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A ARTE…
Ouvia eu um jovem pianista por estes dias.
Já todos sentimos arrepios a ouvir música, sejam por ela ser bela, sejam por ser uma sinfonia desafinada.
Pois… Isso é Arte. A capacidade de tocar nos nossos sentimentos.
Quando olhamos para um pianista a tocar no seu belo piano de cauda, o artista e o seu instrumento são um
só! Nas pausas de uma partitura, num concerto, o músico permanece ligado ao instrumento, mesmo que nele
não esteja a tocar e esteja num momento do mais absoluto silêncio.
No Karate-do, ou em qualquer Arte Budo, o Artista Marcial ou Budoka, tem que se fundir com o seu
adversário e com o meio que o rodeia. Este é o segredo para que, no fim, se obtenha o resultado esperado.
Praticar uma Arte Marcial como o Karate-do Shotokai é uma forma de Arte que apela a várias dimensões:
física, mental, espiritual, emocional…
E todos somos Artistas, só temos que nos dar a nós próprios a oportunidade de tentar… Isso só se
consegue… TREINANDO.
Bons treinos!
Bruno Santos
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Homenagem Dr. Georges Krug
No passado dia 12 de abril de 2014, a Associação De Karaté-do Gaia, por deliberação unânime em
Assembleia Geral, homenageou o Dr. Georges Krug como Sócio Honorário nº1. Tivemos a enorme honra da
presença dos Mestres José Patrão, Alexandre Gueifão e Rosa Brites.

Estágio com o Mestre Takizawa
Como ponto alto das Comemorações do 45º Aniversário do Shotokai em Portugal a ASP realizou-se em
Grândola no passado dia 3 de Maio de 2014, um Encontro Nacional de Praticantes, com a presença do
Mestre da Nihon Karaté-do Shotokai: Takizawa Yoshiharu Sensei.
A AKG participou com uma delegação de 10 Karatekas.
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Yôga e Karate-do Shotokai no Solar dos Condes de Resende
E lá estamos nós outra vez!
Desta feita, no dia 10 de maio, o encontro realizou-se no solar dos Condes de Resende em Canelas, Vila
Nova de Gaia.
Os exercícios praticados, quer de Yôga por Ana Helena Lourenço, quer de Karaté pelo Sensei Bruno Santos,
deixaram-nos cheios de vigor e energia positiva!
No final ainda realizamos uma visita guiada aos espaços do Solar e ficamos a saber muito sobre a história de
Gaia, dos Condes de Resende e inclusive, Eça de Queiróz!
Venha o próximo!

Haha No Hi (dia da Mãe)
No dia 13 de maio, comemorou-se o Haha No Hi no Dojo da Associação de Karaté-do de Gaia.
Tivemos a presença das mamãs dos nossos Karatecas e foi muito divertido!
Esperamos repetir a experiência muito em breve!
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XXI Feira da Saúde do Porto
A convite do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, no dia 15 de maio, a Associação De Karaté-do
Gaia, através do Sensei Bruno Santos, na qualidade de professor de Educação Física e praticante de Artes
Marciais, participou na XXI Feira da Saúde do Porto.
A adesão às Artes Marciais Orientais foi enorme e o tempo diminuto para a quantidade de solicitações dos
presentes.

Aula na praia
15 de maio, um dia de muito calor!
Aula de Karaté no Dojo? Nem pensar! Nada melhor do que o Keiko se realizar numa das belas praias de Vila
Nova de Gaia. Desta vez foi na praia da Madalena, local do próximo Estágio Internacional de Verão da AKG!
Que bem que soube! A sintonia era perfeita entre a beleza da paisagem e o nosso estado de espirito.
Valeu a pena.
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6º Estágio da Primavera AKG
Realizou-se nos dias 16 e 17 de maio mais um Estágio da Primavera da AKG.
Desta vez o local escolhido foi repartido pelo nosso Dojo e pelo Pavilhão Desportivo da Escola EB 2/3 de
Fânzeres, em Gondomar.
No primeiro dia de estágio alguns alunos fizeram exame de graduação. No segundo dia e como já tem sido
habitual aprimoram-se as diversas técnicas da prática do Shotokai.

