizar. Quando chegar o
momento surgirá um e pronto. O que
devo de fazer é fazer as coisas com
cuidado, no sentido de que exista uma
continuidade e essa é a ideia da nova
reestruturação que estamos a fazer
nos escritórios da WKF, para que
esteja mais baseada
em empresas e em
serviços em
funcionamento que
em pessoas. Também
queremos que parte
do pessoal dos
escritórios seja
exportável e se um
novo presidente
quiser levar os
escritórios para fora,
(que vai quer levá-
los…) pois que os
possa levar com certa
continuidade e com o
menor impacto
possível. Queremos
que os serviços da
Web continuem a ser
externos, como já
são, e os serviços dos
campeonatos, da
Premier Ligue, que já
o estão. Também
vamos continuar com
Sportdata, que é uma
boa companhia, e
esperamos que os
três campeonatos da
Europa por ano e o do
Mundo, se façam com
Sportdata. Não tenho
em mente nenhum
sucessor nem quero.
O que tiver de ser,
será… A experiência
me diz que quando
tentamos decidir
alguma coisa sabendo
que temos só uma
pequena parte da
informação que
haverás de ter quando
chegar o momento,…
é melhor não
começar. É melhor
não empregar tempo
nisso, nem ter esses
quebradeiros de
cabeça. Sei que, por
exemplo, em Bremem,
no ano que vem, terei
mais informação.
Agora não é bom
momento. De certeza

até poderia especular um pouco
mais…, não há necessidade. Olha
Salvador, em 1998 quando me
elegeram presidente da WKF, tinha de
convocar no dia a seguir o Comité
Executivo para decidir o vice-
presidente, o secretário geral, o
tesoureiro… Tinha ideia para alguns,
mas para tesoureiro por exemplo, não
tinha. Muitíssimos anos estivera com
George Popper, mas no Brasil não
saiu eleito e além do mais, ele era um
homem de Delcourt e não era querido.
Em 48 horas tive que tomar uma
decisão. Quando precisas vais à vida.
Olhei para a lista do Comité Executivo

e comecei por ver quem não podia ser
o escolhido. Foi mão de santo.
Ficaram só duas pessoas e escolhi
Halvin, que esteve até falecer em
2007. Foi a melhor decisão que podia
tomar. Necessitava tomar… Agora é
melhor nem pensar nisso”.
Eu agradeço muitos as tuas palavras e

espero que a conversa seja do gosto e
interesse dos karatekas. 
“Eu agradeço o teu tempo. Tens

experiência mais que suficiente e vais
saber expressar bem o que foi dito.
Estou em boas mãos contigo.” 
Pelo menos é o que eu tento… 
“E consegues!

Entrevista



Krav Maga RED 
e desportos de combate 

Nos nossos dias, os desportos de
combate são mais importante que
nunca. Os últimos 15 anos viram surgir
as MMA, o que tem sacudido muitas
certezas no mundo das Artes Marciais.
Também o número de profissionais de
todas as disciplinas tem ido
aumentando, devido ao entusiasmo por
algumas disciplinas, mas também
devido a um problema de insegurança
que é "mundial", que faz necessário
saber defender-se. O Krav Maga é uma
dessas disciplinas "que está na moda",
posto que privilegia o reflexo e a rapidez
para adquirir meios simples de auto-
defesa. No entanto, tal e como se
ensina nas nossas sociedades
modernas, agora é também submetido a
uma mudança necessária para manter a
sua eficácia, passando da condição de
“Close Combat”, que se ensinava em 3
ou 4 semanas - aos soldados que
necessitam ter umas bases de combate
simples para fazer frente a um combate
corpo a corpo - a uma disciplina "s"
ensinada ao longo do ano numas

estruturas destinadas agora em um 90%
a um público civil. Isto tem levado
muitas pessoas a modificar e enriquecer
o conteúdo do Krav Maga original. 

O KMRED foi construído também
misturando e pensando as diferentes
maneiras de ver o Krav Maga,
delineadas nestes últimos 10 anos. Mas
há um ponto no qual insistimos. Trata-se
de conceitos básicos dos quais deve
dispor o praticante de Krav Maga
moderno. De facto, acreditamos que as
revoluções havidas nas Artes Marciais e
desportos de combate com a chegada
do MMA, devem de se reflectir no Krav
Maga. Sem quebrar as bases do Krav
Maga original, ele deve tornar-se a MMA
da defesa pessoal.

E quê melhor maneira de desenvolver
esta disciplina, do que ampliar os
conhecimentos dos praticantes com o
que tem sido demonstrado. As
experiências acumuladas nas
modalidades de combate desportivo e
de ataques a mãos nuas ou armadas,
nunca foram tão numerosas, portanto,
temos o dever de nos aplicarmos para
fazer evoluir o nosso Krav Maga e não
sermos superados por novas situações!

Krav Maga



http://www.kravmaga.com/
http://www.youtube.com/watch?v=EVQpD9l7WCQ&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag


Krav Maga

O KMRED concede um papel
importante à correcta aprendizagem de
todas as técnicas de percussão que
têm surgido, por exemplo, de
disciplinas como o Boxe inglês ou o
Boxe tailandês, assim como das
técnicas dos desportos de agarre,
como o Judo ou a Luta, para construir
uma sólida bagagem técnica em seus
praticantes. O que há de melhor em um
combate que o facto de saber fazer
uma adequada gestão de uma distância
e mandar uns directos de Boxe inglês…
O que há de melhor que saber controlar
uma cotovelada ou uma joelhada de
Thai-Boxing ou saber projectar, cair ou
lutar no solo como um judoka ou um
praticante de Ju Jitsu, ou o que há de
melhor, finalmente, que dispor - e isto é
muito importante - de uma mentalidade
posta à prova, como um "comando de
elite"?

Uma vez adquiridas umas bases
sólidas, o nosso programa tem previsto
aplicá-las em um trabalho de
"combate", para enfrentar o praticante
à "realidade", à aprendizagem dos
golpes e a complexidade da gestão de
um conflito. Quando um lutador entra
em um ringue, um tatame ou uma

"jaula", deve dominar seus temores,
seus medos, o estresse e deixá-los de
lado para fazer frente ao seu oponente.

O KMRED tem um programa que
permite aos alunos experimentar tudo
isto, a fim de se prepararem para o
"combate", com a única diferença de
que na rua não há regras nem
árbitros.

O praticante de Krav Maga moderno,
tal como o concebemos no KMRED,
deve ter um arsenal completo,
considerando tanto o trabalho de
percussão como a luta, o trabalho em
pé e no solo, mas tendo em
consideração que não se trata de um
desporto mas sim de própria defesa e
que o "combate" não deve ser longo.
Suas conquistas só devem permitir-lhe
sair de uma situação difícil ou ajudar
uma pessoa em problemas.

É por isso que todos os mestres
KMRED são, além de versados em Krav
Maga, praticantes, combatentes e
inclusivamente professores em
desportos de combate e a maioria,
também pessoas que têm sido
profissionais da segurança e contam
com uma longa experiência em
"conflitos reais".

http://www.budointernational.net/material/israelies/2034-krav-maga-red.html


http://www.kravmaga.com/


ANDREAS HOFFMANN: FAIXA PRETA 3ºDAN DE   

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


Quando o primeiro Ultimate
Fighting Championship
(UFC) se real iza em
Denver, a 12 de
Novembro de 1993,
chamou a atenção no
mundo das Artes
Marciais, um novo
esti lo, na época
desconhecido por
quase todos, o
Brazilian Jiu Jitsu
da família Gracie.

      BRAZILIAN JIU JITSU
REPRESENTANTE
OFICIAL1994-2000, 
DE RICKSON GRACIE,
NA ALEMANHA 

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


Os competidores de Brazilian Jiu
Jitsu derribaram com facilidade
todos os seus oponentes de
qualquer dos esti los,  e os
obrigaram a render-se.
Em 1994 fui convidado para ir aos

Estados Unidos ensinar Weng Chun
Kung Fu. Aproveitei a oportunidade
e telefonei a Rickson Gracie, o
melhor lutador da família Gracie,
para organizar algum tipo de
combate amigável. Sentia
curiosidade por saber como
conseguiria derribar-me também a
mim. Durante os últimos dez anos,
eu tinha aprendido as Artes Marciais
na China, onde era uma prática
habitual entre os artistas Marciais, o
visitarem-se e fazer um pouco de
treino amigável, conforme a tradição
dos "cavaleiros andantes", que
viajavam para aperfeiçoar a sua Arte
Marcial. Com este espírito, tinha a
intenção de pôr à prova os
competidores do Ultimate Fighting.
Quando cheguei ao aeroporto de

Los Ángeles, esperavam por nós
Rickson Gracie e sua mulher Kim
Gracie e nos levaram para a sua
casa, uma residência lindíssima em
Pacific Palisades, vizinha das
residências de algumas estrelas do
cinema. 
Ele me convidou para ver a sua

legendária "garagem", onde muitas
conhecidas estrelas do cenário das
Artes Marciais, como Paul Vunak ou
Fabio Gurgl, tinham treinado. Logo

começamos a lutar em pé, de uma
maneira muito respeitosa. 
Rickson estava lançando

pontapés laterais, tratando de
frustrar os meus pontapés e socos e
fechar o espaço no momento
devido, mediante o controlo da
distância, que já conhecia do Weng
Chun Kung Fu, e durante o combate
relaxado e lento, consegui
neutralizar as suas técnicas de
derribamento. Depois resolvemos
continuar lutando numa posição de
joelhos e sem socos. Aí foi quando
realmente Rickson começou a
surpreender-me. Estava utilizando a
minha força, tratando de me obrigar
a render-me. Mesmo quando soltou
seus braços, eu não tinha nenhuma
possibilidade enquanto a luta fosse
no solo…Foi incrível e compreendi
que também tinha de aprender
disto. Assim sendo, logo
organizamos a primeira aula
particular.
Após o combate, me convidou

para irmos à sua piscina. Junto com
sua mulher e seus quatro filhos.
Rickson Gracie realmente me pôs à
vontade em sua casa de campo no
estado da Califórnia. 
Rickson treina e ensina na sua

garagem e na academia, mas
quando as ondas são as
apropriadas, larga tudo e vai fazer
surf. 
No seio da família, Gracie Rickson

é considerado um Campeão de

“Filho de Hélio Gracie, o fundador
do estilo, Rickson aprendeu 

Jiu Jitsu desde berço e cresceu
com as Artes Marciais”

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


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


Campeões, como um Mestre entre os
cintos pretos. No Brasil e no mundo
defendeu com êxito e protegeu a fama
da família, inclusivamente contra os
oponentes mais perigosos. Após a sua
vitória sobre Zulú, o Campeão brasileiro
de “Vale-Tudo”, que se tinha mantido
invicto durante 120 combates, Rickson
se tornou uma estrela em todo o Brasil. 
Filho de Hélio Gracie, o fundador do

estilo, Rickson aprendeu Jiu Jitsu desde
o berço e cresceu com as Artes
Marciais. Contava seis anos quando
começou a sua carreira nos torneios e
com 15 anos começou a ensinar. À
idade de 18 obteve o seu cinturão negro
e desde então participou em mais de
400 combates, tanto de Jiu Jitsu, de
Sambo ou de Judo, assim como em
campeonatos de Ultimate Fighting, ou
lutas de rua à plena luz do dia. 

As minhas l ições de
treino com Rickson
começaram no dia
seguinte, com um tipo
de aquecimento
bastante especial, uma
combinação que consistia
em respiração, resistência,
estiramentos e exercícios

de equilíbrio, adaptados dos
exercícios básicos do Brazilian

Jiu Jitsu, assim como do Yoga.
Este último sistema fez-se muito
conhecido na sua forma mais
avançada chamada Ginást ica
Natural e foi desenvolvido pelo
amigo de Rickson, Álvaro
Romano.
Rickson não só me assombra

como lutador mas também como
instrutor e não é só devido à sua
maneira de ensinar Artes Marciais,
também é porque insiste em tratar
matérias, como a nutrição
equilibrada, o Yoga, exercícios de
respiração, espiritualidade, assim
como "controlo emocional". O seu
"controlo emocional" fez-se
especialmente famoso pelo êxito
da fita de Hollywood "O incrível
Hulk", onde Rickson faz um papel
como Mestre de Artes Marciais do
protagonista Bruce Banner/Hulk e
também lhe ensina "controlo
emocional" - técnicas de
respiração, além de o pôr à prova
com uma bofetada na cara. 
(Continua)

“Rickson não só me
asombra como

lutador, 
mas também como

instrutor… 
e não é só pela sua
maneira de ensinar
Artes Marciais, 

mas também porque
insiste em tratar

matérias 
como nutrição

equilibrada, Yoga,
exercícios de
respiração,

espiritualidade,
assim como

"controlo emocional"

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


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


http://www.aikido-longueira.com/


Ref. 11210
Armure Kendo. Japon.

Ref. 11220
Armure Kendo. Japon.

Ref. 11160
Hakama Japon noir

Ref. 11170
Hakama Japon bleu nuit

Ref. 11140
Keikogi. 

Giacca Blu Marine

Ref. 11109
Hakama Noire. 
Polyester-Rayon

Ref. 11152
Veste Aikido blanche.

Coton

10171
Kyokushinkai
Compétition. 
Écru. Coton

Ref. 10816
Kimono Tai Chi . Gris

Ref. 10630
Kung Fu passepoilé blanc

Ref. 10610
Kung Fu boutons Blancs.

Coton

Ref. 10650/51/52
Veste de Kung Fu Bleu

Ref. 10671
Pantalon de Kung Fu Noir.

Coton

Ref. 10632
Kung Fu. Satin Noir.

Liseret rouge

Ref. 10620
Kung Fu Wu Shu. Coton

Ref. 10820
Kimono Tai Chi.

Entraînement. Noir
Ref. 10830

Kimono Tai Chi.
Entraînement.

Blanc

Ref. 10821
Pantalon Tai Chi Noir

Ref. 10815
Kimono Tai Chi.

Beige

Ref. 11150
Veste d'Aikido blanche

Ref. 10611
Veste de Kung Fu noire. Boutons

Noirs.

KOBUDO

Ref. 10870
Kimono Tai-chi avec broderie. Blanc

Ref. 10175Ref. 10190

Ref. 10920
Kimono Ninja. Noir.

Avec renfort

Ref. 10910

Ref. 13651

Ref. 13351

Ref. 13311

Ref. 13400

AIKIDO/KENDO/IAIDO

Ref. 11153
Giacca Aikido. Bianca.

Speciale "grana di riso".
Estate

NINJA/PENJACK SILAT

Ref. 10840
Kimono Tai Chi. 

Entraînement. Orange

Ref. 11230
Sac Armure. Japon

Ref. 11151
Kimono Aikido

Ref. 11145
Veste Kendo. 
Toile spéciale 

Japon

Ref. 11141
Keikogi. 

Ref. 10612
Veste Kung fu Blanche.

Boutons Blancs

Ref. 10831
Pantalon Tai Chi Blanc

YOSEIKAN/SHIDOKAN

Ref. 11800

Ref. 10640
Kung Fu rouge/noir.

Coton

KUNG-FU
Ref. 11231

Tenugui (foulard)

TAICHI

Ref. 13652

Ref. 11234
Ceinture "Obi" Iaido.

Noir ou Blanc.
320cm x 8cm.

http://www.budointernational.net/material/34-material
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http://www.youtube.com/watch?v=_RtgwhkBP1s


http://www.budointernational.net/lang-fr/kung-fu/1718-dvd-weng-chun-kung-fu-fa-kuen.html
http://www.youtube.com/watch?v=hcRS9FOTKG0
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Coreografias de acção 
MADE IN HONG KONG &
AMÉRICA

Espectacularidade versus
Credibilidade

Antigamente, os americanos não
acreditavam na continuidade e na
espectacularidade, preferiam basear suas
ideias coreográficas em algo mais real e crível.
Mas a meados dos anos 90, que foi quando
Jackie Chan surgiu com “Rumble in the
Bronx”, a audiência americana começou a
aceitar as lutas mais longas e espectaculares.

Por exemplo, se comparamos “Blood
Sport” de Van Damme, veremos que tem
batimentos contundentes e nítidos; já em
“Knock Off” tem lutas mais complicadas e
elaboradas.

Durante muito tempo, o mercado
americano manteve a referência que Bruce
Lee deixou nos 70, espectacularidade com
um movimento principal e pouca
continuidade.

A ideia geral é que o bom bate e o mau
recebe, não há muito mais que isso.

