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JP: Dá-se então a formação Institu-

cional do Bushidokan, mas o 

teu clube começou, primeiro, 

como secção de Karate do 

Clube de Judo do Porto...

AC: Sim começámos no Clube de 

Judo do Porto.

JP: E então quando é que surgiu o 

Bushidokan na Rua da Ale-

gria?

AC: Ora deixa ver, eu fui 1º Dan 

em Fevereiro de 1967. Foi 

em Setembro de 1966 que se 

abriu o Bushidokan na Rua 

da Alegria. Sim, nessa altura 

mudaram-se alguns alunos 

para o Dojo da Rua da Alegria 

e acabou a Secção de Karate 

do Club de Judo do Porto. 

Ninguém se zangou porque 

eles estavam a fazer-nos um 

favor. O objectivo deles era o 

Judo, portanto #cámos todos 

amigos. Aliás agora não posso garantir quem nessa altura estava como 

Director Técnico, mas creio que era um indivíduo que era Professor na 

Faculdade de Ciências do Porto e que estava na altura como Director 

do Observatório Astronómico do Monte da Virgem (NE: Rogério Silva 

de Sousa Nunes). Ele era o responsável do Club de Judo do Porto. Não 

havia razão para nos aborrecermos quando eu saí. Eu agradeci-lhe e não 

me lembro de ter pago seja o que for. Aliás no Club de Judo do Porto 

sempre houve uma grande tradição de solidariedade.

Parece haver um certo mistério como é que surge o primeiro Bushi-

dokan. Mas na realidade não há mistério nenhum. O facto de eu estar 

na secção do Karate do Club de Judo do Porto, levou-me a entrar em 

contacto com várias pessoas bem posicionadas na sociedade do Porto e 

de Gaia, que quiseram que eu lhes desse umas aulas de Karate, em casa 

deles. Lembro-me em particular da Quinta dos Cisnes e dar aulas em 

casa de um indivíduo que era muito rico em Vila Nova de Gaia, que 

tinha uma vivenda na avenida, e que também tinha umas caves onde 
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ele arranjou um espaço no qual se podia trabalhar Karate, porque tinha 

espaço su#ciente.

JP: Um mini Dojo...

AC: Exacto. E então uma das pessoas a quem eu dava aulas era Vereador 

da Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia investia 

muito em edifícios e tinha criado um grande complexo, que ainda lá 

está, ao cimo da rua da Alegria, e que até se chamava “Campo do Lima 

5”, porque de um lado estavam os campos de futebol do Boavista e do 

outro lado estava uma grande descida com uma data de prédios que 

ainda lá estão. E então foi num desses espaços que tinha rés-do-chão e 

cave, que se encontrou um espaço su#cientemente aberto amplo para 

se fazer um dojo.

JP: Então era numa das caves.

AC: A parte do treino era na cave. Cá em cima tínhamos uma espécie de 

grande corredor que tinha ao fundo a casa de banho, os balneários, e a 

secretaria. Havia uma escada e lá em baixo tínhamos um espaço todo 

amplo que era o dojo. Há #lmes e fotos desse espaço.

JP: Havia pedra. Eu lembro-me de ver fotogra"as em que se via pedra...

AC: Exacto, sim, sim. Num dos lados era pedra granítica.

JP: Há aquela célebre fotogra"a com o pessoal da Academia de Budo a visitar 

o teu dojo, com o Dr. Pires Martins de pé e vocês em Seiza.

Da direita para a esquerda: Dr. Pires Martins, Simões, António Cacho e alunos do Bushidokan.  
2 de Fevereiro de 1967, Bushidokan, Porto.
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AC: Pois, descia-se uma escada e na cave tínhamos 

uma boa superfície, su�ciente para as nossas 

necessidades da época. Por baixo do espaço da 

galeria nós tínhamos o vestiário. Aquilo estava 

tudo muito bem aproveitado.

JP: Então esse é que era o original Bushidokan, o 

Bushidokan do Porto? 

Cartâo de António Cacho da União Portuguesa de Budo
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AC: Bushidokan do Porto – Academia de Artes Marciais 

Nos primeiros impressos era assim que aparecia e já tínhamos emble-

ma, tínhamos tudo. Estava feito com o máximo que nós sabíamos.

JP: O emblema é este que ainda usam? Foi sempre o mesmo?

AC: Foi sempre o mesmo, idêntico ao que está hoje na placa da fachada do 

actual Bushidokan do Porto. Esse é o do clube, a associação Bushidokan 

tinha outro símbolo.

JP: Caro Amigo e Mestre Cacho foi um prazer estar contigo a falar destes 

tempos já longínquos em que o Karate, por teu intermédio, dava os 

primeiros passos em Portugal. Em nome de todos os Karate-deshi que 

se interessam por conhecer as raízes da arte que praticam o meu “Muito 

Obrigado!” E venha daí um abraço!

AC: Um grande abraço!
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