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CIRCULAR Nº 092/21 
 

ASSUNTO: Divulgação de Eventos 

Lisboa, 17 de setembro de 2021 

 
 
 

Exmos. Senhores, 
  

Vimos por este meio proceder à divulgação: 

 

→ "Estudo da Ura-no-kata e abordagem histórica e desenvolvimento da técnica Seoi-nage" - 

Associação Treinadores 

 

 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 
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AÇÃO DE FORMAÇÃO 

“Estudo da Ura-no-kata e abordagem histórica e desenvolvimento da 

técnica Seoi-nage” 

09.10.2021 (sábado) – Alvito (Beja) 

(Componente específica – 5horas/1 Unidade de crédito) 

 

OBJETIVOS E PERTINÊNCIA DO TEMA 
 

Objetivos: Dar a conhecer a Ura-no-kata e melhorar conhecimentos sobre a evolução histórica da 

técnica Seoi-nage. 

Razões que justificam a pertinência do tema: a Ura-no-kata é uma Kata pouco conhecida e praticada 

em Portugal. Por esse motivo, carece de ser ensinada e trabalhada. O conhecimento mais aprofundado 

da história e evolução das técnicas de projeção concorre para melhorar a capacidade pedagógica do 

treinador no momento de as transmitir.  

 

INFORMAÇÃO SOBRE OS CONTEÚDOS 
 

A Ura-no-kata é um estudo de técnicas de contra-ataque decorrentes da execução ineficaz de técnicas 

de projeção. A sua execução pressupõe sempre uma reação. Esta kata engloba um conjunto de três 

séries de cinco técnicas (te-waza, ashi-waza e koshi-waza) e contém os fundamentos, a estrutura e os 

princípios básicos para o êxito do contra-ataque. 

 

Mesmo antes de termos chegado ao Japão, pelo caminho marítimo, já os portugueses tinham 

contactado o oriente através da rota da seda. As técnicas de luta corpo a corpo desenvolvidas no 



período medieval em Portugal e no Japão são um pouco semelhantes. Elas foram desenvolvidas em 

função da estratégia de sobrevivência. As lutas eram extremamente violentas. Trata-se aqui, da 

abordagem da evolução histórica de uma técnica de braços comum no guerreiro em Portugal e no 

Japão. 

 

LOCAL 
 

Judo Clube de Alvito - Largo Dom Dinis lote 12, 7920-024, Alvito, Beja 

 

PROGRAMA  
 09:00 – 10:00 – Testes Covid 

 10:00 – 12:30 – Prática: Estudo da Ura-no-kata.  

 Almoço  

 15:00 – 17:30 – Prática: abordagem histórica e desenvolvimento da técnica Ippon-seoi-nage. 

FORMADOR 

 

António Morais - 7º dan 

Membro da Comissão Nacional de Graduações 

 

INSCRIÇÕES/TAXA 
 
Preenchimento online: https://forms.gle/MyN8xutgZqKk3wux7 
 
Contactos: 
Rui Veloso – Telm: 966220962  
Carlos Ramos – Telm: 917201915 

Email para contacto – antjudo@gmail.com 

Associados da ANTJ com quotas em dia: 10 euros 

Outras inscrições: 20 euros 

NIB para transferência bancária: 0035 0310 00037821 330 49 (Caixa Geral de Depósitos). 

 

Notas:  

 O almoço será oferecido pelo Judo Clube do Alvito. 

 Covid-19: serão cumpridas as orientações da DGS para este tipo de eventos; todos os 

participantes serão testados. 
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COLABORADORES 
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