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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

1. Gunryaku Tenmon Chimon

2. Jojutsu e Hanbojutsu

3. Rokushakubo e a distância do corpo

4. Naginata e Bisento

5. Espada de corte e Juttejutsu

6. Técnicas a cavalo e na água

7. Shuriken e Senbanjutsu

8. Sojutsu (este anterior é que se chama “HAPPO”)

9. Taijutsu Kenpo (espada) dá pelo nome de “HIKENJUTSU”.

KUKISHINDEN RYU

ROKUSHAKU BÔJUTU

SHODEN NO KATA

CHUDAN KANGI

Tori parte de Chudan no Kamae, avançando com a perna direita, solta a mão esquerda do Bô, passando por cima da cabeça, 
agredindo com Do Uchi (recolhe o Bô ao golpear). Toi anda para trás com o pé direito, colocando o Bô nas costas, à Seigan. Tori 
balança o corpo para a frente, solta a direita do Bô, e lança um Tento Uchi. Tori recolhe o Bô, baixando ao nível do joelho e dá um 
Tsuki.

CHUDEN NO KATA

CHUDAN JUGI

Tori está em Chudan no Kamae, e move-se em redor do Uke pela direita. Avançando, Tori simula um Tsuki (mediano), 
rapidamente, retira o Bô de trás quando o Uke vai bloqueá-lo, e avançando sobre a direita, atinge-o com um soco. Tori move-se 
para a direita, ajoelha-se e golpeia com um Yoko Men Uchi. Após o qual, retorna a Kamae.

OKUDEN NO KATA

CHUDAN KAKUGI

Chudan no Kamae. Desliza pela parte de trás do Bô e dá um Tsuki.Dá um passo à esquerda, levando o Bô ao mesmo lado e para as 
costas, desde a anca do lado esquerdo até ao ombro direito, em Bo Furi. Tori baixa o Bô ao nível do bíceps do braço direito, agarra-
o com a mão direita, solta a esquerda e com um passo direito para adiante, golpeia com Ashi Barai.  Tori volta atrás com o pé 
direito para a posição de Chudan no Kamae. Então, simula um Tsuki e agride com um Tento Uchi Yoko Men. Retrocede com o pé 
direito e ajoelha-se sobre a direita, retira o Bô detrás e quando o Uke ataca com Jodan Kiri, é atingido com um Tsuki.

Apontamentos: Shihan Richard Atik  • Outubro 2010
Tradução: Carlos Encarnação



Bujinkan

Tal como é habitual, a RyuSui realiza anualmente um 
encontro de Buyu´s para comemorar o aniversário do Soke Dr. 
Masaaki Hatsumi, setenta e nove anos. O local escolhido foi o 
novo Dojo do Shidoshi-Ho Nelson Vilhena - Boa Hora Futebol 
Clube / Lisboa - tendo sido aproveitado o momento para dar a 
conhecer as fantásticas condições do Clube. Estiveram presentes 
Instrutores nacionais que aproveitaram o momento para partilhar 
dos ensinamentos do Shidoshi Ricardo Lavado. Um momento  
mágico que foi registado em DVD e em fotografias tiradas pelo 
Instrutor Miguel Loureiro, acho que as imagens falam por si. 
Descontração, noções elevadas de Biomecânica e um 
comportamento como se tivéssemos a idade de setenta e nove 
anos foram os ingredientes para alterar significamente toda a 
forma como se deve encarar o ninjutsu do Soke Dr. Masaaki 
Hatsumi. Para o Mês que vêm o Shidoshi Ricardo Lavado irá estar 
no Japão com quinze alunos para mais uma vez receber formação 
que parece nunca ter fim. Resta-me desejar que cheguem 
depressa para que possamos partilhar novamente da magia do 
Ninjutsu do Soke Dr. Masaaki Hatsumi.

                                       

                                   Boa viagem a todos.
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