Os chineses e em especial Jackie Chan,
desenvolveram um estilo que não nos deixa
respirar, movimentos, quedas, receber
pancada e bater ao mesmo tempo…,
depois, uma grande cena onde o actor
literalmente arrisca a vida, seguido de outra
luta frenética, que nos cansa só de pensar...

A diferença estriba na dedicação investida
nas sequências das lutas, se em Hong Kong
demoravam três meses na realização de
uma coreografia de acção, nos Estados
Unidos só dedicavam três dias.





Imagem e Habilidade Marcial
Outro aspecto destacável é que nos Estados Unidos

(podemos dizer em todo o Ocidente), se presta mais
atenção à imagem que às qualidades, por isso, um actor
que "parece" lutador é o protagonista e depois tem um
duplo ou especialista, que recreia as cenas difíceis.

A massa musculosa, os rasgos faciais é o mais
importante no momento de escolher um actor, a sua
habilidade marcial fica em um segundo lugar.

Na Ásia já não é muito assim… Podemos ver um
protagonista fora de forma, como Samo Hung, mas que as
suas habilidades marciais são de alto nível.

Pessoalmente tive a sorte de trabalhar em diferentes
produções asiáticas e americanas (ou para o mercado
internacional) e a verdade é que se na América temos um
acessório de cenas interpretativas, que vai estar o tempo
todo à procura de que expressemos ao máximo as nossas
emoções, na Ásia teremos um realizador de acção e o seu
grupo de especialistas, que não deixarão nenhum pormenor
ao acaso, no que respeita às sequências de acção.

Continuidade nas cenas
Outro detalhe a nível cinematográfico é a continuidade

fílmica. Quando se filma uma cena, depois temos uma
seguinte cena que deve dar a ideia de que tudo decorre no
mesmo momento.

As produções ocidentais têm normalmente uma mulher
que só se encarrega disso, é a chamada Script. E porque
é sempre uma mulher? Pelo simples facto de que as
mulheres são mais detalhistas que os homens, reparam
em tudo: vestimenta, como se movimenta cada actor, qual
o pé que utilizou primeiro para subir uma escada, qual foi
a parte onde recebeu pancada e qual a mão que levou ao
chão quando perdeu o equilíbrio; tudo muito detalhado,
para não perder a continuidade e ainda assim, sempre há
detalhes que se perdem à vista de todos e após finalizado
o filme, chegam a ser “pérolas” para os seguidores do
cinema.

Nas produções asiáticas nunca vi uma script e sei de
muitos actores ocidentais que têm muitos problemas
quando lá filmam, posto que os próprios realizadores não
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prestam a mais mínima atenção
a estas coisas. No que respeita
às lutas, penso que a
continuidade não é tão
importante, mas as produções
fora da Ásia dão-lhes tanta
importância que chega a parecer
tudo muito estático, quando a
sequência é editada.

Já os asiáticos, têm uma
maneira de editar que pode fazer
maravilhas com um actor de
maior idade e com pouca
experiência em cenas de lutas.

Tendo isto em mente,
observamos outro detalhe
crucial, a posição da câmara.

Ângulos de Câmara
O Cinema Asiático é

especialista em mostrar a acção
de uma maneira diferente; se à
edição somarmos os insólitos
ângulos de câmara, teremos
cenas de acção frenéticas, com
um estilo único.

Em Hollywood, a acção está
em função de onde está a
câmara, parece que tudo tem de
mover-se consoante a sua
posição…

Por outra parte, em Hong
Kong, por exemplo, a câmara se
situa conforme a acção a
desenvolver. Yuen Woo Ping é
um especialista neste aspecto e

talvez a sua contribuição mais
importante para o público ocidental
tenha em “Matrix”, complementando
Oriente e Ocidente em cenas que
marcaram um antes e um depois,
unindo a mais alta tecnologia digital
do momento, com excelentes
sequências de lutas.

Velocidade
Cinematográfica

Este é um aspecto crucial nas
cenas de lutas; os orientais preferem
mais velocidade nas lutas, pelo
contrário, os ocidentais são adeptos à
câmara lenta...

Como exemplo posso referir-me
aos filmes de Jackie Chan realizados
na Ásia, que têm uma velocidade e
sincronização inacreditáveis. Já as
produções americanas são um tanto
mais "críveis", onde os movimentos
têm uma velocidade considerável.

Talvez seja devido à idade - JC tem já
quase 60 anos - ainda que continue
mantendo interessados os seus
seguidores.

Um claro exemplo de produtos
onde utilizam câmara lenta para maior
espectacularidade, são nada menos
que alguns dos filmes de Van Damme.

“Bloodsport” contém muitas cenas
em câmara lenta, que fazem com que
as técnicas de pernas de JCVD se
possam apreciar ao máximo.

Outra estrela, desta vez feminina,
que mostrou as suas habilidades nos
Estados Unidos e em Hong Kong é
nem mais nem menos que Cinthia
Rotrock e se compararmos as fitas
realizadas no Sudeste Asiático,
veremos cenas impressionantes; já
nos seus trabalhos em território
americano, a qualidade não é a
mesma.

Poderíamos dizer que a
mentalidade americana é que se

perceba à primeira vista tudo o que
acontece durante um combate, onde
existem forcejos e slow-motion, para
que seja fácil captar as acções. Pelo
contrário, em Hong Kong procuram
acções frenéticas que são contínuas e
impressionantes e talvez se tenha de
ver os combates mais de uma vez,
para apreciar cada um dos
movimentos realizados.

West versus East
Pessoalmente, tenho trabalhado em

ambas indústrias e podemos dizer
que em muitos aspectos são como a
água e o azeite…

Por um lado, em Hong Kong temos
uma coreografia detalhista, com
movimentos que têm de ser exactos e
estar no ângulo correcto em relação à
câmara. Isto foi o que eu vivi
trabalhando com Antony Szeto em
"The Fist of the Dragon", filme que

Cinema Marcial



ainda não teve estreia - só está disponível o
“trailer” na Internet.

Já nos USA, se pode filmar em condições
excelentes, com um catering que não
encontraremos na China ou em Hong Kong,
mas a nível coreografias, estará todo sujeito
ao tempo de rodagem e à visão do director
realizador, sem prestar muita atenção aos
detalhes a nível marcial ou aos ângulos da
câmara.

Actualmente, na China estão começando a
realizar co-produções com os Estados
Unidos e outros países ocidentais e talvez em
um futuro relativamente próximo, possamos
apreciar longas metragens onde se
complementem estas duas maneiras tão
especiais de realizar cinema, como são as do
Oriente e as do Ocidente.

Andrew Dasz
actor/fight choreographer
andrewdasz@facebook.com
andrewdasz@gmail.com
http://www.imdb.me/andrewdasz



Fu-Shih Kenpo e a sua
relação com o 
KOSHO SHOREI-RYU
KENPO

A Técnica
O Kenpo Kosho baseia a sua

eficácia técnica na util ização dos
Atemi ou golpes, mas é profuso em
sistemas de projecções e
derribamentos, um capítulo muito
amplo no Kosho Shorei Ryu e tão
complexo como no Aikido ou no Ju
Jutsu, sendo este um "Conceito"
básico do sistema.
Em segurança, com a elevada arte

do "não-confl ito" se uti l izam os
denominados "bloqueios femininos" e
"golpes femininos" (Onna No Atemi).
Bloqueios e golpes que são realizados
só para causar um certo grau de dor e
confusão, sem magoarem em
excesso.

Filosofia e Espírito do
Kenpo Kosho-Ryu 
Kenpo quer dizer "Lei do Punho". O

Kenpo é uma arte marcial que procura
a evolução do ser humano em todos
os seus aspectos (físico, mental e
espiritual). Procura o conhecimento
interior, o equilíbrio, a harmonia e uma
convivência pacífica e de respeito,
com todos os seres que temos em
volta de nós e nos acompanham no
nosso caminho.
O Kosho Shorei Ryu Kenpo se divide

em dois ramais diferentes, que por si
mesmos constituem dois géneros de
artes marciais: as espirituais e as
técnicas pugilísticas, não podendo ser
estudadas independentemente.

As artes físicas se dividem em três
sistemas de combate independentes,
que são "A Arte da Guerra do Mosteiro
Kosho-Ji", "As Artes Simétricas" e A
Arte da autêntica Defesa Pessoal".
• A arte da guerra do Mosteiro

Kosho-Ji, inclui as técnicas básicas de
ataque com punho, pernas, mão,
dedos, cotovelos, etc., além do
aspecto formal do "kata". Com as
ditas técnicas se procura bater nos
pontos vitais, com a intenção de
magoar e eliminar um possível
adversário.

• As Artes Simétricas se referem ao
ensino das técnicas de esticar e puxar,
golpes às extremidades; não são
técnicas letais ainda que sim efectivas,
para controlar um adversário sem
magoar mais do necessário.
• A autêntica defesa pessoal se

baseia em técnicas de saltos e
deslocamentos em fuga, ensinando
também a utilizar qualquer objecto na
defesa.
Em ordem de aprendizagem, o

sistema Kosho começa por ensinar as
artes espirituais e posteriormente,
quando o discípulo está preparado,
são-lhe ensinadas as técnicas físicas.
O motivo deste ordenamento surge da
opinião de que em caso de luta real, o
estudante irá antepor as suas artes
espirituais às técnicas físicas mais
letais. Desta maneira se entende que
leva à prática o verdadeiro sentido do
conceito Kenpo Kosho. 
A verdadeira Defesa Pessoal é a arte

da antecipação, prever as situações de
perigo e evitá-las. A maior e verdadeira
autodefesa é viver e forjar à nossa
volta um mundo de paz e harmonia.
Um verdadeiro estudante de Kenpo
evita a violência, obedece a Lei e
procura viver em paz e harmonia. Mas
em caso de necessidade, numa
situação de grande perigo para a vida,
está perfeitamente treinado para
repelir a agressão e aplicar técnicas
devastadoras e letais para a
integridade física do agressor. 
No aspecto físico, sair vitorioso na

Defesa Pessoal é a essência da arte do
Kenpo. Na Defesa Pessoal se vence
com o ritmo que nasce do vazio, com a
cadência que nasce da inteligência e
com o conhecimento do ritmo do
contrário. Mas magoar, ferir ou matar
não é o caminho da humanidade.

A parte interna, o verdadeiro espírito
do Kenpo, radica na humildade, na
simplicidade, no auto-controlo
permanente. Ser humilde significa ser
respeitoso, responsável e justo com os
outros e com nós mesmos. A pessoa
humilde não se rebaixa perante
ninguém, mas não permite que
ninguém se rebaixe perante ela.
A prática persistente e continuada

do Kenpo melhora a saúde, aumenta a
longevidade e não é perigosa para os
praticantes. Não importa que quem o
praticar seja homem ou mulher, jovem

ou mais velho, fraco ou forte, deve
sempre preservar os seus recursos
físicos e utilizar a sua força e a sua
energia com economia. 
O Kenpo desenvolve a auto-

confiança, os nossos sentidos e o
nosso pensamento para agirmos e
julgarmos de maneira rápida e
estarmos sempre alerta. A arte do
Kenpo é uma enorme ajuda na nossa
vida do dia-a-dia.
Um autêntico praticante de Kenpo

deve ter um espírito amplo e aberto, ser
paciente, humilde, prudente e mostrar
que tem uma calma interior absoluta.
Deve treinar o seu espírito
continuadamente em estratégia e táctica. 
Deve procurar a simplicidade, que é

a chave da mestria, da perfeição, da
pureza, da sinceridade e da entrega
em cada técnica, em cada movimento,
em cada gesto.
A técnica deve de ser interiorizada até

o ponto de brotar do inconsciente como
um movimento natural. Aquele que
conseguir aprender o poder do que é
natural, será dono de qualquer situação.
Por esta razão, a técnica não deve ser
uma rotina mecânica, porque assim
limitamos a nossa mente e esta limitação
a faz rígida e carente de espírito. O treino
constante deve ser uma parte normal da
vida, para que o corpo e o espírito
permaneçam imutáveis e em alerta em
qualquer situação.
“Treina a cada dia com a entrega, o

entusiasmo e o espírito do primeiro
dia. Vive cada treino como se fosse o
último momento da tua vida e trabalha
como se fosses viver eternamente”.
Lembra-te de que o autêntico

guerreiro só tem um homem a quem
vencer: a ele mesmo! 
O caminho do guerreiro é a via livre

do conhecimento, sem se aferrar a

nada nem a ninguém. Esse é o
caminho do autêntico e puro Kenpo.
Cada um abre o seu próprio caminho.
O caminho está no nosso coração, na
fonte da nossa consciência, no nosso
espírito. Fazer do coração do Universo
o próprio coração, é o caminho do
guerreiro.
O Kenpo também se pratica como

desporto, mas sempre tem de se ter
em mente a filosofia do verdadeiro e
puro Kenpo. Para dominar a arte do
combate tem de se aprofundar na
filosofia e no espírito. O poder do

Fu Shih Kenpo
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corpo e a mestria da técnica não são nada sem a vigilância
do espírito. 
Tem de se manter um espírito imparcial, equilibrado,

justo, compreensivo e condescendente em qualquer
situação. 
Um verdadeiro Mestre de Kenpo luta sempre pela justiça,

ainda que as circunstâncias lhe sejam adversas. Vencer ou
perder, ou medir-se com outros com algumas técnicas, não
é o verdadeiro Kenpo. A meta não consiste em vencer ou
ser vencido, mas em alcançar a perfeição e a simplicidade
em cada técnica e em cada acção da nossa vida. 
Lembra-te sempre de que o punho é um tesoiro na

algibeira, nunca deve ser mostrado em público. 
Pensemos nestas sentenças; nelas encontraremos o

segredo da autêntica Arte Marcial.
Na arte do Fu-Shih Kenpo, nos identificamos

plenamente com esta filosofia KOSHO do
Mestre Mitose. 
Entre o Grão Mestre Thomas Barro

Mitose e eu, existe um enorme
respeito, uma grande
amizade, harmonia e
irmandade. 
OBRIGADO!…

Grandes Mestres

http://www.youtube.com/watch?v=xnSEgkwXBEw
http://www.feamsuska.com/
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Kyusho. Kyusho (o ponto vital 
do desenvolvimento da energia)
Posição 13 Angusthásana
“Posição sobre as pontas do pés
Angusthásana)

Esta próxima posição proporciona uma abertura incrível da
via da energia, que se pode juntar à rotina quando tivermos
preparado apropriadamente o corpo físico e o energético. Na
posição anterior relaxamos a pressão dos órgãos e nos
concentramos em esticar os nervos inferiores torácicos e
lombares, para facilitar o potencial completo desta próxima
posição. 

Do ponto de vista físico, esta posição é muito exigente com
o equil íbrio e a força dos pés em especial, que se
desenvolveram lentamente através de posições anteriores. O
equilíbrio que descobrimos não só aumentava a comunicação
entre os hemisférios direito e esquerdo do nosso cérebro como
também comunicava continuamente aos nossos músculos
como se sucediam as inúmeras reacções de tensão e
relaxação dos músculos antagonistas. Se pode considerar
esta tensão e relaxação contínua como um exercício dinâmico
ainda que as posições sejam estáticas. Por exemplo, se
observarmos os músculos da perna que mantêm o equilíbrio
quando os pés se juntam, vemos como a parte de diante e a
parta de atrás (ou exterior/interior) dos músculos da perna
mudam constantemente de tensão para relaxação, para
manter essa posição. É similar a fazer séries com a tensão dos
pesos quando os levantamos e a relaxar-se quando os
descemos. Esta vez o peso é o nosso corpo, com o benefício
somado da função cerebral dinâmica da direita para a
esquerda fluindo em conjunção com o esforço.

Os pés realizam a posição anterior condicionando a
distribuição do peso, o estiramento, o equilíbrio e agora nesta

posição mais avançada, controlam a força total do músculo
para suportar o peso total do corpo em conjunção com o
equilíbrio requerido. Isto é necessário para melhor abrir as vias
energéticas, quase desligando-se do solo. É especialmente
importante que levantemos os calcanhares do chão para nos
inibirmos da energia da terra e permitir-nos completamente
que só uma posição proporcionada do nosso corpo se abra
mais para fortalecer-nos para uma maior evolução futura,
como fisicamente fizemos até agora.

O nosso trabalho energético anter ior reforçou as
mensagens neuronais dois nossos corpos, cérebros, da terra
e da atmosfera para que agora possamos dar prioridade a
cultivar uma maior capacidade energética. O treino adequado
nas posições anteriores através do tempo até chegar a
corrigir e adaptar-se a tais exercícios consecutivos (as
posições são ao mesmo tempo regimes de exercícios
internos e externos) nos fez capazes de utilizarmos agora
mais energia sem as sérias repercussões que poderia terem
sucedido se não nos tivéssemos preparado. Como nota
adicional, estas repercussões são resumindo; ansiedade,
nervosismo, insónia, cansaço, mal estar emocional,
confusão, agitação, histeria e outras. Isto é devido à
liberação do Kundalini de uma maneira descontrolada ou por
um estado sem preparação. 

