A Filosofia dos Antepassados do Kendo
“A espada é reflexo do espírito. Se o estado de espírito da pessoa não é correto, a espada
também não será.”
Toranosuke Shimada (1814-1852)
“Alguém que aprende o caminho da espada não deve se preocupar com o resultado da luta.
Um espírito puro e o alimento pra alma permitem vencer a si mesmo.”
Yamaoka Tesshū (1836-1888)
Introdução
Fundado em 1952, o Shinjuku Kendo Club é um clube amigável e acolhedor, onde
os treinos ocorrem por três vezes na semana. Nós acolhemos praticantes de Kendo
de todos os níveis, desde crianças a adultos, iniciantes e graduados.
Também podemos contar com vários Professores Hachidan que visitam o clube com
freqüência, incluindo nosso presidente, Masago Sensei. Descubra que os treinos no
nosso Dojo podem ser amistosos e ao mesmo de tempo desafiadores!

Mensagem do Presidente do Shinjuku Kendo Federation, Takeshi Masago
A estação de Shinjuku foi por vários anos um importante núcleo para um grande
número de pessoas e desenvolveu em suas redondezas muitos escritórios e áreas
residenciais, mantendo sua personalidade e história.
A Associação de Kendo de Shinjuku, mantém ideais como “Diversidade” e
“Concentração” na sua essência, e também é focada no princípio do “Kou Ken Chi
Ai”, que numa tradução literal pode significar “cruzando espadas, se conhece o
amor”.
Na Associação de Kendo de Shinjuku, nossa busca é estimular mais pessoas para
praticar o Kendo, mesmo que uma pessoa de cada vez. Sendo você residente da
cidade, esteja a trabalho ou mesmo só passando por aqui, independente da sua
graduação, idade, sexo, experiência ou raça, nós ficaremos felizes em conhecê-lo!
O Kendo é uma arte Japonesa tradicional, então por que não começar conosco, no
centro de Tokyo, a capital do Japão? Nós estamos esperando para praticar com você,
aqui em Shinjuku.

Localização
O Dojo é localizado no prédio do Shinjuku-ku Sports Centre, situado dentro do
Parque Toyama. Fica a 10 minutos de caminhada da estação Takadanobaba, da
linha JR-Yamanote e também da linha Tozai do Metrô de Tokyo.

Horários
Adultos
Treino principal - Noites: Das 19h às 20h; Treino Livre das 20h às 21h
Terças, Quintas e Sábados.
Manhãs: Das 10h às 12h
Quartas e Sextas-Feiras

Crianças
Iniciantes – Das 17h às 18h
Experientes – Das 18h às 19h
Terças, Quintas e Sábados.

