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ASSUNTO: Pavilhão Municipal recebe Campeonato Nacional Federação Portuguesa de 

Lohan Tao 

 

O Pavilhão Municipal de Vagos recebe, no próximo dia 2 de fevereiro, o Campeonato Nacional 

Federação Portuguesa de Lohan Tao, promovido pela Federação Portuguesa de Lohan Tao. 

As competições, a realizar, têm início às 9h e terminam às 21h e são as seguintes: 

 Formas de mãos vazias (Hard e Soft) 

 Formas com armas (Hard e Soft) 

 Formas de equipa mãos vazias 

 Formas de equipa com armas 

 Defesa pessoal de rua 

 Rumble Fight 

 Light Contact 

 knock Down 

 

"Lohan Tao Kempo 

O Lohan Tao Method é um sistema de artes marciais caracterizado pela utilização de técnicas 

de continuidade, rápidas e sucessivas com o objectivo de subjugar o adversário. É largamente 

reconhecido como um sistema de auto-defesa e deriva da combinação de vários estilos: Kung 

Fu do norte e do sul da China, Shaolin Kempo, Kara-Ho Kempo, Kajukenbo, Kobudo, Tai Chi 

entre outras artes marciais.O Tao Lohan é sobre seguir uma via, honra, respeito e Ohana 

(família). 

O Tao Lohan foi projectado para dar a todos os membros da ICKKF uma base padrão onde os 

alunos são incentivados a treinar todas as variantes de Artes Marciais e compreender os 

princípios do Espírito, mente e corpo. O treino é baseado nos princípios Chi e o programa é 

repartido por: História, Teorias de combate, Formas (Tao), Armas (Tao), Escrima, Defesa 

Pessoal, Chi Kung, Chin Na.  

O Lohan Tao que ensinamos reflecte os ensinamentos originais das artes marciais chinesas 

que passam de geração em geração há centenas de anos - uma tradição que nas nossas 

escolas se perpetua até este dia.Com uma forte organização, BOA (Conselheiros) e BOD 

(Directores,) o Método Lohan Tao, foi ganhando o reconhecimento Nacional e Internacional, 

contando hoje com milhares de membros no mundo inteiro." 
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Para mais informações sobre o evento pode consultar os seguintes endereços: 

www.facebook.com/fpl.lohantao 

www.fplohantao.org 

www.fplohantao.pt 
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