Esta posição abre os três canais medulares do Shushuma, o
Ida e o Pingala, assim como as vias do interior da perna,
permitindo que a energia se possa elevar completamente, à
vez que sobe à glândula pinhal.

Quando se levantam os calcanhares dos pés, a energia
pode elevar-se, à vez que os calcanhares fazem pressão que
vai à parte posterior das pernas e ao mesmo tempo a
compressão da zona da parte de atrás dos joelhos, impede
permanecer fixo no chão / fixo pela energia da terra... As
plantas dos pés e a parte interna das pernas se esticam à
vez que o perineu. Isto abre o Chakra base (abrir esta porta

Texto:  Evan Pantazi
Instructora de Yoga: Carolina Lino - Ponta Delgada, Açores
Foto: Tiago Pacheco Maia - Ponta Delgada, Açores
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de energia é crucial, posto que é o ponto de transferência
para as energias espirituais e terrenas) Aí é onde o Kundalini
começa a ascensão através do sacro, onde também se une
ao Ida e ao Pingala. O equilíbrio lateral requer iniciar ao
mesmo tempo o movimento de energia quando o lado direito
do cérebro se comunica e controla a musculatura do lado
esquerdo e quando o lado esquerdo do cérebro controla o
direito, recebendo e dispersando as transmissões neuronais.
Isto se consegue através da linha principal da medula
espinhal e também perifericamente através dos nervos da
espinha dorsal que saem lateralmente do espaço entre as
vértebras. 

Este mesmo padrão com feitio de uma hélice, representa a
energia das serpentes do Ida e do Pingala e se pode apreciar
no ADN, assim como no símbolo mais moderno do infinito.
Esta espécie de relógio de areia serpenteante, se mostra
também na arte marcial chinesa denominada Sanchin, que
cultiva, utiliza y se baseia nas mesmas energias (Prana) das
antigas práticas hinduístas. Estas energias se consideravam o
caminho à saúde e à iluminação e inclusivamente na cultura
moderna, também se vislumbraram na Medicina Moderna
quando esta adoptou o Caduceu para representar a boa saúde
e a sua recuperação. 

Quando observamos o Caduceu (Caduceu é a palavra
adaptada do Grego kerukeion, que significa “o mensageiro
da cura milagrosa” – o báculo do mensageiro público. As
palavras kerux e kerusson, indicam alguém que anuncia uma
informação ao público, tal e como o médico explica qual é o

caminho para recuperar a saúde. Não vemos tantos
símbolos nas antigas culturas do Egipto, a Grécia e a Índia
que tenham sobrevivido no tempo até os inícios do Século
XX, quando a profissão médica adoptou esse símbolo. Se
fazemos uma comparação mais profunda deste antigo
símbolo, vemos que se divide em várias partes diferenciadas
e fundamentais. 

- Báculo : O báculo representa a espinha dorsal (Shushuma)
e a energia que leva a vida desde o cérebro e o comunica com
o mundo. Esta energia nas práticas indianas do Yoga,
representa o Kundalini.

- Serpentes: A serpente enroscada como uma dupla hélice
(representando o ADN e o campo da energia electromagnética
que faz um caracol em volta e todo ao comprido do caminho
recto do fluido) são as representações da energia do Ida e do
Pingala mostrando o positivo e o negativo, o yin e o yang, o
masculino e o feminino da vida e da morte (junto com a luta
para a ascensão). Também indicam o deslocamento da energia
do lado direito do cérebro para a parte esquerda do corpo e ao
contrário.

Glândula Pinhal; a bola da parte superior do báculo é a
zona mais protegida do corpo humano, encapsulada no centro
do cérebro debaixo do “Pia Mater”, o espaço Subtraindo, o
Aracnídeo, o espaço Sudural, a capa meníngea do Dura, a
capa do peristilo do Dura, o osso do crânio, o Peristilo e a pele
exterior. A glândula pinhal comunica o sistema endócrino com
o nervoso, transformando os sinais nervosos do sistema
simpático do sistema nervoso periférico, em sinais hormonais.

Se considera por muitas culturas desde que há registos,
como “o assento principal da alma” ou a ligação entre o
intelecto e o corpo. Quando se abre a coroa do Chakra,
a nossa consciência se expande. 

Asas: como símbolo desta ascensão a uma maior
consciência e a âmbitos para além do físico, uma vez
que seu cultivo, pôr em funcionamento e a prática do
sistema completo nos darão a fluidez da vida interior e
exterior. A realização e ligação da energia com as
vibrações do universo se irradiam a outros, dando-nos a
liberdade simbolizada nas suas asas. 

Isto não é só um sinal de saúde física como também
um mapa para consegui-la. É a chave da cura, que alivia
o esgotamento e nos faz estarmos em harmonia com o
nosso lugar no universo. Para curar-nos completa e
conscientemente, devemos primeiro compreender este
antigo símbolo, o que ele mostra e porque representa
não só o método do Chi Gung, do Yoga, do Ki e do
Prana, como também a nossa própria existência e boa
saúde.

Posição sobre a ponta 
do pie “Angusthásana 

Quando finalizamos as posições equidistantes da
posição anter ior,  t razemos lentamente a parte
posterior do pé para cima, por debaixo da anca, e
ajustamos o pé contrário à mesma posição. Quando
os calcanhares e as pernas se elevam, se impede a
fixação à energia terrestre e se estimula o fluir da
energia em direcção ascendente, através da parte
interna das coxas agora abertas e do perineu. Daqui
transcende através de três vias. Esta posição que se
facilita pelo equilíbrio, requer manter o corpo erguido,
ao mesmo tempo que se incrementam as mensagens
neuronais. As mãos se levam dos joelhos até a
posição mais avançada já descrita. As palmas das
mãos se situam juntas e erguidas (representando o
Shushuma ou o Kundalini) com os cotovelos elevados
e virados para fora. Os pés mostram a ligação com as
energias negativas da terra, enquanto que as mãos
representam a direcção em que flui a energia. Vemos
como os pés, as pernas, o torso, os braços, as mãos e
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a cabeça representam de maneira exacta e
assombrosa o Caduceu. As asas
representariam de novo os chacras e o
campo áureo da energia emanada da
cabeça como raios de Sol  (o
conhecimento, a consciência,  a
espiritualidade, o crescimento e a luz) 

Mantendo esta posição, sentimos
como a concentração e o poder dos
pés, a espinha dorsal, os ombros e a
cabeça se endireitam e reforçam a
vida transmitida pela espinha
dorsal. Também começamos a
sentir como cresce a energia
que sai da metade da cabeça
(cêrebro-glândula pinhal) e
que se expande para o
exterior. Não forçamos a
parte física quando gozamos
da alegria e da maravilha
estamos sentindo, tomamos
um tempo para desenvolver
completamente a posição e o
seu efeito gradualmente, para
evitarmos qualquer problema de
saúde que pudesse causar. 

Respiração 
e intenção

Desde a “posição dos pulmões”
Jánurásana, quando levamos a parte
traseira do pé para dentro, aspiramos
profundamente pelo nariz. Sentimos
como o perineu se expande desde baixo
para os calcanhares,  como se
empurrasse o perineu através dos pés
contra o solo.  Quando já estamos na
posição básica com as mãos nos joelhos,
exala outra vez lentamente e através do
nariz. Sentimos a contracção e puxamos do
perineu para cima à vez que sentimos como a
energia sai  dos pés subindo através da
espinha dorsal  pelos três caminhos
energéticos. Repetimos a inalação como
anteriormente, sentindo como as vibrações
enchem as pernas e os pés; ao mesmo tempo
que deitamos fora o ar, levantamos as mãos
até uma posição mais avançada e se possível
mais confortável). Durante esta respiração e
posição, sent imos uma maior l igação
energética e uma maior concentração na
glândula Pinhal. 

Repetimos outra vez o processo de inalação
e as concentrações de energia, mas agora
sentindo mais a ligeireza na parte inferior do
corpo e de como o perineu se expande a uma
posição inferior. Quando expulsamos o ar,
repetindo a tomada de consciência anterior,
sentiremos um aumento substancial da energia
através dos três caminhos e na direcção ao
centro do cérebro. Permitimos que isto se
expanda para o exterior através do crânio, como
se fosse um halo. 

Uma última precaução para este procedimento é
assegurar-nos de permitir a expansão por cima da
cabeça… 

Não retemos a energia dentro posto que isto pode
causar problemas como os anteriormente ditos. 

Próxima posição a número 14: 
“A posição do arco Dhanurásana”



lguns meses atrás, pus
em marcha na minha
associação TAOWS
Academy, um projecto
que já tinha em mente
faz bastante tempo.

Denominei-o TAOWS Lab. No
laboratório tratamos de dar passos
em frente no estudo desta
apaixonante Arte de Combate.
O WingTsun é um estilo de Boxe

Chinês diferente dos outros. Nos
meus artigos e livros me refiro a ele
como um estilo “híbrido”. Esta palavra
define muito bem as características
do próprio sistema. Na minha
experiência ensinando e praticando
este estilo, há uma palavra que penso
que define perfeitamente o Wing
Tsun: SUBTIL. Esta pequena palavra
de apenas duas sílabas (como Wing
Tsun) tem muitos mais significados. O
dicionário, define subtil, em primeira
acepção como; “fino, delicado e
ténue...” mas numa segunda linha
como: “agudo, perspicaz,
engenhoso...”. Sem dúvida, esta
segunda linha define muito melhor o
que na minha opinião faz tão difícil
compreender este sistema. 
Em numerosas ocasiões, o Wing

Tsun tem padecido uma vulgar
simplif icação, que tem situado
excelentes praticantes em um beco

sem saída, atingidos pelas directrizes
totalmente inflexíveis de alguns gurus
ou professores que afirmam possuir
as patentes da verdade (da sua
própria, claro está!...). É muito triste e
contra o que me manifesto desde faz
meses. Mas situado na dinâmica de
construir e apresentar situações,
quero utilizar todos estes elementos
tão negativos para o estudo de uma
arte, para tentar transformá-los em
“bons”.
O LAB da TAOWS Academy, é uma

maneira de pôr em comunicação
praticantes de WingTsun, em um
espaço onde praticar e estudar o que
denomino Wing Tsun Avançado.
Apesar de não ser amigo das frases

grandiloquentes (estou a referir-me ao
“avançado”), a fim de contas tinha de
o fazer de alguma maneira e a minha
reflexão quer lançar àqueles
praticantes desta arte a reverem tudo
quanto estudam com uma certa
perspectiva, para ajudá-los e ajudar-
nos a nós próprios na sua prática.
Avançado é o que segue a Básico.

Em Wing Tsun, nem sempre estou de
acordo com o que se entende por
Avançado ou por Básico, por uma
questão bem simples. Nem sempre o
que entendemos como básico é mais
fácil de compreender ou aplicar que
aquilo que chamamos avançado. Esta
seria, na minha opinião, a única razão
para denominar de uma maneira ou
de outra as técnicas, mas, quanto
mais pratico este sistema, mais me
apercebo de que as coisas
aparentemente básicas são as mais
difíceis de aplicar em situações reais. 
Essa procura da “aparente

simplicidade” nem sempre se tem
compreendido que o que procuramos
é fazer SIMPLES aquilo que é muito
COMPLICADO (vencer um adversário
que não colabora e que tenta bater-
nos ou finalizar-nos com todas as
suas forças).
Certamente, confundidos pelo

cinema de acção ou por centenas de
demonstrações e exibições de

Precisamos de um Mestre a vida toda?

“No panorama do
Wing Tsun é muito
comum escutar
instrutores de

diferentes ramos do
Wing Chun,

afirmarem que é
necessário estudar a
arte durante várias

décadas...”

A
“Nem sempre o
que entendemos
como básico é
mais fácil de
compreender ou
aplicar que aquilo
chamamos
avançado”

www.taows-academy.com


Wing Tsun

http://www.youtube.com/watch?v=ER_Vx0fSAI0&feature=c4-overview-vl&list=PLOkN7ganDecl1wrcrbQVprY_LZHDx_W4I
http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY


www.taows-academy.com


habilidade nas quais as escolas
de AAMM, desejam poder vencer
com apenas dois truques..., com
uma técnica “mágica”, um
adversário que tenta fazer tudo e
com uma força superior Pois bem,
após vinte anos de tentar… sinto
muito ter de dizer que não é
possível!!!
Depois desta “desilusão”, eu me

pergunto quais as coisas se
podem modificar, ou talvez,
orientar-se de diferente maneira
para que podermos lutar
utilizando o estilo ao que alguns
de nós dedicamos mais de meia
vida... 
De certeza que a muitos

praticantes de outros estilos (não
de Wing Tsun) leitores das minhas
colunas e que me fazem
perguntas por e-mail ou na minha
Web, vão achar curiosa a minha
afirmação ou mesmo, em algum
outro caso, acharão ser similar
aos problemas de outros estilos
denominados clássicos. Mas o
principal é tentar introduzir na
prática uma coisa que
frequentemente se esquece: o
sentido comum.
Faz alguns dias, estava

preparando uma sessão de LAB
para a minha equipa e em um dos
canais que acostumo ver para
estudar elementos acerca do
combate e as artes de combate,

emitiam um documentário sobre
as legiões romanas. 
O documentário descrevia de

maneira muito concisa, como
eram as diferentes estratégias e
técnicas que as legiões
romanas realizavam em
batalha e quais eram os
motivos de que este
corpo militar se tornasse a
máquina de guerra mais
temida da sua época. 
Comentavam como era

a formação individual dos
legionários. O que mais
chamou a minha atenção
foi o período de formação:
de seis meses a um ano.
Fiquei surpreso acerca do
período relativamente
curto para formar os mais
temidos soldados da época
antiga, em contraposição com
os períodos de formação de um
artista marcial na actualidade.
No panorama do Wing Tsun é
muito comum escutar dizer a
instrutores de diferentes
ramos de Wing Chun, que é
necessário estudar a arte
durante várias décadas. 
É pelo menos curioso que

existam pessoas que afirmam
que se necessitam 20 anos
para “completar um sistema”,
quando um legionário romano
estava perfeitamente formado
para a batalha em pouco
menos de um ano. Qual é a
conclusão que tiro desta
dicotomia? É simples. Em
todo processo formativo de
uma habil idade, há uma
parte de formação e outra
de experimentação. A parte
formação não pode durar
de maneira alguma 20 anos!
É realmente ofensivo para a
inteligência de pessoas
normais. Se bem, depois de
um período formativo, o
período de experimentação
pode e deve durar quantos
mais anos melhor, para a
melhora da capacidade e a
compreensão dos princípios
e técnicas.

“É gratificante
observar como
cada dia há mais
professores 
que se atrevem
a propor 

ideias novas,
algumas
realmente
geniais”

http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY


Por isto surgiu o TAOWS Lab, onde
podemos completar quanto antes o
sistema Wing Tsun e experimentar
com o próprio sistema em numerosos
cenários e situações que nos
obriguem a nos adaptarmos a
situações cambiantes e fora do nosso
controlo. A experiência está
resultando realmente enriquecedora,
até tal ponto que alguns dos
exercícios, 'dril ls' e secções que
ensino nos meus seminários e cursos
de formação, surgiram deste processo
de trabalho e pesquisa que realizo
com a minha equipa de colaboradores
mais chegados. Tudo em busca de
poder aplicar um estilo de luta na luta!
Chegados a este ponto, quero

remeter-me ao título do artigo deste
mês: 
Precisamos de um Mestre a vida

toda?
Na minha opinião, NÃO. De facto,

acredito que é realmente negativo
para a evolução individual de um
praticante. Não gostaria que isto se
mal interpretasse. Não estou a falar
de romper com o teu mestre/ pai/
instrutor, mas sim tudo pelo contrário.
Simplesmente ver tudo com outra
perspectiva. 
Um dos mestres que admiro e com

frequência leio mais de uma vez,
afirma sem rubor que.... “chegado
certo momento tem de se ‘matar’ o
mestre”... Estou completamente de
acordo e o NÃO fazer, constituirá não
realizar um trabalho de auto-
descoberta e experimentação pessoal
que enriquecerá a nossa prática.

