
Associação Independente de Karate Do Wado Ryu 
 













 
 



segunda-feira, 21 de Janeiro de 2008 

História Pessoal de  

Jorge Rosa 5ºDan – Shido In 

 

 

Jorge Rosa nasceu a 21 de Agosto de 1962, em 

Lisboa. Praticou Judo e Pugilismo durante o serviço 

militar, e no princípio dos anos 80 começa a estudar 

Wado Ryu Karate Do mas só em 1986 fez o 

primeiro estágio com o Sensei Masafumi Shiomitsu, 

no Judo Clube de Portugal.  

Em 1989, data da fundação da Wado Ryu Karate 

Do Academy, durante um estágio dirigido pelo 

Sensei Shiomitsu, constata as extraordinárias 

qualidades como Homem e Mestre, na sua 

sobriedade simplicidade e pureza de carácter e 

decidiu-se a seguir todos os seus ensinamentos 

como seu discíplo.  

Sentindo necessidade de aprofundar os seus conhecimentos sob a direcção do Sensei 

Shiomitsu, em Portugal eram ministrados dois estágios semanais por ano (Maio e 

Dezembro), viajou pela primeira vez para Londres em 1991 afim de participar no 

Kangeiko (estágio de Inverno) no Cristal Palace. Durante os anos seguintes participa 

todos os anos neste evento.  

 

Em 1993 vai treinar durante duas semanas ao Yawara Dojo, Honbu Dojo da Wado Ryu 

Karate Do Academy em Londres, sob a direcção do Sensei Shiomitsu. Participa em 
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1994, nos campeonatos mundiais de Wado Ryu 

Karate Do, em Tóquio. Durante a sua permanência no 

Japão, treina em vários locais, destacando-se o 

Honbu Dojo da Wado Ryu Renmei, sob a direcção do 

Sensei Hironori Ohtsuka II.  

Nos fins dos anos 90, a conselho do Sensei Shiomitsu, inicia o estudo de Battojutsu sob 

a direcção do sensei Sueyoshi Akeshi, Presidente da Associação Mugen Kai e monge 

Shugendo da escola Tendai. Com o decorrer do tempo de estudo, do Kenjutsu, constata 

a importancia no melhor entendimento da escola Wado Ryu Jujutsu Kenpo e torna-se 

seu aluno e mais tarde assistente na Associação Mugenkai.  

Adepto do budismo ZEN, Taisen Deshimaru, em 2001 volta a visitar o Japão, para 

acompanhar o Sensei Sueyoshi num Okogaki ( peregrinação) às montanhas de Omino 

(Omino San) em Yoshino, local onde, por tradição, os monges Shugendo praticam as 

suas asceses.  
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Nos fins da década de 90 assume a liderança da Associação Portuguesa de Karate Do 

Wado Ryu, em representação do Sensei Masafumi Shiomitsu, Instrutor Chefe do Wado 

Ryu em Portugal.  

 

Actualmente é lider da Kodansha, do Conselho 

Técnico e Presidente da Direcção da Associação 

Portuguesa de Karate Do Wado Ryu. Em 2000 

Sensei Shiomitsu atribui-lhe o título de Shido In e em 

Dezembro de 2005 é graduado 5º Dan no estágio 

Internacional de Natal em Lisboa. 

 

 