Testemunho:
“Hoje foi um dia muito especial concretizei mais um sonho de muitos o meu filho Paulinho que tem "paralisia
cerebral" conseguiu com esforço ganhar uma fitinha amarela no seu cintinho branco do Karaté senti-me
orgulhosa por vê-lo ultrapassar mais uma dificuldade que para nós não é nada mais para ele tornasse uma
dificuldade. Foi um dos dias entre muito que se seguem de felicidade.
Agradeço a todos que participaram neste 6ª Estagio de Primavera a paciência que tiveram com o Paulinho,
mas em especial aos professores que acompanharam e foram incansáveis com o meu filho, um muito
obrigado pelo vosso apoio.”
Carla Palmas
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Aula de Karaté-Do Shotokai e Kendo no Parque Aventura da Lipor
As Artes Marciais estão de volta ao Parque Aventura!
Neste fantástico espaço ao ar livre e associado ao bom tempo aproveitamos mais uma manhã de sábado
para praticarmos, reforçar e partilhar ideias acerca dos vários movimentos das Katas.
No final ainda houve tempo para podermos assistir à prática do Kendo, desta feita pelo Sensei Bruno Santos
e pelo Carlos Santos.
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Fórum Nacional de Treinadores da Federação Portuguesa de Karaté Portugal e Associação Nacional de Treinadores de Karaté.
A Associação De Karaté-do Gaia (Bruno Santos e João Gonçalves) esteve presente no Fórum Nacional de
Treinadores da Federação Portuguesa de Karaté - Portugal e Associação Nacional de Treinadores de Karaté.
Com Selecionador Nacional Joaquim Gonçalves e Prof. Doutor Abel Figueiredo

Artes de Budo no Convento Corpus Christi

Realizou-se no dia 14 de junho uma Gala de Artes Budo, onde o verdadeiro espírito BUDO esteve presente,
desde os mais novos, aos Mestres mais experientes.
O Goju Ryu, o Iaido Clube de Portugal, o Kendo, o Karate-do Shotokai e o Yôga foram representados pelos
Senseis Ricardo Leite, Bruno Santos e Ana Helena Lourenço.
A destacar a grande adesão e a grande entrega a todas as Artes, apesar do intenso calor que se fez sentir no
recinto.
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No final, e como é hábito nestes Eventos, fez-se uma visita guiada ao Convento Corpus Christi, que se
revelou uma verdadeira descoberta de símbolos e significados, num espaço tão próximo de nós e tão pouco
conhecido.

A destacar que o nosso anfitrião e guia frisou que adorou o nosso espírito e que entendeu claramente o
significado das nossas Artes num local como aquele.
Sinal de que SENTIMOS E FAZEMOS SENTIR. Esse é o CAMINHO, esse é o DO!
Obrigado a todos e até ao próximo Evento!
OSS
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Testemunhos:
“Uma fusão de artes, de culturas e de diferentes formas da mente e do espirito se identificarem com o bemestar do corpo, num espaço fantástico cheio de energia. Parabéns Mestre Bruno.”
José Ferreira Dias
“Em vez de ser dogmáticos e apenas defender o que é nosso é que e bom isto é grande exemplo que todos
devem seguir pois nunca é demais aprender outras culturas formas de estar e de viver.”
Carlos Rocha
“Impecável”
José Abreu
“Os meus parabéns pela iniciativa. Grupo fantástico!”
Sérgio Lourenço

Eventos Futuros
Aulas Abertas de Karaté-Do Shotokai e Kendo na Lipor
No próximo dia 5 de julho, irão realizar-se novamente duas aulas: uma de Karaté-Do Shotokai e outra de
Kendo.
Vem partilhar connosco a pratica destas artes marciais e usufruir de uma aula ao ar livre num espaço onde a
natureza e a ecologia estão de mãos dadas. Traz familiares e amigos!
10h – Kendo (levar cabos de madeira)
11h – Karate-do Shotokai
Esperamos por ti!

5º Estágio Internacional de Verão da AKG
Nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2014, irá realizar-se o 5º Estágio Internacional de Verão da AKG. Será o
último Estágio da época e pretende-se que a adesão seja grande. Temos já confirmada a presença dos
Mestres José Patrão, Alexandre Gueifão e Maria Marfleet (Severn Area – Inglaterra).
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