Essa mudança na maneira de ver as
relações mestre-aluno, é na minha
opinião o que deveria de definir a
passagem de estudante a instrutor,
quando tendo desenvolvido um certo
nível em todos os aspectos, recebe o
título de SIFU. A partir desse
momento, é o novo “pai” quem deve
de ver de maneira diferente a sua
relação com o seu Mestre e começar
a deixar sua pessoalidade, o seu
próprio esti lo dentro do esti lo,
resumindo, o período em que os
praticantes devem dedicar-se à
prática e a experimentar e a propor
novas ideias.

É certo que na actual idade
existem uns grupos que estão
fazendo trabalhos muito
interessantes (e não só na minha
associação).  A era das
telecomunicações nos permite ver o
que acontece em outros países ou
em outros continentes em relação
com a prática das AAMM. 
É gratificante observar como a

cada dia há mais professores
valentes, que se atrevem a propor
ideias novas (algumas realmente
geniais). Uma bela perspectiva se
abre entre tanta escuridão.
Chegado a este ponto,

gostaria de convidar aquelas
pessoas que queiram a
trabalhar, investigar e atrever-
se a penetrar no denominado
Wing Tsun Avançado, esse
que constituem as fases mais
avançadas do sistema BZT,
MYC, BCD, convidá-los a
não confundir tradição com
imobilismo. A não confundir
respeito ao Mestre com
falta de atrevimento nas
propostas para melhorar a
prática!
Sejamos mais parecidos

aos legionários romanos...,
uns poucos anos de
aprendizagem e outros
muitos de prática e evolução.
De certeza que esta grande
família de praticantes agradecê-
lo-ão.
Muito obrigado a todos pela

sua atenção e apoio.

“Quero convidá-los
a não confundir
tradição com
imobilismo. 

A não confundir
respeito 
ao mestre, 
com falta de

atrevimento nas
propostas pare
melhorar a
prática”

“Nessa procura
da ‘aparente
simplicidade’, 
nem sempre se
tem compreendido

que o que
procuramos 
é fazer 

SIMPLES aquilo
que é muito
COMPLICADO”

www.taows-academy.com


Wing Tsun

“Sejamos mais
parecidos aos
legionários
romanos... 

uns poucos anos
de aprendizagem
e outros muitos
de prática 
e evolução”

www.taows-academy.com
http://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BYhttp://www.youtube.com/watch?v=8fUvk_AJ3BY


Sueyoshi Akeshi
O Japão é uma terra cheia de tradições

e culturas antigas. As Artes Marciais do
Japão não se diferenciam entre si, com a
excepção de um Mestre de Artes
Marciais que é muito diferente dos outros.
Seu nome é Sueyoshi Akeshi.
Sueyoshi Akeshi é o Mestre principal

do Raku Yu Kai Iaido. Também é versado
na Naginata (alabarda), Yari ( lança),
Kenjitsu (luta com espada), Jo Jitsu (pau
de 128cm), Shuriken e outras muitas
Artes Samurais. Ele também praticou Tai
Ki Ken, uma Arte japonesa de Defesa
Pessoal.
Quando perguntamos ao Mestre

Sueyoshi o que pensava acerca dos

katas nas Artes Marciais, disse que ele
acredita que 99% dos katas nas Artes
japonesas são inúteis no melhor dos
casos. Ele não se ajusta às ensinanças
tradicionais da Artes Marciais, entretanto,
ele também é um monge Tendai, que tem
a categoria de Gon Rishi e em Budismo
Shingun, é um monge que conquistou o
título de Ajari, que se traduz como que
um monge foi i luminado. Também é
monge Shuguendo. Na sua formação tem
sido provado de muitas maneiras,
incluindo viver em um buraco de 4x4x8m
no chão, durante 10 dias, sem comida;
permanecer em um incêndio durante 7
dias sem parar de repetir o mesmo
mantra; passar 21 dias em repouso

apenas se movendo para se assear e
comer. Estes tipos de monges são
chamados Yama Bushi, que tem
traduzido muitas vezes como samurais da
montanha, quando realmente designa um
monge que faz o seu treino no bosque ou
ao ar livre. Ele disse que a sua formação
em Budismo constou de vários períodos
diferentes, no templo principal de
Budismo Shingun.
Durante a sua estadia no buraco,

apesar de quase enlouquecer, conseguiu
alcançar o satori ou iluminação e depois
disse que agora compreende o que é a
pura energia, apesar de quase morrer por
palpitações do coração e nem poder
respirar até o tirarem do buraco. 
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http://www.youtube.com/watch?v=d8cvAsCURI8


Voltando às suas Artes Marciais, ele era
um estudante das diversas Artes do
Samurai sob a tutela de Kono Yoshinori e
assim recebeu um género de formação
do famoso Fundador o Mestre Sawai
Kenichi de Tai Ki, que era famoso por seu
extraordinária técnica que aprendera na
China com o Mestre Wang Xiang Zhay. 
Seu dojo Honbu, em Tóquio, Japão,

mas apesar dele viver em Tóquio, é um
viageiro do mundo que tem visitado
ensinado as suas Artes Marciais e o
Budismo em mais de 20 países
diferentes. Quando perguntamos o
motivo de estar em Los Angeles, nos
disse que ele quer tratar de entrar na

indústria do cinema para poder propagar
tanto o seu Budismo como as suas Artes
Marciais e que espera algum dia ter um
Templo nos E.U.A. Actualmente tem
estudantes em Portugal, Espanha,
Noruega, Áustria, Brasil, Inglaterra e nos
Estados Unidos é o instrutor pessoal de
espada de Dave Lee Roth, famoso pelo
grupo Van Halen. 
Suas paixões na vida são três: a 1ª: É o

seu amor pelo Budismo; a 2ª: É o seu
amor pelas Artes Marciais e a 3ª: É o seu
amor pela cetraria. Possui dois pássaros
raros, uma águia real e uma coruja
comum, mas no seu apartamento de
Tóquio também tem um furão, que vive

um tanto amedrontado, apesar de nunca
ter sido atacado pelas duas aves de
rapina.
A sua habilidade com a catana não tem

igual em velocidade e singularidade,
como mostram as suas técnicas à
velocidade de um raio, o que por vezes
faz difícil perceber a sua utilidade até não
serem vistas em câmara lenta contra um
ataque. Quando vistas, o sentido prático
dos movimentos faz-se evidente para
todos. As suas técnicas favoritas são Ina
Zuma, que se traduz como a caída de um
raio, parecendo relâmpagos quando bate.
Também sente predilecção pela Gun Dari,
que é como um espécie de desenho
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Grandes Mestres
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Kundalini. Aprendeu estas técnicas de
seu Mestre de Iaido, já faz cerca de 30
anos.
Sueyoshi Sensei, como prefere ser

chamado, pensa que as capacidades
físicas por ele adquiridas durante o seu
treino para ser monge, o têm ajudado nas
suas Artes Marciais e vice-versa, devido a
que o propósito da repetição dos Mantras
é despertar a energia oculta que todos
temos dentro de nós. Praticando Artes
Marciais e os Mantras, seremos capazes
de nos relaxarmos completamente, para
que esta força vital ou energia possa fluir
livre por todo o nosso corpo...
Quando lhe pedimos que como Monge

Budista nos explique o motivo da Flor do
Loto ser o símbolo da iluminação, ele nos

diz que na vida dos seres humanos é
preciso superar todo género de
dificuldades e finalmente nos tornamos
melhores, devido a essas provas e
tribulações; da mesma maneira, a Flor do
Loto cresce em um tanque com água suja
e numas condições terríveis, mas
finalmente cresce uma formosa flor que
embelece o mundo. 
É autor de vários livros e 20 DVDs de

Artes Marciais, que continua fazendo
para mostrar e ensinar as suas formas de
arte por todo o mundo, mas sem nunca
se esquecer de fazer a sua peregrinação
anual ao templo Kinpusenji, quando ele
volta a fazer o caminho de regresso às
montanhas japonesas e ao templo Nachi
Seigantoji. 

Este ano, apenas seis pessoas se
atreveram a fazer com ele o passeio que
vem realizando desde faz vários anos e
só três dessas pessoas foram capazes de
andar toda a distância de uns 124km,
através de alguns dos terrenos mais
traiçoeiros, escarpados e difíceis do
Japão; alguns dias só se podiam fazer 15
ou 16 quilómetros e outros dias até 30
quilómetros. 
É evidente que Sueyoshi Akeshi é um

homem de contrastes, pois ele é capaz de
“andar” sobre essa fina linha entre a maneira
japonesa e o modo de vida ocidental e pode
movimentar-se livremente entre os dois
mundo de ida e volta, e de entrada e saída,
com passos de um verdadeiro Mestre do
Budismo e um Mestre das Artes Marciais.
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“Na vida dos seres humanos é preciso superar
todo género de dificuldades e finalmente nos
fazemos melhores devido a esse género de

provações e tribulações. Da mesma maneira, 
a Flor do Loto cresce em um tanque com água

suja e numas condições terríveis, 
mas finalmente cresce uma formosa flor que

embelece o mundo”
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Gracie Jiu-Jitsu
Princípios fundamentais
do Jiu-Jitsu: A Precisão

Como conseguir de alguma
maneira a precisão natural?
Provavelmente, participar regular e
consistentemente nos treinos, pode
ser um problema para muitos.
Inicialmente, a maioria dos
principiantes de Jiu-Jitsu estão tão
eufóricos com o treino que treinam
quase todos os dias. Após algum
tempo, percebem  não ser só é a
quantidade mas também a qualidade
é crucial nisto, por isso, alguns
reduzem a sua estadia no tatame a
uma ou duas vezes por semana,
especialmente quando praticamente
já pertencem à elite. 

Treinar arduamente ou
treinar muito não
s i g n i f i c a

necessariamente melhorar no Jiu-
Jitsu, com frequência sucede tudo
pelo contrário, visto que quem treina
duro ou muito duro pensa que já tem
a vitória na algibeira e quando isto
não sucede, a decepção é tão grande
que muitos deles deixam de treinar
Jiu-Jitsu, devido à derrota.

Quando passei os primeiros dias no
Rio de Janeiro, abandonei uma escola
de Jiu-Jitsu na qual diziam "O
segundo é o primeiro dos
perdedores". Esta mentalidade
também se pode sentir em muitas
escolas de Jiu-Jitsu, onde os seus
membros sejam extremamente
competitivos. O medo e a decepção
que realmente tinham, se sentiam no

ambiente. No

entanto, a derrota deve ser assumida
como uma experiência de
aprendizagem e faze-lo por nós
próprios, pois é melhor analisar e
aprender dela e interpretar a
experiência negativa como uma fonte
positiva para melhorar… e então
poderá nos beneficiar uma
experiência destas.

Quando se está no caminho dos
desportistas de elite ou se já se faz do
Jiu-Jitsu um estilo de vida, temos de
fazer um brinde tanto pelos êxitos
como pelos fracassos, e seria bem
melhor desde o início considerar o
estudo do Jiu-Jitsu para fazer um
treino a longo prazo e portanto, para
afinar o repertório técnico e levarmos
o conhecimento a um primeiro plano.
Quem frequentemente se esforça na

competição de Jiu-Jitsu, também
procura prestígio, bem por ter

tido uma infância difícil
ou por querer chamar

a atenção. 

http://vacircajiujitsu.tumblr.com/


O êxito e a fama chegam, mas acabam depressa
e são superados pela realidade. Poucos
conseguem voltar a fazer desta façanha algo
positivo e ajudar outras pessoas, isso seria
realmente ganhar alguma coisa, a saber,
compartilhar a sua experiência com outra pessoa e
assim alcançar juntos o cimo da alegria do Jiu-
Jitsu.

Se lermos nos nossos dias, revistas de desportos
de combate, de Artes Marciais, ou similares - em
especial as revistas americanas - teremos de
acreditar que em volta de um 85% dos praticantes
mundiais de Jiu Jitsu, treinam outras Artes de
Grappling. No entanto, talvez sejamos um 5% do
conjunto dos desportos de combate. O Jiu Jitsu
tem uma imagem que dá a sensação de que só os
tipos duros treinam - ou melhor, que cada treino de
Jiu Jitsu é muito duro. O Grande Mestre Hélio
Gracie provavelmente estaria agora muito inquieto
se pudesse ver o cenário do desporto…, posto que

ele sempre insistiu em que o seu Jiu-Jitsu
não era para fazer que um atleta fosse
melhor, mas sim para que qualquer
pessoa pudesse aprender Jujitsu.
As fontes realmente úteis do Jiu-
Jitsu, a saúde física completa, a
força mental, a alegria da vida,
o respeito e a disciplina, devem
permanecer em um primeiro
plano, do contrário o Jiu-Jitsu é
simplesmente um desporto de
massas, sem um grande espírito
nem raízes. 

O Jiu-Jitsu é um veículo que
nos leva a utilizá-lo para a evolução
pessoal. A prática do Jiu-Jitsu com
suas subtis diferenças, nos leva a
observar tudo o que respeita à vida, de uma
maneira mais exacta e precisa, como se observa
em um combate ou numa técnica de treino.

http://vacircajiujitsu.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=w2JRmnOqUng


Na minha opinião, no princípio da
"precisão", o Jiu-Jitsu continua
ocu l to  em mui tos  aspectos  do
treino. Constantemente estamos
entre as nuvens do êxito e o chão,
o que nos leva a lembrar que ainda
há mui to  t raba lho que a inda
podemos fazer  para  nós.  Os
torneios podem ser usados para
t raba lhar  na  técn ica ,
independentemente de vencer ou
perder, mas não deve ser a meta
final, ainda que realmente, muito
frequentemente acostuma ser o
objectivo de muitas pessoas. No
entanto, tem de se ter em vista a
melhora constante da técnica (a
longo prazo). Por outro lado, os
torneios são provas intermédias de
grande ut i l idade,  quando é
absolutamente necessário para nós
próprios. Talvez se possa explicar
isto como se nos preparássemos
para a Maratona de Nova York e
participássemos em carreiras mais
curtas para nos prepararmos.

O objectivo deve ser a evolução de
uma pessoa do Jiu-Jitsu, para poder
chegar às mais altas categorias. Não
é tarefa fácil. Conseguir isto exige
muito trabalho e tempo. Com
frequência nos afastamos da rota real
e pensamos que podemos usar
algum atalho, mas depois nos
apercebemos, mais uma vez, de que
estes caminhos não são reais. Penso
que uma das lições mais importantes
aprendidas com o meu Jiu Jitsu seja
a do "aqui e agora " - o momento
actual.

Um dos aspectos mais
interessantes do Jiu Jitsu são,
certamente, além do grande número
de técnicas, as combinações e
variações que se aprendem e que
com o tempo se podem desenvolver
por nós mesmos. Após a observação
do oponente, seu peso, seu
movimento e dinamismo, vem a
seguinte acção, tanto seja por nós ou
pelos oponentes. Na verdade, isto é
praticamente como voar com o piloto
automático, até não se saber donde
se pode ir. O corpo pode comportar-
se de uma situação a outra e durante
um longo tempo, de maneira neutra,
até que o inimigo ou que nós mesmos
realizemos a seguinte acção. Aí se
leva a cabo a acção precisa para
garantir o êxito.

A pressão e 
a Teoria da Conexão

Frequentemente o professor Pedro
Hemetério fala da adaptação e a
teoria da conexão, que diz que
quando se utiliza 80% do peso em
contra do oponente, se pode
facilmente conseguir a finalização. O
80% de nós talvez não devia
interpretar isto literalmente, mas se
entende que no Jiu Jitsu é muito
importante a conexão (Engl
Connection), posto que simplesmente
se pode sentir como o inimigo se
comporta. Também tem dito em
repetidas ocasiões, que não existe
uma técnica determinada que se
possa fazer sem uma verdadeira

conexão entre os combatentes. A
posição em relação com a pressão
em contra do oponente, faz possível
levar o braço adequadamente sob
controlo, para que se possa fazer
inclusivamente uma chave de braço
esticado. No entanto, isto pode
acontecer em questão de segundos…
Agora mesmo estou a pensar numa
luta que presenciei dias atrás, em um
evento de Jiu-Jitsu... O combate
durou mais de quinze minutos e
justamente antes do final, o homem
do Gracie Jiu Jitsu conseguiu evitar a
posição de montada de um oponente
muito forte e derrotá-lo com uma
chave de braço. Isto realmente pode
classificar-se na categoria de "melhor
manobra" do ano, porque isso é o
que eu não tinha visto em um grande
evento de Jiu-Jitsu, desde faz muito
tempo.

