
Local: Pavilhão Desportivo do Pego

Material a levar: Gi (fato de treino); Bokken (Opção); Bô (Opção)
só serão autorizadas armas em madeira ou borracha

Início previsto para as 8.30
No dia 2 será realizado um jantar de convívio 

 
 • Durante os dias do Evento da Bujinkan . RyuSui, irão realizar-se outras iniciativas na Cidade de Abrantes, pelo que alertamos 
para a urgência da reserva na Pousada da Juventude de Abrantes (50 lugares) Custo por noite 11,00€ com pequeno almoço.
 
Poderão ainda ficar a dormir no Dojo, se for essa a opção não esquecer de levar saco cama. 

Contacto Mestre Luis Vieira  Tel.:    241 372 599 • Tlm.:  962 890 169 • Email: lmvieira1@sapo.pt
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S • 02, 03 de Outubro 2010 - Abrantes - TAIKAI 2010 Shihan Richard Atik (Org. RyuSui)

• 2011   10 / 21 de Fevereiro VIAGEM ao JAPÃO
• 2011 TAIKAI PORTUGAL - Shihan Pedro Fleitas (Org. RyuSui)

• 2012 TAIKAI PORTUGAL - Shihan Sven Eric Bogsater (Org. RyuSui)

Todos estes eventos estarão sujeitos a confirmação podendo a sua data ser alterada.

Bujinkan

Viagem ao Japão 2011
10 - 21  Fevereiro

Contacto: Shidoshi Ricardo Lavado

                                          Mês passado entrei em contato com o Shihan Peter King, integrante do Shiten No (Quatro Imperadores, ao lado de Pedro Fleitas, Arnoud 
Conserge e Sveneric Bogsater). Quando soube que a Sociedade de Medicina de Londres (The Royal Society of Medicine (RSM) ), da qual Shihan Peter King é membro, 
havia homenageado Sôke Hatsumi em seu “Wall of Honor”, solicitei que me escrevesse um pequeno artigo.                                               (Shidoshi  Angelo dos Santos)

Soke Hatsumi incluido (UK) Royal Society of Medicine's “Wall of Honour”

A Royal Society of Medicine (RSM) data de 1773 (quando era conhecida originalmente como a Sociedade Médica de Londres). Recebeu o Título Real em 1834 do Rei 
William IV e tem desfrutado de amparo real,  atualmente tem o Título Real da Rainha Elisabeth II. 

O actual prédio da Royal Society of Medicine na Rua Wimpole, Centro de Londres foi oficialmente aberto por Rei George V e Rainha Mary em 1910 e abriga uma das 
maiores bibliotecas médicas na Europa.

Companheiros honorários anteriores da sociedade incluem:

· Darwin;  Pasteur;  Freud 

O “Wall of Honour” é destacadamente situado no átrio central do prédio e é piso para a cobertura de vidro. Honra os nomes daquelas pessoas que foram influentes no 
campo da medicina.

Como Companheiro da Royal Society of Medicine, foi meu privilégio poder nomear meu professor Hatsumi Sensei,  líder da tradição Amatsu Tatara Hichibuku e ter sua 
nomeação aceita para essa prestigiosa honra.

Na inscrição lê-se: - “Dr Masaaki Hatsumi PHD 1931” – e isso prevê que permanecerá como duradouro tributo pelo menos pelos próximos 200 anos. 

A inauguração oficial do “Wall of Honour” é em 26 de Setembro de 2010 e embora nem este evento nem a Royal Society of Medicine seja aberta para o publico em geral, 
fico feliz em prover e adicionar informações ou imagens que membros da Bujinkan queiram ver, assim poderão desfrutar este reconhecimento que nosso Sôke recebeu.

                                                                                                                                                                                                             (Copyright – Peter King, 2010)

Para orgulho de toda Bujinkan:

       

      



Bujinkan

               stivemos no Chile na cidade de Santiago, onde o Shihan Pedro Fleitas leccionaria o 
Taikai 2010 onde seu desfecho aconteceu no Brasil na cidade de São Paulo na semana seguinte.

Pudemos desfrutar de amizades especiais com grandes pessoas que realmente buscam 
melhorar dentro do caminho do Budo.

Momentos inesquecíveis e situações muito apreciáveis de aprendizado.

Dentro dos treinamentos do Taikai me senti como se fosse projectado em um espaço vazio, pois 
somente percebíamos que o Shihan Pedro Fleitas estava presente fisicamente numa técnica 
quando a mesma se finalizava, algo realmente confuso para mim.

O que faz a movimentação dele ser tão magnífica e impressionante é a naturalidade que ele 
coloca em seus movimentos, algo que muitos como eu ao tentar praticar a técnica procurávamos 
formas e nos perdíamos na técnica pois partindo disso deixamos de ser naturais na 
movimentação se prendendo a algo que pensamos ter forma, quando o mais fantástico só 
acontece por não ter forma.

O Shihan Pedro Fleitas também deu ênfase ao termo CHIKARANANAI 力ない (sem uso de força), 
onde boa parte do treinamento foi baseado em Gyokko Ryu partindo da técnica Koku, e ao final 
não havia técnica somente algo tão natural como um caminhar fluente.

Em São Paulo a pratica se deu inicio com a escola Takagi, mas a ênfase na movimentação era a 
mesma. O Shihan Pedro Fleitas citou no Taikai Brasil que devemos nos movimentar como se nos 
colocássemos a brincar/jogar ASOBI 遊び.

Uma das coisas que me chamou a atenção foi o sentimento de igualdade dentro do Taikai que o 
Shihan Pedro Fleitas estabelece com todos e traz a mostra de toda sua simplicidade e humildade 
como um ser humano exemplar.

Uma vivencia que guardarei em meu coração e deixarei aflorar em meu caminho no Budo e 
espero compartilhar isso com muitas pessoas, e agradeço de coração aos meus buyus Shidoshi 
Angelo Arantes, Shidoshi-ho Thales e ao meu Sensei Shidoshi Roberto de André, com os quais 
estive junto desde o Chile.

Glauco Castelhano – Shidoshi-ho - Brasil

E
Taikai                Chile e Brasil 
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