
 

O Karaté e os praticantes mais avançados no Colégio Frei Gil. 
 
 Coragem, perseverança e satisfação na prática do Karaté são sentimentos que a classe dos 

mais graduados, e dos mais adultos, do Colégio Frei Gil transmitem á classe dos mais novos. 

 Nas Artes Marciais, principalmente no Karaté tradicional Shotokan, praticam-se num clima 

favorável para a aquisição de uma personalidade equilibrada e sã. 

 É fundamental despertar o espírito do adulto para uma prática rigorosa do cerimonial, 

ajudando-o a perceber, através dos gestos, o verdadeiro sentido do acto. 

 O Karateca quando entra no dojo saúda o mestre e os colegas. A saudação exprime o 

respeito pelo espaço e pelos colegas. A cortesia é uma qualidade disciplinadora das nossas acções 

com os outros, melhora a nossa personalidade e desenvolve sentimentos nobres e elevados. Desta 

forma o cerimonial de abertura e do fim da aula pode conceber-se como uma lição de Ordem e 

Respeito pelos valores. 

 Proponho-me, de seguida, dar a conhecer uma acção fundamental do Karaté que é a de 

melhorar as grandes funções: respiratória, cardio – vascular e músculo – articular. Isto alcança-se 

desenvolvendo os factores de execução: -ritmo (variação de cadência), variação de direcções, 

variação de distâncias, exercícios de flexão, extensão, e os vários modos de deslocamento. Na 

medida do possível, os exercícios são executados não mecanicamente, mas com o maior grau de 

consciencialização que é possível num adulto. Isto confere-lhes, para além dum valor psicológico, 

um valor físico e motor ficando com uma percepção do Corpo Seguro. 

 O adulto por vezes também não sabe respirar utilizando somente a respiração peitoral e 

superficial. No entanto, na prática do Karaté, a respiração deve ser abdominal, o que obriga ao 

controle dos grupos musculares abdominais e do diafragma. 

 Depois de começares a praticar vais poder falar com os teus amigos do Karaté que por 

vezes é tão mal conhecido e confundido com outras modalidades. 

Para todos os interessados em praticar Karaté Shotokan, as inscrições serão efectuadas nos 

respectivos locais de treino: Salão do Ginásio do Colégio Frei Gil -I.P.S.B., Pavilhão Municipal de 

Oliveira do Bairro ou na sede da FUOB, Salão do Centro Cultural Élio Martins, no Silveiro de Oiã e 

na Sede do Famalicão Futebol Club  
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