De maneira que se poderia dizer
que o Jiu Jitsu não gira em torno à
técnica, mas tem a ver com tudo. Na
minha carreira tenho tido a sorte de
poder treinar com os melhores e
aprender com eles. A minha formação
pessoal começou com Gracie, numa
pequena garagem em Santa Mónica.
Depois viajei a Rio de Janeiro para
conhecer o Sylvio Behringue. Quando
voltei a Los Angeles, aprendi
melhoras com os primos dos Gracies,
os Irmãos Machado e em minhas
numerosas viagens tive ocasião de
aprender com o Pedro Hemetério,
excelente Campeão de Jiu Jitsu, que
infelizmente já não está entre nós. O
homem que mais influiu em mim para
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construir a minha imagem no mundo
do Jiu Jitsu, muito provavelmente
tenha sido Rickson Gracie. Eu estava
fascinado não só com as suas
habil idades como lutador, mas
também com o seu estilo de Jiu-Jitsu;
quando se fala em conceitos básicos
no nível mais alto, então é com ele
donde se pode ver isto. Nunca, nem
sequer nos meus primeiros dias de
aprender técnicas de Jiu Jitsu, estive
interessado em memorizar uma
centena de passos. Eu antes me
tenho esforçado por melhorar os
meus conhecimentos, em vez de
aprender movimentos desnecessários
que tudo complicam. Mas eu não sou
um grande homem da teoria, antes
sim me ocupo da prática.

Qualquer pessoa que queira
alcançar a máxima precisão no Jiu-
Jitsu, primeiro deve perceber que não
se trata da submissão efectiva
(finalização), mas em como tratamos
de lá chegar. 

Brevemente apresentaremos
algumas técnicas como exemplo:

- Como Jiu Jitsuka que aprendeu
com os Gracie, praticamos desde o
primeiro dia o estrangulamento
cruzado (choke cross). A razão foi
porque fiquei sabendo: 

a) Que se faz este estrangulamento
com o "polegar" e não puxando do
pescoço retorcendo o quimono.

b) Que não tinha de manter as
ancas na posição de guarda, mas
move-las ligeiramente, para poder
ficar mais perto da nuca meu
oponente e… 

c) Poderia necessitar usar
estrangulamento cruzado como um
engano para “inverter” a guarda do
oponente, com a finalidade de me
situar sobre o seu ventre (Montada).

• Em mais de 80% dos combates
que se fazem no Jiu-Jitsu, se
adoptam várias posições de guarda.
Que isto aconteça, não é assim tão
fácil para muitos. Mas, quem diz que
tem de acontecer? O Mestre Pedro
Hemetério insiste muito em que se
tem de manter a guarda. De maneira
que temos de situar-nos como se
realmente quisermos estar em Guarda
e o inimigo deverá agora mover-se e
tentar alguma técnica. Então se pode
aproveitar o momento para passar a
guarda. Aqui também tem de se
aprender a ler entre l inhas! De
maneira que deixem que o oponente
(o “forte”) faça o primeiro movimento
e depois respondam com menos
força, mas com precisão e
persistência.

• Se estiverem deitados e o
oponente os domina na posição da
montada, então é preciso tratar de
que o oponente se sinta instável, por
assim dizer, e ele terá tentar manter o
equilíbrio. O movimento das ancas
também chamado "Upa", foi para o
mestre Pedro Hemetério e para
muitos outros especialistas de Jiu-
Jitsu, um elemento muito importante.
No entanto, o movimento Upa
funciona não só para a defesa da
posição da Montada, como também
para a defesa do controlo lateral (a
posição “100 quilos”) e a montada

cruzada; com esta técnica de pode
criar o espaço para ficarmos livres.
portanto, é esta uma técnica que se
pode utilizar em diferentes situações.

• Vamos a permanecer na posição
da Montada e agora controlar o
oponente desde cima. Aqui temos a
opção de fazer técnicas de braço e a
alavanca de ombro. A Americana é
uma das técnicas mais eficientes.
Quais os motivos de isto ser assim? 

Vamos supor que estamos na
posição da Montada com a Americana
e agora o oponente pode mover-se
tanto que não posso manter a posição
(Montada). Claro está que poderia
tentar fazer uma técnica diferente,
mas também podemos passar à
seguinte posição (controlo lateral, 100
quilos) e assim manter a Americana e
a força para derrotar o oponente.
Neste caso, optimizei a posição, em
vez de ter que voltar a aplicar uma
técnica completamente diferente.

Assim sendo, devemos portanto
dizer a modo de conclusão, que uma
técnica deve ser aplicada em todos
os níveis, sem importar o nível do
estudante e que uma técnica deveria
continuar sendo eficiente
independentemente do tamanho e do
peso do praticante e por último, mas
não menos importante, uma técnica
deve ser utilizável por todos, tanto
homens como mulheres.

www.triangleacademy.ch
www.graciejiujitsu.ch 
Texto e Fotos 
© Sandra Nagel & Franco Vacirca
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Para muitos, Mohamed Qissi, amigo pessoal de Jean Claude Van Damme desde a
infância, tem sido crucial na carreira do actor belga. Ele foi quem o acompanhou no
seu "sonho americano" e interveio activamente nas coreografias de “Contacto san-
grento”, “KickBoxer” e “Lionheart”, “O lutador”, os filmes que o lançaram à fama.
Participou junto de Van Damme na montagem final de “Contacto sangrento” e no seu
casting, etc., etc. 

Por seu aspecto, alguns o não reconheceriam, Qissi é um actor muito variado, que
representou bastantes papeis secundários nas primeiras fitas de Van Damme. Além
de interpretar a vida de Tong Po, em Kickboxer, interpretou o thai-boxer brasileiro em
"Contacto Sangrento" onde tem um estremecedor confronto com Chong Li/Bolo
Yeung. Em "O Lutador" interpreta um legionário francês que persegue o desertor Van
Damme. 

Mas quem é este personagem? Quem é Mohamed Qissi?

Texto: Gladys Caballero & Pedro Conde.
Fotos: Melissa Qissi, Lily Almazan & Pedro Conde.

Tong Po e a sombra do camaleão

http://cinemarcial.blogspot.com.es/2010/06/michel-qissi.html
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Mohamed Qissi

Mais conhecido pelo nome artístico
de Michael Qissi, o actor e coreógrafo
nasceu em De Oujda (Marrocos) em
1962, dois anos depois seus pais se
instalam em Bruxelas, Bélgica. Com
sete anos começa a praticar Boxe em
um pavilhão de desportos… 

“Ali foi onde conheci Jean Claude
no mesmo pavilhão desportivo. Ele
tinha nove anos e praticava Karate
Shotokan. Passaram os anos e
Jean Claude foi campeão de Karate
e eu de Boxe. Ao princípio, quando
nos conhecemos e nos fizemos
amigos, ele me ensinava alguns
pontapés e técnicas de Karate e eu
lhe ensinava outras técnicas de
Boxe. Assim começou a nossa
amizade. Éramos como irmãos,
muitas vezes eu dormia na casa
dele ou ele dormia na minha. Eu
tratava seus pais por mãe e pai ele
os meus também. Eu passava mais
tempo con ele que com meus
próprios irmãos. Tínhamos os
mesmos gostos, os mesmos
ídolos, Bruce Lee nas fitas e
Mohamed Ali nos desportos e uma
mesma paixão: as artes marciais e
o cinema. Combinávamos encontro
à saída do colégio, comprávamos
alguma coisa para lanchar e por
uma porta dos fundos, entrávamos
sorrateiramente no cinema, para
assistirmos aos filmes. Depois
íamos juntos ao ginásio. Naquela
época, íamos de porta em porta
vendendo sabonetes e champús
para conseguirmos algum
dinheiro. As nossas paixões eram
as Artes Marciais e o cinema.
Estes dois aspectos da nossa vida
se encarnavam em um ídolo:
Bruce Lee”.

O seu sonho, como tinha feito o
Dragão, era protagonizar filmes e
mostrar ao mundo o seu talento e
habil idade. Quando Van Damme
contava 18 anos e Qissi 16, foram ao
Festival de Milão para tentar
conhecer produtores e voltaram para
casa com uma enorme quantidade dr
cartões de visita e números de
telefone de importantes
personalidades do mundo do cinema. 
Seu entusiasmo começou a crescer

e em breve se deixariam tentar pelo
"sonho americano”. Assim é como
em 1982, resolveram ir para os
Estados Unidos, a Hollywood, para
tentar ter sorte na sétima arte.
“Apresentei Van Damme a um
desenhador que tinha uma fábrica
em Hong Kong, o qual lhe ofereceu
um trabalho como modelo, para
apresentar suas últimas criações
nesta cidade asiática. Ali, Jean
Claude consegue conhecer Jackie
Chan. Mas talvez o mais
importante desta experiência é que
Jean Claude conseguiu que além
de um ordenado lhe dessem um
bilhete de ida e volta a Los
Angeles. Ali conheceu uma grande
pessoa, de nome Tyrone que lhe
ofereceu alojar-nos em sua casa,
se voltava comigo a esta cidade.
Jean Claude voltou para Bruxelas e
me propôs ir com ele. Ambos
compartilhávamos a mesma paixão
por trabalharmos no cinema e
assim sendo, em 1982 nos custou
muito trabalho conseguir o dinheiro
para pagar as nossas passagens,
mas fomos para Hollywood e de
1982 a 1986 passamos realmente
uns maus tempos, foi muito difícel
abrir um caminho em Hollywood,
mas conseguimos contactar com
Canon Productions e assim

fizemos Bloodsports, e mais tarde
Kickboxer e Lion Heart, que
conseguiram chegar a ser grandes
filmes de êxito em todo o mundo”.
Efectivamente, aqueles primeiros

anos na América foram realmente
duros para ambos, Jean Claude
quase que abandona a sua
“aventura” como actor, o não fez
graças a Qissi. 

“Quando chegamos ao aeroporto
de Los Angeles, em 1982, tínhamos
um monte de cartões de empresas
que tínhamos conseguido numa
visita ao Festival de Milão. Ali,
muitos produtores americanos nos
tinham convidado a visitá-los
prometendo-nos de tudo. Mas
quando fomos, ninguém queria dar-
nos oportunidade alguma, nem
sequer atender-nos ao telefone.
Jean Claude, muito desanimado,
me disse: "Olha, ainda temos o
bilhete de volta... Voltemos para a
Bélgica!". Mas eu respondi: "Nem
pensar!". 

Antes de irmos embora de
Bruxelas, Jean Claude dissera a
toda agente que tínhamos um
contrato nos Estados Unidos e que
por isso íamos lá. Assim sendo, eu
preferia morrer aí mesmo, antes
que voltar de mãos vazias. 

Durante os seis primeiros meses
não conseguimos nada em
especial; acabamos por dormir em
um automóvel, por no fim de uns
meses resolvemos deixar de
abusar da nossa amizade com
Tyrone, ao qual nada podíamos
pagar pelo alojamento. A isto se
seguiram três anos nos quais não
conseguimos nem sequer um papel
secundário. Logicamente,
começamos a desmoralizar-nos.
Jean Claude esteve a pontos de
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voltar para Bruxelas em várias
ocasiões e abandonar toda aquela
loucura. Eu não queria, preferia
arrebentar alí, antes que voltar
humilhado para a Bélgica.”
Ao longo de quatro anos muito, mas

muito duros em Los Angeles, tiveram a
oportunidade de conhecer
pessoalmente Muhammad Alí, o Maior!
com o qual surgiu uma relação muito
especial: 

“Conhecemos Mohamed Ali em
1984, através de seu assistente, o seu
nome é Abdel Kader, ele é de
Marrocos e só algumas pessoas de
Marrocos podiam ter acesso a ele e
tivemos a sorte de poder conhecê-lo.
Estávamos em Hollywood, em um
café-restaurante muito simples,
bebendo um café e começamos a
conversar com um homem que lá
estava, falamos da nossa intenção de

querer fazer filmes e ele nos disse
que isso era bastante difícil, mas
devíamos tentar fazer o melhor que
podíamos… Então perguntamos o
que fazia ele e nos disse que era e
assistente de Mohamed Ali. Jean
Claude e eu olhamos um para o
outro, porque ele era o nosso ídolo,
ele e Bruce Lee. Dissemos que
gostaríamos imenso conhecê-lo em
pessoa e então ele nos disse que lhe
perguntaria e depois nos diria alguma
coisa… Assim sendo, um dia fomos
falar com ele e nos disse que
Mohamed Ali tinha aceitado falar
connosco. Nos encontramos com ele
e éramos muito felizes de o ver e
poder falar com ele. Nos divertimos
muito. Jean Claude e eu fomos à sua
casa e ele abriu uma mala com
artigos para fazer truques de magia e
devo dizer que era realmente bom…

Depois levou-nos até um armário e
mostrou-nos a sua roupa para Boxe e
nos disse que uma, que era realmente
bonita, lhe tinha sido oferecida por
Elvis Presley. Depois nos mostrou o
seu museu e podemos apreciar todos
os troféus obtidos ao longo da sua
carreira. Quando de lá saímos, Jean
Claude e eu fomos a uma igreja e
rogamos a Deus que nos ajudasse.
Jean Claude foi criado numa família
cristã e por isso fomos lá.

Passados alguns dias, Mohamed
Ali nos convidou para irmos ao seu
ginásio e quando lá chegamos, Jean
Claude disse a Mohamed Ali que eu
era também era pugilista e esse foi
um dos momentos mais felizes da
minha vida, quando Mohamed Ali me
disse que calçasse as luvas e subisse
para o Ringue e comecei a fazer Boxe
com Mohamed Ali. Sempre me



lembrarei como Mohamed Ali me deteve
no meio do sparring e gritou diante de
todos: Vejam, ele faz Boxe como eu! 

Desde criança eu me levantava às três
ou quatro da manhã para ver as lutas de
Mohamed Ali contra Foreman e Frazier e
lembro-me de que gostava muito a sua
maneira de fazer Boxe e assim sendo,
penso que tentei copiá-lo, talvez se tenha
podido ver alguma coisa de Mohamed Ali
em mim, quando fiz Bloodsport.
Basicamente esta é a história de como
conheci Mohamed Ali e os momentos tão
agradáveis que passamos juntos”.
Naqueles anos duros também puderam

conhecer Chuck Norris, o grande colosso da
competição norte-americana, além de estrela
número um do denominado cinema de artes
marciais, no ocidente… 

“Chuck Norris é uma pessoa maravilhosa,
Jean Claude e eu o conhecemos na sua casa
em Los Angeles, em 1984. Treinamos com ele
no ginásio que tinha na sua residência e junto
com Howard Jackson, que era seu assistente.
Ele o assistia em todos os Sparrings, era
campeão em Boxe e em Kickboxing. Foi
inacreditável conhecermos Howard Jackson e

acima de tudo Chuck Norris”.
O milagre que esperavam chegou!
Jean Claude Van Damme conseguiu
por primeira vez um papel importante,

fez o papel do mau na fita "Retroceder nunca, render-
se jamais" (“No retreat, no surrender”). Foram só
quatro dias de rodagem, mas foi o seu primeiro passo
importante no mundo do cinema. Pouco depois
conseguiria impressionar Menahem Golan que deu a
Van Damme o papel protagonista de um projecto
intitulado "Bloodsport" ("Contacto sangrento") no qual
Qissi também interpretou um pequeno papel. Apesar
do pouco protagonismo que tem nesta fita, seu
trabalho atrás das câmaras foi bastante importante,
Esta experiência é o que lhe permitiu dirigir e
coreografar na actualidade seus próprios filmes:

“Sempre me interessou muito, todo o complicado
processo de realização de uma fita. De facto,
sempre tenho colaborado "extra-oficialmente"
nisso, ainda que depois o meu nome não apareça
nos títulos de crédito técnicos. Em "Contacto
Sangrento", por exemplo, além de ajudar Jean
Claude a coreografar as cenas de acção, também
participei na post-produção. Depois de vermos o
deplorável trabalho de montagem final da fita, Jean
Claude e eu pedimos a Menahem Golan que nos
deixasse montá-la de novo e que depois escolhesse
a montagem que mais lhe agradasse. Escolheu a
nossa e penso que salvamos a fita. A partir daí tudo
começou a correr melhor para ambos”.
“Contacto Sangrento” (Bloodsport) contava com

pouco orçamente e no entanto triunfou discretamente
nas bilheteiras e mais tarde arrasou nos video-clubes
de meio mundo. A que foi devido aquele êxito? 

