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• 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
International Seminar Abrantes 2010

Kukishinden Ryû

Happô Hikenjutsu

A ESCOLA DO TIGRE DERROTADO

Conceitos gerais da escola

1. Primeiro Soke: Sakagami Taro Kunishige

(Crê-se que quem realmente fundou  esta escola foi  – século XVI)

2. Época que surgiu: Século XVI 

3. Dr. Masaaki Hatsumi: 18º Soke (Sucessor)

4. Características técnicas: Utilização de distâncias curtas. Técnicas directas e rápidas focadas em métodos de como golpear. 
Durante o combate olha-se nas sobrancelhas do adversário, procurando deixar os olhos brancos, evitando assim a detenção da 
movimentação que pretendemos efectuar. Deslocações cruzando as pernas e técnicas usando o pisar para agredir o adversário.

No passado o treino começava com o golpear da areia e rochas, movimentar grandes rochas para fortalecimento das mãos em 
caso de combate. No ATEMI NO TANREN (treino dos vários métodos para golpear) colocava-se enrolado numa árvore palha de 
arroz coberta por uma peça de roupa (antigamente a peça de roupa era substituída por peles de animais). Há que fazer com que o 
punho consiga transmitir a concentração do corpo, mente e espírito. “Derrubar o Tigre” (adversário) com as pontas dos dedos, é 
a frase que acompanha esta Escola (Ryu) e que nos leva a entender a importância de ter mãos fortes.

5. Princípio principal: “Os olhos são tudo”

6. Conceitos Históricos: Existe a teoria de que a KOTO RYU foi levada para a China, através da Coreia por CHAN BUSH, tendo 
passado várias gerações mais tarde a SAKAGAMI TARO. No entanto as origens precisas da escola são desconhecidas, apenas 
sabemos que esta passou a existir com efectividade através do fundador acima referido. 

      Quando o segundo Soke da escola, BANDO, morreu em batalha, a escola passou a SOGYOKKAN RITSUSHI que também era 
Soke da Escola GYOKKO RYU. Desta forma as escolas estiveram unidas durante a sua existência tendo sido transmitidas 
posteriormente em separado.

Toda Sakyo Isshinsai

ESTRUTURA DO KOYO RYU

Os movimentos básicos incluem técnicas de bloqueio, como o ICHIMONJI do KIHON HAPPO, mas mais suaves. As características 
da KOTO RYU são o YOKO ARUKI (movimento de passos cruzados), pisadelas ao TORI (ao pé). Os olhos procuram focar-se entre as 
sobrancelhas do adversário, para que desta forma os sentimentos e a intenção não sejam facilmente detectados pelo oponente. 
“Os olhos são tudo” está registado nos pergaminhos. As posições de Katana são únicas, frequentemente a perna esquerda está à 
frente e mão esquerda permanece junto à Tsuba.

Programa de trabalho do Shihan Richard Atik
Tradução: Carlos Encarnação
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KURAI DORI KAMAE (5 Kamae´s básicos)

ICHIMONJI NO KAMAE

SEIGAN NO KAMAE

HIRA ICHIMONJI NO KAMAE

HOKO NO KAMAE

BOBI NO KAMAE

SHODEN NO KATA (18 Técnica Básicas)

CHUDEN NO KATA (12 Técnica Básicas)

OKUDEN NO KATA (8 Técnicas Básicas)

HEKITO NO KATA (8 Técnicas Básicas)

KURAI DORI NO KAMAE

1. ICHIMONJI NO KAMAE (Postura que simboliza o número 1)

A perna esquerda está adiantada e ligeiramente flectida, o braço esquerdo está esticado, apontado ao UKE, com a mão aberta. A 
mão direita está em SHUTO apoiada no bíceps esquerdo com a palma da mão voltada para a cara.

2. SEIGAN NO KAMAE (Posição directa aos olhos)

O Kamae (Ichimonji) é com a perna e mão direita à frente, a mão direita aponta aos olhos, os pés estão em linha estando a 45 
graus um do outro.

3. HIRA ICHIMONJI NO KAMAE (Postura da figura plana do número um em dois sentidos)

Os braços estão estendidos do lado do corpo à altura dos ombros, a planta do pé esquerdo descansa no interior nos gémeos da 
perna direita.

4. HOKO NO KAMAE (Postura do recebimento do urso)

O pé esquerdo está ligeiramente adiantado, e o corpo está muito direito. As mãos estão acima da cabeça em SHAKO KEN. Toda a 
postura parece como se estivéssemos a segurar uma grande bola. A proporção do peso é de 70/30 com peso para a frente. Faz 
com que nos pareçamos maiores.

5. BOBI NO KAMAE (Postura “Vem que estou pronto”)

O corpo está mais direito que em ICHIMONJI e está de lado. A mão direita está em OBI (junto ao cinto) em posição FUDO KEN. A 
mão esquerda aponta directamente em linha recta ao UKE em FUDO KEN.

SHODEN NO KATA

1. YOKUTO

UKE agarra a lapela do TORI com sua mão direita. TORI realiza uma pancada tipo SANSHI aos genitais do UKE, ao mesmo tempo, 
dirige um BOSHI KEN direito ao pescoço do UKE. Então o TORI avança um passo com o pé esquerdo e realiza um HAPPA KEN 
esquerdo a ASAGASUMI.

2. OGYAKU

UKE tenta projectar o TORI com um SEIONAGE. O TORI inclina-se e baixa a bacia empurrando com as suas mãos sobre a omoplata 
do UKE. TORI realiza então um FUDO KEN a BUTSUMETSU para derrubá-lo.

3. KATAMAKI

UKE realiza um JODAN TSUKI direito. Tori dá um passo à direita e faz um JODAN UKE esquerdo. UKE golpeia com um JODAN TSUKI 
esquerdo, e TORI desliza o seu pé direito para trás, e faz um JODAN UKE deixando-o cair com um MUSHA DORI sobre o braço 
esquerdo. Então TORI dá um passo para dentro com seu pé direito, causando uma luxação e golpeia a BUTSUMETSU com um 
BOSHI KEN esquerdo.
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