“Certamente as Artes Marciais
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e o Boxe realmente nos ajudaram
muitíssimo no negócio do cinema,
porque realmente não é nada fácil
abrir caminho em Hollywood, Jean
Claude vendia uma coisa nova e
renovadora, só faltava poder mostrá-
la ao público. Finalmente, surgiu a
ocasião! No caso de “Contacto
Sangrento” contávamos com uma
boa história e um bom libreto,
tínhamos um grandíssimo produtor e
um grande realizador… Tudo isto já
fazia boa uma fita, mas o mais
importante foi Jean Claude, não
havia um homem como ele, com um
Split como esse, capaz de saltar no
ar e fazer um Split. A técnica com
que usa as suas pernas ainda hoje é
única no mundo e muito mais
especialmente nessa época, em
1986”.
Qissi foi uma peça muito importante

nas rodagens de “Contacto Sangrento”,
até porque - poucas pessoas sabem - o
foi também no casting da fita…

“Lembro-me em especial de um
facto que sucedeu antes de ir a Hong
Kong. Eles queriam que Bodyby Jake
(Jake Steinfeld) tivesse o papel de
Ray Jakson na fita “Blodsport”.
Nessa época, Bodyby Jake estava
mais habituado ao aerobic, ele não
era um actor muito famoso, mas

tinha feito alguma que outra de
actuação e aerobic. Mark Disalle
queria que ele participasse na fita
com esse papel, mas quando eu o vi,
soube que era muito boa pessoa,
mas não era o actor adequado para
realizar esse papel. Eu não queria
alguém que não deixasse Jean
Claude mostrar-se bem, de maneira
que o disse… Disse que pensava que
era bom, mas que não servia para o
papel e contei isto a Jean Claude,
mas Mark Disalle já o contratara e
tinha pago. Nessa época lhe tinham
oferecido 60 mil dólares, o que era
muito dinheiro, especialmente para
alguém que não era realmente um
actor. Agora essa quantia não é nada
para um actor, mas quando se
começa no negócio é alguma coisa.
Então Jean Claude insistiu e o
realizador estava preocupado porque
não sabia onde iriam encontrar
alguém no prazo de apenas três dias.
No dia seguinte, Jean Claude e eu
fomos a Sunsent Boulevard para
tomar o pequeno-almoço; estávamos
sentados o um ao lado do outro e na
nossa frente, na televisão havia um
programa e vi um homem com muito
bom aspecto e então eu disse a Jean
Claude: Repara neste tipo, é um tipo
grande, de cabelo comprido e me

pareceu ser perfeito para o papel!
Era Donald Gibb. 

Falamos com o dono do
restaurante e com os que lá
trabalhavam, que nos disseram quem
era aquele homem e contactamos
com ele. Foi assim como demos com
Jackson o homem grande de
Bloodsport e a mim me pagaram
doze mil dólares e isso me fez muito
feliz… Nunca antes disto me tinham
pago! Já em Hong Kong, escolheram
um jovem chinês baixinho para um
papel, e via-se à légua que era
homosexual. Eu não tenho nada em
contra dos homosexuais. Este
acompanhava Jean Claude e
Jackson o tempo todo, era um
modelo chinês, mas se podia ver a
sua homosexualidade. Então eu
disse a Jean Claude: Jean Claude,
por amor de Deus, não, este homem
não é para Bloodsport, por favor!…

Eu pensava que o tinham
escolhido para fazer o papel do
homem grande e mau, mas Jean
Claude me disse: Calma, este não
vai fazer esse papel, confia em mim.
Jean Claude falou com Mark Disalle
e diziam que Mark Disalle não
estava muito satisfeito porque não
dispunha de muito tempo. Nesse
mesmo dia fomos almoçar e
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acontecia a mesma coisa da vez
anterior: já tinha um contrato, já lhe
tinham pago uma parte do
dinheiro… O mesmo! De maneira
que tínhamos de encontrar a alguém
porque de o não fazermos, iriam pôr
esse homem e nós realmente não
queríamos isso. Enquanto
almoçávamos, reparei em um
homem que trabalhava com os
técnicos, com os câmaras e era um
dos assistentes do grupo chinês que
trabalhava connosco. Reparei em
como trabalhava, como gritava a
alguém e eu olhava e observava.
Jean Claude e eu fomos ter com ele
e perguntamos se alguma vez tinha
trabalhado como actor. Respondeu
que realmente não, mas que tinha
feito um pouco de teatro e que
gostava muito. Propomos fazer um
casting, disse que sim e assim foi
como escolhemos esse chinês
baixinho da fita. Fui eu quem
escolheu Jakson e o homenzinho
pequeno. Toda a gente disse que foi
um casting incrível dos dois actores
para os dois papeis”.
Após o êxito de Contacto Sangrento,

Jean Claude Van Damme fi lmaria
“Cyborg” e “Black Eagle”; nestes filmes
não participou Mohamed Qissi, que
além de ser seu amigo, era seu

conselheiro, assessor, treinador
pessoal, etc., na sua vida, a prioridade
era a carreira do seu amigo:

”Com efeito. Na minha família me
educaram na convicção de que os
irmãos mais velhos sempre passam
primeiro, antes dos mais pequenos, e
Jean Claude era para mim como um
irmão mais velho. Assim sendo, eu
sempre pensava primeiro no que
podia ser bom para ele. Acreditava
nele, e sabia que com muito trabalho
árduo podia triunfar.”
Finalmente surgiu o grande projecto

onde ambos poderiam trabalhar
juntos, Kickboxer era o projecto que
esperavam, onde interpretaria Tong
Po, o sádico vilão da fita, personagem
que lhe serviu para o levar à fama,
metendo-se no papel do abominável
Tong Po, o vi lão tai landês de
"Kickboxer". Sem dúvida, este foi o
papel que o fez famoso; tanto pela
caracterização de tailandês (muita
gente pensou que era efectivamente
um thaiboxer que tinham ido buscar
em algum ginásio de Boxe Thai), por
sua habi l idade para parecer
francamente aterrador e odioso,
impactou fortemente na audiência.
"Kickboxer" contém algumas cenas
realmente épicas em torno de Tong Po:
talvez a mais inesquecível seja aquela

na que vemos o tai landês
endurecendo as tíbias à base de bater
numa coluna de tijolos e cal; ao ritmo
de seus low-kicks serpenteia a sua
longa trança e chovem fragmentos de
cal em seu redor… 

“De início, o papel de Tong Po não
estava destinado para mim, queriam
um tai landês. Durante os
preparativos de "Kickboxer" fui
encarregado de percorrer todos os
ginásios onde se ensinasse Thai
Boxing, procurando a pessoa
adequada. Mas todos os
tailandeses entrevistados por mim,
não t inham alguma capacidade
interpretativa ou não t inham o
físico, peso e musculatura que
requeria o papel de Tong Po. Assim
foi como consegui fazer este papel
graças à ajuda de Van Damme. Ele
disse aos produtores que em
Bruxelas encontraria a pessoa ideal
para fazer o papel de Tong Po.
Quando voltou a Los Angeles
mostrou fotografias minhas
maquilhado e de cabeça rapada
para parecer um tai landês (o
magníf ico trabalho de
caracterização foi realizado pelo
maquilhador de "Cyborg").  Os
produtores pareceram estar
encantados e disseram que
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contratasse o "tailandês" dessas
fotografias. Ainda me lembro que
não podiam acreditar quando lhes
dissemos que esse "tailandês" era
eu. A minha interpretação do vil
detestável foi um êxito”.  
A que foi devido o sucesso de

KickBoxer? Por que motivos esta fita
conquistou tão profundamente o
público? Foi perfeito o equilíbrio entre a
dupla Van Damme & Qissi? 

“Ao princípio eu dei muitas ideias
porque quando li o libreto de
Kickboxer, não gostei; dei boas
ideias, das quais Jean Claude gostou
muito e assim o filme finalmente
saiu. Definitivamente é a minha fita
preferida, posto que o papel de Tong
Po fez-me muito conhecido e graças
a isso, muitos meninos me têm dito
que quiseram praticar Muay Thai e
Boxe, mas penso que o filme em que
agora trabalho, vai ser a minha fita
número um. 

Penso que os produtores e os
autores dos libretos estão por regra
geral, demasiadamente obcecados
pela acção. Para mim, a acção é
importante, mas muito mais
importante ainda é o argumento, o
drama, o coração, as emoções. Uma
fita não pode ser só bater, golpes e

mais golpes. A acção funciona
melhor, resulta mais emocionante,
quando há uma boa história. A acção
pela acção não faz sentido. Para
fazer filmes tem de se ter muita,
muitíssima paciência, ser constante
e ter determinação. 

O melhor exemplo foi o de Bruce
Lee. Quando ele chegou aos
Estados Unidos, ninguém acreditava
nele. Participava em séries da
televisão, mas ninguém lhe dava
uma boa oportunidade. Teve de que
ir para Hong Kong, para mostrar a
sua valia. O seu segredo foi que
nunca se rendeu; insistiu, insistiu e
insistiu até triunfar. Na vida tem de
se dar tempo ao tempo, para ir
encontrando às pessoas idóneas:
bons l ibretistas, realizadores,
produtores, etc. É como uma

corrente: basta um dos elos falhar
para o conjunto deixar de
funcionar”.
O personagem de Tong Po impactou

tanto entre o público que Michael Qissi
era mais conhecido pelo nome do vilão
de KickBoxer que por seu nome
artístico, todos quando se referiam a
ele, o faziam com o nome do infame
vilão! 
Esteve Qissi tentado, em alguma

ocasião, a mudar seu nome artístico
pelo de Tong Po?

“Nunca pensei em mudar o meu
nome por Tong Po, porque Tong Po é
um personagem, eu fui quem
encontrou esse nome para o filme e
estou encantado. Me sinto
abençoado por ter sido tão
conhecido a partir desse nome, mas
prefiro conservar o meu, Mohamed.
Tong Po é um personagem de uma
fita, não tem nada a ver comigo”.
Michael Qissi mudou seu nome

artístico por seu verdadeiro nome
Mohamed. A que foi devido esta
mudança? 

“Realmente se pronuncia “Michel”.
Foi o pai de Jean Claude e também
um meu amigo, que começaram a
me chamar assim, quando contava
nove anos. Depois, no meu bairro

“Tong Po é um
personagem 
de um filme, 

nada tem 
a ver comigo”
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continuaram a me chamar assim e em Hollywood
também. 

Agora, à minha idade actual, ainda algumas pessoas
me continuam a chamar Michel, mas eu prefiro voltar ao
meu nome original e gosto de usar Mohamed”.
Depois de “Kick Boxer”, filmaram “Lionheart, o lutador”,

após de cuja estreia surgiram diferenças entre Jean Claude
Van Damme e Mohamed Qissi. Este último iniciou a sua
carreira em solitário; trabalhou em diferentes produções e em
Hollywood lhe propuseram coprotagonizar "Kickboxer 2",
onde voltaria a interpretar o detestável “Tong Po”, filmes
ambos protagonizado por Sasha Mitchell. Também
trabalharia em “Força extrema”, “Kickboxer Terminator”,
“Kickboxing. Pacto com a morte”, “Combate sangrento” com
Benny Urquidez, etc… Quando passou a “moda” do cinema
Kick Boxing, Mohamed Qissi voltou à Bélgica: 

“Eu regressei à Bélgica e me dediquei a trabalhar mais
no âmbito social, devido ao personagem de Tong Po.
Visitava muitas escolas e isso é o que eu tenho estado a
fazer. Me afastei um pouco das fitas, mas sempre se volta
e eu estou voltando. Ter êxito é fantástico, mas o mais

importante é sentir-se feliz fazendo o que
fizeres. Se fazes uma fita e tem êxito é
genial, mas si não tiver êxito, não é
importante porque eu estou a fazer o que
me agrada e isso é o que eu desejo a
todos.”
Apesar da grande crise que atravessa o

cinema de Artes Marciais, em diferentes meios
apareceu informação acerca de possível rodagem de uma
segunda parte de “Contacto Sangrento”, em que
participariam Jean Claude Van Damme e Mohamend Qissi…
O que há de certo nisto? 

“Sim, parece que existe a possibilidade de fazer um
“remake” da primeira, mais do que uma segunda parte, e
sim, é certo, existe essa possibilidade de voltar a
trabalharmos juntos.”
Actualmente o cinema das Artes Marciais atravessa uma

grande crise, praticamente já não se faz nenhuma fita deste
género nos Estados Unidos, em Hollywood se pensa que
estes filmes presentemente não são rentáveis… Mas, o que
pensa Qissi a este respeito? 

“Há filmes que tiveram muito êxito durante muitos,
muitos anos, como Operação Dragão com Bruce Lee,
Kickboxer com Van Damme. Fillmes como esses nunca
morrem e espero que a fita que agora estou fazendo,
tenha o mesmo efeito. 

Penso que muitos filmes podem ser bons ou maus,
dependendo de se contam com uma boa história, uma
boa adaptação, meios e actores adequados, ainda que

Cinema Marcial



sejam muito difíceis de encontrar. Muitas fitas de artes
marciais carecem de história e essas não vão a parte
nenhuma. 

Há filmes de artes marciais bem apresentadas e são
bons para os garotos porque há muitos garotos na rua
que vão ver esses filmes. 

É sabido que praticar artes marciais nos afasta de fazer
coisas más, alguns destes filmes podem salvar vidas,
porque alguns garotos caem nas drogas e graças às
artes marciais e em especial ao Shotokan, os ajudam a
se afastarem de todas as coisas más. Por isto penso que
sempre vai haver um mercado para as fitas de artes
marciais. 

As pessoas não são estúpidas e gostam quando estão
bem escritas. Por isso, repito que não é nada fácil
encontrar libretos bem escritos e tem de se ter o
Realizador apropriado, que é o encarregado de fazer os
castings com os actores indicados, pelo que acredito que
sempre vai haver um mercado para as boas fitas de artes
marciais”
Resulta curioso que alguém que praticou Boxe e que o seu

ídolo era Mohamed Ali, faça especial menção do Karate,
estilo Shotokan e não comente nada da nobre arte. 
O que pensa na actualidade do Boxe, Qissi? Continua

treinando e praticando o desporto que tantas satisfações lhe
proporcionou?

“Desde muito pequeno gostava do Boxe e de Mohamed
Ali, mas isso quando era muito jovem, agora, com esta
idade vejo as coisas de diferente maneira. Eu não

deixaria que meus filhos fizessem Boxe, disso tenho a
certeza, eu não diria a ninguém que fizesse Boxe,
porque penso que isso depende de cada pessoa,
esse e qualquer desporto que possa ferir outra
pessoa, não o recomendaria a ninguém. Inscrevi os
meus filhos no Shotokan, o que Jean Claude fazia.
Acredito que o melhor é o Shotokan, só que tem de
se encontrar o mestre adequado. 

Para mim, o Shotokan que vem do Japão, é o
melhor, porque implica respeito, amor, paz… Em vez
de lutar, há katas e nas lutas têm muito boas regras, é
muito limpo, penso que é o melhor que podemos
aconselhar aos nossos filhos para fazerem. O que mais
gosto do Shotokan são os katas e que também há
bloqueios e quando se é um especialista em Shotokan
e alguém tem um problema na rua, como possa ser
uma mulher ou uma criança, podemos ir e defendê-los. 

Levo muitos anos em luta contra as drogas e
motivando as pessoas para fazerem desporto e o
único desporto que recomendo a todos, porque sei
que é bom para as pessoas, é o Shotokan. Mas ainda
assim sempre digo que é preciso ter cuidado e
encontrar o mestre adequado, porque realmente, de
um modo geral todas as federações de Shotokan do
mundo têm bons programas de ensino e contam com
muito bons mestres. Pelo único motivo que eu digo
que o Boxe não é bom para ti é a minha opinião e
porque eu fiz Boxe e sei que realmente se pode ferir
alguém e com o tempo, magoar o cérebro, a menos
que não se praticar muito. 

Eu tive muita sorte porque não pratiquei muito, não
porque não quisesse, mas porque tinha problemas no
cotovelo e tive de deixar de lutar e estou satisfeito de
assim ter sido, porque se tivesse continuado, agora
podia ter problemas maiores, mas se tivesse de
escolher para as crianças a rua ou o ringue, então,
sem pensar escolhia o Boxe. Estás a compreender o
que quero dizer? Porque muitas coisas más podem
acontecer e a pior de todas é a rua: lutas de rua,
drogas nas ruas... Podes ver-te envolvido em coisas
muito más, com as pessoas erradas e nesse caso
sim, o Boxe é melhor que a rua”.
Mohamed Qissi mudou a sua maneira de pensar

acerca do Boxe e a sua prática Também o terá feito com
seu ídolo da juventude, Bruce Lee?

“Como dizia, tanto para Jean Claude como para mim,
no que respeita ao desporto, o nosso ídolo era Mohamed
Ali e nos filmes Bruce Lee. 

Bruce Lee tinha um grande carisma e conhecia a
câmara, sabia onde tinha de estar, conhecia a câmara
muito bem. Ele era impressionante, isso eu posso dizer e
que também tinha um grande talento!

Graças a ele muitas crianças em todo o mundo saíram
das ruas e entraram nos ginásios e isso é incrível!”.
Na actualidade, Mohamed Qissi continua trabalhando

“diante e atrás” da câmara. Em que novo projecto está
trabalhando agora? 

“Estou realizando e co-produzindo um filme intitulado
“The pact”, é uma história como as de Rocky ou Rambo,
mas diferente”. 
Mohamed Quissi resolveu levar ao cinema todos os ideais

e princípios que constituem as Artes Marciais, insistindo
especialmente no aspecto saudável da sua filosofia e o
“poder” que têm para ajudar tantos jóvens que de uma
maneira ou outra estão perdidos, tanto seja pela sociedade,
o consumo de drogas, ou simplesmente o lugar e o momento
que lhes calhou viver. 
Esperemos que Jean Claude Van Damme e Mohamned

Qissi se voltem a juntar em um filme e que este possua o
glamour e o encanto das suas primeiras fitas, porque como
nos dizia Mohamed Qissi: “As boas fitas nunca morrem...” e
foram aqueles filmes que conseguiram que o “belga de oiro”
tivesse uma legião de admiradores em todo o mundo.
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O Livro do Chá



Tauismo e Zen
O parentesco do Zen e do Chá é

proverbial. Já temos feito notar que o
protocolo do chá se desenvolve do rito
Zen.  O nome do fundador do Tauismo,
Laotse, vai intimamente ligado à história
do chá. Em um manual escolar chinês,
quando trata dos usos e costumes, se
diz que a cerimónia de oferecer chá a
um convidado, começou com Kwanyin,
quem por pr imeira vez ofereceu ao
idoso filósofo Hann durante um desfile,
uma chávena do prec ioso l íqu ido
dourado. 
Não trataremos aqui de discutir a

autenticidade destas tradições; seja como
for, elas mostram a antiguidade do uso do
chá pelos taoistas. O interesse que
apresenta para nós o Tauismo e o Zen,
reside muito especialmente nas ideias
com respeito à vida e à arte do que
chamamos as Cerimónias do Chá.
É lamentável que apesar de algumas

tentativas dignas de elogio, não exista em
nenhuma língua estrangeira uma
apresentação exacta das doutrinas
Taoistas e Zen.
Uma tradução é sempre uma tradução

e por muito boa que seja, não é mais
que -  como diz um autor  Ming -  o
reverso de um brocado; há os mesmos
fios, mas falta a subtileza do desenho e
da cor. Além disto: Há por acaso alguma
grande doutrina que seja fácil de expor?
Os antigos sábios não nunca expunham
as suas ensinanças de maneira
sistemática. Falavam por paradoxos,
porque temiam pôr em ci rculação
perigosas verdades. Laotsé, com seu
humor delicado, diz: 
"Quando gente de inteligência inferior

ouve falar de Tau, começa a rir; mas se
não rissem, não existiria o Tau".

Literalmente, Tau é a Senda. Muito
frequentemente tem sido traduzido por o
Caminho, o Absoluto, a Lei, a Natureza, o
Motivo, a Moda, termos que por outra
parte não são incorrectos, posto que os
próprios taoistas empregam uma palavra
diferente conforme sentido que desejam
dar à sua expressão.

Laotsé diz: 
"Existe uma coisa silenciosa e solitária

que contém tudo e que nasceu antes de
que o céu e a terra existissem. Existe por
si mesma e é imutável. Regressa a si
mesma e é a mãe do universo. Como
ignoro o seu nome eu a chamo Senda, ou
com o meu sentimento, a chamo Infinito,
Infinito é o Fugitivo, o Fugitivo é
Desvanecimento, o Desvanecimento é
Retorno".

Tau é o espírito da mudança cósmica, a
eterna evolução que produz novas formas.
Se envolve em volta de si mesma, como o
dragão, que é o símbolo favorito dos
taoistas. É subtil como as nuvens. O Tau
pode ser também considerado como a
Grande Transição. Subjectivamente é a
maneira de ser do Universo, o seu
Absoluto é o Relativo.

O Tauismo, como o seu sucessor o Zen,
representa o esforço individualista do
espírito da China meridional, em oposição
com o comunismo da China setentrional,
que tem a sua expressão no
Confucionismo. 
O Império Central é tão vasto como a

Europa e as suas diferenças nas maneiras
de ser e pensar estão definidas pelos dois
grandes sistemas fluviais que o
atravessam:  Yangtsé-Kiang e o Hoang-
Ho, que podem comparar-se ao
Mediterrâneo e ao Báltico. 
Ainda hoje, apesar dos séculos de

unificação, os Celestes do Sul diferem dos
Celestes do Norte em pensamento e em
crenças, como um indivíduo de raça latina
possa diferir de um de raça germânica. 
Antigamente, quando os meios de

comunicação eram mais difíceis do que
hoje são, e principalmente durante a
época feudal, esta divergência de
mentalidade era ainda mais sensível. A
poesia e a arte de um povo respiravam um
ambiente completamente diferente ao do
outro. Em Laotsé e os seus discípulos, e
em Kutsungen, o precursor dos poetas
nacionalistas do Yangtsé-Kiang, se
manifesta um idealismo que é
completamente incompatível com as

Clássicos

Das eternas leituras recomendadas para conhecer o espírito do Oriente, em
especial o do Japão, não pode faltar “O Livro do Chá”, que é um clássico, porque
nunca defrauda, porque superou a prova do tempo. Esta maravilha de texto, escrito
a primeira vez em Inglês, para que uma minoria se aproximasse ao profundo sentido

do Chá no Oriente, se tornou uma obra literária de primeira
linha e em um “best seller”. 
Escolhemos a versão de ELA (Edições Livraria Argentina)

publicada já faz alguns anos, para compartilhar com os
leitores umas passagens do mesmo. Aqueles que ainda o não
conhecem, concordarão connosco que se trata de um texto
que abre as portas da compreensão da essência do espírito
do japonês. Um título que não pode faltar entre os melhores
textos, junto a clássicos como Miyamoto Musashi, A Arte da
Guerra, como complemento indispensável na formação de
todo artista marcial.



noções morais e eminentemente
prosaicas dos escritores do Norte
contemporâneos, ou seja, cinco
séculos antes da Era Cristã, que é
quando viveu Laotsé.
O germe da especulação taoista

aparece muito antes da existência de
Laotsé, que foi chamado Laotsé das
orelhas cumpridas. Nos antigos anais
chineses e especialmente no o Livro das
Mudanças (o das Mutações) se presente
a sua aparição, mas o grande respeito
existente para os costumes naquela
época clássica da civilização chinesa -
que alcançou seu apogeu com a dinastia
Chow, durante o Século XVI antes de
Cristo - constituiu um grande obstáculo
para o progresso do individualismo, de
maneira que foi só durante a
desaparição da dinastia Chow e a
formação de numerosos reinos
independentes, quando o Tauismo pôde
mostrar seu luxuriante livre pensamento. 
Laotsé e Soshi, os dois grandes

representantes da nova escola, eram
os dois do Sul. Por outra parte,
Confúcio e os seus discípulos trataram
sempre de conservar os costumes
ancestrais. Só conhecendo o
Confucionismo se pode compreender
o Tauismo e reciprocamente.
Dissemos que no Tauismo, o

Absoluto era o relativo. Em ética, os

taoistas negavam as leis e os códigos
morais da sociedade, porque para
eles, o bem e o mal eram coisas
relativas. Uma definição encerra
sempre uma ideia de limitação. As
ideias de fixação e imutabilidade não
são senão um alto na evolução. As
nossas ideias de moralismo são filhas
das necessidades de tempos
passados… Mas, por acaso a
sociedade permanece sendo a
mesma? O respeito pelas tradições
comunais comporta o sacrif ício
constante do indivíduo com relação ao
Estado.
A educação, para manter uma tão

forte ilusão, encoraja a ignorância; não
se ensina o povo a ser virtuoso, mas
sim a se comportar dignamente;
somos maus porque somos
terrivelmente conscientes. Não
perdoamos aos outros porque nos
sabemos culpáveis, impomos silêncio
à nossa consciência porque temos
medo de descobrir aos outros a
verdade; nos refugiamos no orgulho
porque não ousamos dizermos esta
verdade a nós próprios. Como se pode
dar importância ao mundo, sendo este
tão ridículo? O espírito trágico está em
todo lado. A Honra e a Castidade!
Quem é o comerciante que vende o
Bem e a Verdade? Pode até comprar-

se uma religião que não seja senão um
rito de moralidade santificado com
flores e música. Deixem os acessórios!
O que resta dela? Uma oração contra
um título de crédito para o céu! Um
diploma de honorabil idade!
Escondam-se atrás de um tonel, não
seja que a sociedade descubra o
vosso verdadeiro valor! Porquê agrada
tanto aos homens e às mulheres
fazerem-se notar? Não será uma
reminiscência dos tempos de
escravidão?
A virilidade de uma ideia consiste

tanto na sua força para se recriar em
um lugar no pensamento
contemporâneo, como na sua
capacidade de dominar os
pensamentos futuros. 
A potência activa do Tauismo se

manifesta durante a dinastia Shin, que
é a que da origem ao nome China.
Muito interessante seria fazer luz sobre
a influência que exerceu na época
sobre os pensadores, os matemáticos,
os escritores legistas e militares, os
místicos, os alquimistas e os poetas
naturalistas do Yangtsé-Kiang e traçar
o retrato daqueles especuladores da
Realidade que se perguntavam se um
cavalo branco existia porque era
branco o porque era um corpo sólido;
e daqueles especuladores das Seis



Dinastias, que como os filósofos Zen,
passavam o tempo discutindo acerca
do Puro e do Abstracto! E não
esqueceríamos render justa
homenagem ao Tauismo, pela
influência que teve na formação do
carácter dos Celestes, aos quais deu
uma capacidade de reserva e de
refinamento quente como o jade.
Inúmeros são na China os exemplos

que mostram como os adeptos ao
Tauismo, príncipes e eremitas,
praticavam os preceitos de suas
crenças e tiravam delas os mais
interessantes resultados. A sua
narração, rica em anedotas, alegorias
e aforismos, seria instrutiva e muito
amena. Poderíamos conversar com
aquele célebre Imperador que jamais
morreu em razão de que jamais viveu.
Montaríamos a cavalo sobre o vento
com Liehtsé e a nossa cavalgada seria
de grande repouso, porque o vento
seríamos nós; viveríamos em meio do
ar com o velho do Hoang-Ho, que vivia
entre o céu e a terra por não ser
súbdito de um nem da outra. 
Na apologia do Tauismo que hoje faz

a China moderna, encontraríamos uma
série de factos cómicos, cujo
equivalente não existe em outra
religião. Mas é acima de tudo no
domínio da estética onde o Tauismo
teve a sua maior influência na vida

asiática. Os
h i s t o r i ado re s
c h i n e s e s
consideraram o
Tauismo como a
arte de existir,
porque se refere
ao presente,
quer dizer, a nós
mesmos. É em
nós onde Deus
se confunde
com a Natureza
e onde ontem é
diferente de
amanhã. O
Presente é o
Infinito em
movimento, a
esfera legítima
do Relativo.
A Relatividade

procura a
Adaptação; a
Adaptação é a
Arte. A arte da
vida consiste na
a d a p t a ç ã o
constante ao
meio ambiente.
O Taoista aceita
o mundo tal e
como é, e ao
contrário dos
confucionistas e
b u d i s t a s ,
p r o c u r a
encontrar beleza

no nosso mundo de misérias e
preocupações. A alegoria Song dos
três provadores de vinagre, explica
admiravelmente a tendência das três
doutrinas. Sakyamouni, Confúcio e
Laotse se encontraram e juntos diante
de uma grande jarra de vinagre,
símbolo da vida, cada um molhou o
seu dedo nele, para o provar. Confúcio
achou-o azedo; Buda, amargo; Laotse
achou-o doce. Os taoistas pretendiam
que a comedia da vida poderia ser
mais interessante se cada um
soubesse guardar o sentido da
unidade. Achavam eles que conservar
a proporção das coisas e deixar lugar
ao resto das pessoas sem perder o seu
próprio lugar, é o segredo do êxito no
drama da vida. Para fazer bem o nosso
papel, é necessário conhecermos toda
a comédia; o conceito da totalidade
não deve jamais perder-se no do
individualismo. Laotse prova isto com a
sua metáfora favorita do vazio. É só no
vazio - diz ele - onde se encontra o que
é verdadeiramente essencial. Uma
habitação existe pelo espaço vazio
compreendido entre as paredes e o
tecto, não pelo recto e as paredes
propriamente ditas. A utilidade de uma
jarra de água consiste no espaço vazio
em que se pode pôr a água, não no
feitio ou na matéria da jarra. O vazio é
omnipotente, porque pode conter tudo.
Só no vazio é possível o movimento.
Quem possa fazer de si mesmo um

vazio no qual os outros possam
penetrar livremente, será o dono de
todas as situações; a totalidade pode
sempre dominar a parte.
Estas ideias taoistas tiveram grande

influência sobre as nossas teorias da
acção. Inclusivamente sobre a esgrima
e a luta. O Jiu-Jitsu, a arte japonesa da
defesa, deve o seu nome a um
passagem do Tau-te-king. No Jiu-
Jitsu, se procura vencer a força e a
resistência do contrário pela não
resistência, conservando a própria
força para a luta final. Aplicado à arte,
este principio essencial é demonstrado
pelo valor da sugestão. Não dizendo
tudo, o artista deixa ao espectador
completar a sua ideia e é por isto pelo
que uma obra mestra atrai tanto a
nossa atenção, que chegamos a
identificar-nos com ela e a acreditar
que formamos parte da sua essência.
Há um vazio onde nós podemos
penetrar e encher a medida inteira da
nossa emoção artística.
Quem faz de si mesmo um mestre

da arte da vida, é para o taoista o
Homem Verdadeiro. Desde o seu
nascimento, entra no reino dos
sonhos, para não despertar à realidade
até o momento da morte. Atenua o seu
próprio resplendor para poder afundar-
se na obscuridade dos outros. "É
vacilante como quem atravessa um rio
no Inverno; indeciso como quem teme
os seus vizinhos; respeitoso como um

convidado; trémulo como o gelo a
pontos de se derreter; simples como
um pedaço de madeira antes de ser
esculpido; vazio como um vale;
informe como a água agitada". As três
pérolas da vida são para ele: a
Piedade, a Economia e a Modéstia.
Se voltamos agora ao Zen, veremos

que reforça as lições do Tauismo. Zen
é uma palavra derivada do Sânscrito
Dhjana, que significa meditação. O
Zen pretende que pela meditação
sagrada se pode alcançar a realização
suprema de si mesmo. A meditação é
uma das vitórias que conduzem ao
estado de Buda e os taoistas afirmam
que Sakyamouni preconizava esta
prática muito particularmente e que
transmitira as suas regras ao seu
discípulo favorito Kashiapa.
Conforme diz a tradição, Kashiapa,

o primeiro patriarca Zen confiou o seu
segredo a Ananda, que por sua vez o
transmitiu aos futuros patriarcas, até o
28º Bodhi-Dharma. Este patriarca veio
da China do Norte, a meados do
século XVI e foi o primeiro Chinês
Patriarca Zen. Ainda existem muitas
incertezas acerca da história destes
patriarcas e as suas doutrinas.
Filosoficamente, o Zen primitivo

parece ter afinidades com o
negativismo hinduísta de Nagarjuna e
por outra parte, com a filosofia Gnan,
formulada por Sancharacharya. As
primeiras predicações Zen se atribuem
ao sexto patriarca chinês, Yeno (637-
713), fundador do Zen meridional,
assim denominado devido ao seu
predomínio sobre a China do Sul. Foi
seguido pelo grande Baso, falecido em
788, que trouxe uma forte influência do
Zen na vida chinesa. Hiakujo (719-
814), seu fi lho, fundou o primeiro
mosteiro Zen e elaborou as suas
regras e ritos. Nas discussões da
escola Zen, se manifesta o espírito
Yangtsé-Kiang com as formas
naturalistas de pensar, tão diferentes
do anterior idealismo hinduísta. Apesar
do que possa indicar um orgulho
sectário, são evidentes as analogias
entre o Zen meridional e as doutrinas
de Laotse e dos conversos
nacionalistas taoistas. 
O TAO TE KING contém alusões à

importância da concentração e à
maneira de regular a respiração,
pontos essenciais na prática da
meditação Zen. Por outro lado, os
melhores comentários que sobre
Laotse e a sua doutrina se conhecem,
foram escritos por adeptos da
doutrina Zen.
O Zen, à semelhança do Tauismo, é

o culto do relativo. Um mestre Zen
descreve a arte Zen como a arte de
descobrir a estrela polar no céu
meridional. Nada tem realidade fora do
que diz respeito às operações do
nosso próprio espírito. Yeno, sexto
patriarca, observou um dia dois



monges que observavam a bandeira de um templo ondear
ao vento. Um deles disse: "É o vento que põe a bandeira
em movimento"; o outro respondeu: "É a bandeira por si
mesma que se move"; mas Yeno explicou-lhes que o
movimento realmente não vinha do vento nem da bandeira,
mas sim de mais alguma coisa que eles possuíam no seu
espírito...

Hiakujo anda a passear na selva com um dos seus
discípulos, quando uma lebre salta diante deles.

Porquê esta lebre foge de nós? – perguntou Hiakujo.
– Porque nos teme – foi a resposta.
Não, é porque temos instintos mortíferos.

Estas conversas fazem lembrar também as do taoista
Soshi:

Um dia, ele passeava à beira do rio, conversando com um
amigo.
– Que felizes são os peixes na água! – observou Soshi.
O amigo respondeu:
– Tu não és peixe! Como sabes então, que os peixes são

felizes na água?
– Tu não és eu! Como sabes então, que eu não sei que os

peixes são felizes na água?

O Zen tem sido frequentemente oposto ao Budismo
ortodoxo, como o Tauismo ao Confucionismo. Quando se
quer penetrar na verdadeira escola do Zen, as palavras
estorvam ao pensamento; todos os escritos budistas são só
comentários acerca da especulação pessoal. Os adeptos
do Zen aspiravam à comunhão directa com a própria
essência das coisas e só consideravam os acessórios
exteriores como uns obstáculos à clara percepção da
verdade.  O Zen preferia os bosquejos a branco e preto às
pinturas policromadas da escola budista e esta preferência
era devida ao seu amor pelo abstracto.
Alguns adeptos do Zen caíram na iconoclastia, por terem

tratado de procurar em si mesmos a essência de Buda, em
vez de a encontrar nas imagens e nos símbolos.
Um dia de Inverno, Tankawosho destruiu uma imagem de

Buda para acender uma fogueira. 
– Sacrilégio!, exclamou um espectador aterrado.
– Tirarei das suas cinzas as SHALI (as pedras preciosas

que se formam no corpo dos Budas após a sua incineração!
– respondeu tranquilamente o discípulo de Zen.
– Mas numa estátua não pode haver Shali!
E Tankawosho respondeu:
– Então é que não é um Buda e portanto não cometo

nenhum sacrilégio!
E virou-se para o fogo, para se aquecer.

O Zen trouxe ao pensamento oriental a ideia de que a
importância da temporalidade é igual à espiritualidade e que
nas altas relações das coisas, não há diferença entre as
pequenas e as grandes; um átomo tem as mesmas
possibilidades que o universo. Quem procurar a perfeição,
pode achar na sua própria vida o reflexo da sua luz interior.
Para isto, nada há mais eloquente que a regra de um
mosteiro Zen. A cada membro, com excepção do prior, era
encarregada uma função no funcionamento do mosteiro e
coisa curiosa, os noviços eram os que eram encarregados
das tarefas mais ligeiras, enquanto que para aos monges
mais respeitados e avançados em perfeição, se reservavam
as tarefas mais humildes e fatigantes. Estas obrigações
formavam parte da disciplina Zen e cada trabalho devia ser
executado com o maior esmero e perfeição.
Quantas discussões não se originaram trabalhando no

jardim, raspando os nabos o preparando o chá! 
O ideal do Tauismo é a consagração do conceito Zen em

relação com os incidentes da vida. O Tauismo proporcionou
a base das ideias estéticas, o Zen as fez práticas e
possíveis.



http://www.youtube.com/watch?v=ZgYr06HEnWU&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://www.budointernational.net/lang-fr/index.php
http://www.budointernational.net/kung-fu/1734-dvd-shaolin-hung-gar--gung-gee-fook-fu-doy-dar.html




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




A força emprestada 
é um “multiplicador 
de força” 
Estimados leitores de Cinturão Negro

da Budo International! Na coluna deste
mês, gostaria de explicar outro
constituinte muito importante dos 26
conceitos chave do CRCA. como o
“abecedário da teoria do combate no
Wing Chun.” 
"A força emprestada", ou Yie Lick, se

considera "o Santo Grial" do CRCA Wing
Chun. Digo isto porque o Wing Chun é
uma "arte marcial". A palavra "marcial"
tem a sua raiz em "Marte", o nome do
antigo deus romano da guerra e na
guerra, a vitória é TUDO. Dado que o
objectivo principal de qualquer arte
marcial verdadeira é a vitória na batalha, a
melhor maneira de assegurarmos o êxito
contra de um oponente de maior tamanho
e mais forte é receber a sua ajuda, a ajuda
do oponente! para o derrotar. 
Antes de que a ideia da “força

emprestada” possa ser plenamente
compreendida, um estudante sério de
Wing Chun deve de compreender
primeiro os conceitos básicos
da própria energia, em termos
de: “de onde vem, onde vai, e
como aproveitá-la em próprio
beneficio. Como se vê em
CRCA Wing Chun, a energia
que se utiliza nos batimentos e
nos bloqueios é uma força de
natureza semelhante a
electricidade, á força da
gravidade, do magnetismo, da
pressão do ar ou da pressão da
água, com propriedades,
limitações e qualidades similares
às outras forças. Na maioria delas, como
a electricidade, em certos aspectos, a
força vem da terra (se origina nos
calcanhares - Lick Yau Gyeuk Gun
Sahng ") e regressa pelo caminho mais
directo possível para o chão.
Energizando a mão adiantada, que bate
junto com a perna atrasada que empurra
e dando um passo com o pé adiantado
simultaneamente, podemos ver
facilmente que o batimento terá muita
mais potência quando executado antes
de que do pé adiantado tocar no chão. É
durante este breve momento de
"energização" que um batimento ou um
bloqueio terão mais força potencial. Eu
comparo isto com o momento em certos
video-jogos de Boxe, quando a luva de
Boxe começa a ter uma espécie de
“pestanejo” que indica que por esse
breve momento se tem um "super soco"
que vai magoar muito mais se alcançar o
rival, do que um soco normal que
acontece quando a luva está em estado
normal, sem “pestanejar”. No primeiro
caso, quando se bater no oponente com
um passo médio, o golpe terá ainda
muito mais efeito do que teria no caso
de se esperar até o pé adiantado tocar
no chão. Da mesma maneira, o

oponente é "energizado" por seu próprio
movimento, especialmente quando dá
um passo, quando realiza qualquer
movimento, especialmente um
movimento em frente, como quando
tenta bater, pontapear ou blocar.
Comparo esta ideia com o começo do

vídeo-jogo "Pac Man", quando o
fantasma pestaneja, o que indica que se
podem ganhar pontos extra por alcançá-
lo e “comê-lo” enquanto ainda estiver
pestanejando, à diferença dos
relativamente menos pontos que se
podem ganhar fazendo o mesmo
quando não estiver pestanejando. Com
esta mesma ideia em mente, se pode
bater no oponente com uma força
consideravelmente maior quando
"pestaneja", devido ao seu próprio
passo a e/ou o movimento de
batimento/bloqueio.
Com um profundo conhecimento destes

princípios da energia, o combatente de
Wing Chun pode aprender a usá-los para
sua vantagem, como o que se conhece
em termos militares como um
"multiplicador da força”. A "multiplicação
da Força” sucede quando se é capaz de
roubar algo do inimigo e depois, na
batalha usá-lo em sua contra. Por
exemplo, se somos capazes de
penetrar no acampamento inimigo
durante a noite e roubar toda a sua
munição e depois, no dia seguinte
disparar sobre ele com essa mesma
munição, isto "multiplica" a nossa
força. Em combate, na curta distância
"a força emprestada" consegue o
mesmo efeito. Por exemplo, estamos
na frente do nosso oponente numa
posição aberta. Ele levanta o pé

adiantado, para dar um passo em frente
e nesse preciso instante, levantamos o
nosso próprio pé da frente e damos um
soco com a mão da frente, antes de seu
pé adiantado chegar ao chão. O que se
conseguiu foi "ele se energizar" a si
mesmo dando um passo, posto que no
seu pensamento, a sua cabeça
"parpadeava", e por sua vez foi
"energizada" a mão adiantada mediante a
intensificação, provocando que a nossa
própria mão começasse a "parpadear"
para dar um "super soco" e bater-lhe
enquanto ambos "parpadeávamos". Na
realidade, "nós tomamos emprestada"
toda a força que ele criou dando o passo,
força que utilizamos conjuntamente com a
nossa própria força. Desta maneira, a
“dívida” de energia é como pedir
emprestado dinheiro no banco, quando se
pedem emprestados 1.000 (seja da moeda
que for), não pagamos 1.000, em vez
disso, pagamos os 1.000 mais uma
percentagem do dinheiro em conceito de
juros. Quando pedimos emprestada a
energia do inimigo, devolvemos o que
pedimos emprestado, além de uma parte
da própria força como "interesses". No
caso em que o oponente já não estiver em
movimento, podemos fazer que se mova
puxando dele para nós. Efectivamente,

“Dado que o
objectivo principal
de qualquer arte

marcial verdadeira
é a vitória na

batalha, a melhor
maneira de
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oponente de mais
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forte é receber a
sua própria ajuda
para o derrotar”
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em benefício
próprio”



BPa4 - Descarrega seu peso afundado
e gira radicalmente as ancas. Mário
continua com uma rotação à esquerda e
Choh Ma Cheh Kuen à mandíbula.

Força emprestada, sequência 2:
BPB1 - Zoltan Bathory, o guitarrista

da banda de Heavy Metal de fama
mundial “Five Finger Death Punch”, se
quadra perante seu oponente numa
posição fechada .

BPb2 - Sem avançar na sua própria
posição, Zoltan intercepta o jab do rival,
utilizando o seu bloqueio Pock Sau Slap
com a mão atrasada. Não avançando,
não oferece ao oponente nenhuma força

emprestada, nem diminui a distância
aproximando-se do contrario com seu
golpe.

3 - Como o oponente continua
adiante com uma cotovelada à cabeça
com a traçada, Bathory retrocede em
ângulo e pivotando numa Hau Chong
Ma Chahng Dai Jyeung (“palma de
espada" traseira) às costelas. Desta
maneira, o oponente vê-se obrigado a
absorver todas as forças combinadas
de ambos lutadores, na sua zona muito
vulnerável das costelas. Nesse exacto
momento não tenta bater em Zoltan ,
sofrendo assim a "Força multiplicada"
CRCA 

4 - Na medida em que o oponente
tenta uma débil recuperação com um
forte golpe de cima para baixo, Fan Sau,
Zoltan desce, dá um passo maior para o
exterior, enquanto gira para a direita,
para dar um golpe de contra Chop Kuen
na zona das costelas já magoada. Mais
uma vez, a força emprestada do inimigo
e a sua aplicação ao “fogo da resposta”.

5-7 - Quando o oponente já foi
desequilibrado pelo golpe final, Zoltan
muda o seu braço direito em um Dai
Boang Sau Wing, a fim de manter seu
braço fora do caminho de seu próprio
pontapé lateral Chai Wahng Gyeuk que,
devido ao ângulo da entrega e a

Wing Chun

"emprestando-lhe algum dinheiro", que
depois ele pode devolver "com juros",
batendo-lhe enquanto ambos estivermos
"energizados", como se aprecia na
fotografia BPC5.
Imaginem que podemos criar uma

versão transparente do oponente, que
possa sair do seu corpo e andar ao
nosso lado, para ir connosco - cotovelo
com cotovelo. Isto é o que faz a força a
nós emprestada, o que permite não
temermos nenhum oponente, posto não
terem importância o seu tamanho por
grande e forte que seja, nem a sua força.
Nós e ele, JUNTOS, definitivamente
podemos vencer, posto que não somos
um ponto negativo. Imaginemos ter um

irmão gémeo do oponente, do nosso
lado, trabalhando em contra dele. Isto é
a medida do que o Jyeh Lick nos
empresta com seu poder de multiplicar
as nossas próprias forças. Este conceito
é uma valiosa arma no arsenal de
qualquer artista marcial,
independentemente do estilo.

Força emprestada, sequência 1: 
1 - O Instrutor Chefe Mário López da

CRCA, Alemanha, se enfrenta ao
instrutor CRCA de Duisburg, Thomas
Schrödter, numa posição aberta. 

2 - Como Thomas avança com o jab
da mão adiantada, Mário também
avança lateralmente e "usa emprestada"

a força no momento exacto de lhe bater.
A força de Thomas estava em seu ponto
máximo e fazendo contacto antes do pé
de Mário tocar no chão, se garante o
maior impacto potencial possível entre
as duas forças opostas. 

BPa3 - Justamente quando se lança o
golpe com a mão atrasada, Mário desce
em diagonal usando Ngoy Seen Wai
(encarando para fora) movimento de pés
para aumentar a potência do seu próprio
Chop Kuen com a mão traseira, batendo
nas costelas. Realizado no momento
exacto em que se possa capitalizar mais
o próprio impulso para a frente do
oponente, provoca o efeito do oponente
"bater em si mesmo" 



maneira em que o oponente está em
pé, lhe quebra tanto o tornozelo como
o joelho.

Força emprestada, sequência 3:
1 - John Simons, Instrutor Chefe da

CRCA Virginia e Chefe de Segurança da
“Five Finger Death Punch”, se situa na
posição Bai Joang, uma posição
fechada, com seu oponente.

2 - Sem dar um passo para o golpe do
contrário, John utiliza seu Woo Sau
adiantado para proteger-se e desviar o
golpe do rival com um batimento em
rotação do pulso.

3 - Usa Gum Gock Ging (sensibilidade
de toque). Quando o golpe desviado
começa a se retrair, John detecta o
seguinte golpe que vem e numa fracção de
segundo, com precisão e sincronização, se
inclina para trás para lançar um Jeet
Wahng Gyeuk, um pontapé lateral que
intercepta o soco do oponente, o que leva
este a ser alcançado pelo pé que
pontapeia com força adicional, multiplicada
por seu próprio impulso.

4 - Agora, tomando emprestado o
seu próprio impulso descendente, John
rapidamente agarra o braço ainda
estendido do oponente e bate na sua

garganta antes do seu pé tocar no
chão.

5 - Em vez de empurrar o oponente
para fora de seu golpe, seguidamente,
John agarra rapidamente o braço direito
do oponente por segunda vez, o que leva
Thomas a se desequilibrar anda mais na
direcção da “palma espada Chahng
Jyeung” de John, a qual está assistida
por um agarre Kau Sau no ombro, o que
arrasta o rival directamente para o golpe
que se aproxima e o empurra para ele,
dando assim ao oponente um pouco de
impulso que pode ser emprestado e
usado em sua contra.

“Quando pedimos
emprestada a

energia do inimigo,
devolvemos 

o que pedimos
emprestado”

“A multiplicação
da Força

acontece quando
se é capaz de
roubar alguma

coisa do inimigo”



http://www.youtube.com/watch?v=MRFGZyjigX4


http://www.shootunion.com/


http://crcawingchunmexico.com/


http://www.youtube.com/watch?v=tE16kSaprKk&feature=c4-overview&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://www.budointernational.net/lang-fr/index.php
http://www.budointernational.net/policia-y-militar/1740-dvd-russian-martial-art-systema-sv-training-program-vol2.html


https://www.facebook.com/buisanllop


http://www.davidbuisan.es/
http://www.youtube.com/watch?v=gWFQX5VjqaE


« Karaté : Images d’une histoire » est l’ouvrage qui possède la plus grande quantité de documents
d’archives historiques de l’histoire du Karaté. Funakoshi, ses maîtres, les grands des générations suivantes,
Nakayama, Yamagushi, tout cela dans des documents inédits ou peu connus, des photos qui font partie de
l’histoire du Karaté. Un livre merveilleux.

Le terme « philosophe » est largement utilisé quand on parle du Karaté traditionnel et classique, mais pour
mieux comprendre à quoi se réfère cette philosophie du Karaté sans se perdre en vaines élucubrations, il n’y
a rien de mieux que de connaître les opinions et les pensées des grands maîtres à propos de la signification
de l’objectif de cet art martial et de sa pratique.

NOUVEAU LIVRE !

Prix : € 33,00 

Budo international. net

Commandes :

http://www.budointernational.net/lang-fr/index.php
http://www.budointernational.net/books-in-french/1728-dvd-karate--images-drune-histoire.html



