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PREFACIO

Certo estou de que na tarefa que vou emprehender,

encontrarei grandes dificuldades, como tenho visto sempre

confessar a outros, que pela primeira vez se propõem des-

crever o modas faciendi de qualquer ramo de sport; mas

a mínha bôa vontade, aliada á obsequiosa benevolencia

de quem se dignar algum dia ler e aturar esta maçada,

suprirão todas as minhas faltas de competência.

O ' trabalho que vou começar, pretende mal remediar

uma falta dos mestres e jogadores de páu, meus ante-

passados e contemporâneos, alguns dos quaes com muito

mais competência, poderiam ter dedicado uns momentos

da sua attenção, para transmittir ao papel as suas im-

pressões, com relação a este lindo genero de sport, de-

certo de todos os que se praticam no nosso paiz, o que

é mais genuinamente portuguez.

Vou pois tentar fazefo, sera a pvetençâo de fazer um
livro, visto que para isso me falta tempo, habito de des-

crever, e toda a bagagem indispensável. Nao tarei um
método sobre jogo do páu, mas sim, e o melhor que

souber, exporei tudo quanto aprendi, para que mais tarde
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alguém com melhores aptidões, emende, acrescente ou

ilimine, e faça o que entendei para a feitoria de obra

mais completa e perfeita.

Não escrevo também com a ideta de que o meu tra-

balho possa servir aos actuaes discípulos, á semelhança

do que succede com o «Inglez sem mestre», mas inte-

ressando-me pelos vindouros, e mesmo por qualquer da

actualidade que não sendo leigo no assumpto, goste de

analisar um pouco estas cousas. Eu tive muito bons

mestres, e pratiquei n
fuma epocha em que, talvez, o jogo

de páu estivesse em Lisboa n’uma das suas melhores fases.

D jogo de páu como exer-

cicio físico e seus perigos

O jogo do páu é um dos exercícios físicos mais utels

á saúde, pela diversidade dos seus movimentos
;
modera

ou educa a coragem de quem o pratica* e também será
um pouco educativo, quando bem dirigido desde o principio.

E f

praticado sem qualquer protecção artificial, como
sucede e é indispensável outras esgrimas, e por isso
aconselha aos jogadores mais prudência e generosidade,
para com os adversados mais inferiores.

Logo ás primeiras lições o mestre ou professor tem
por obrigação fazer abrandar os nervos ao discípulo, mos-
tfando-lhe as pancadas em todo o seu comprimento mas
muito vagarosamente, e exigir d’elle que lhe responda com
tanta delicadesa, como necessita quando é atacado, para

eido naí
C

fií°'
0 dlsci Pul° tem um bom prin-

Sks Vl
l Ud ° C°m a validade das suas im-

profeesor

' Í3aS> 6 conse^ue ca ’ r bem no animo do
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Dár todo o comprimento ás pancadas é indispensável

a tim de que o discípulo não fique iludido, o que pouca

importância teria quando joga com o mestre, porque esse

encurta, desvia, retarda, etc,, as pancadas, mas quando jogar

com qualquer condiscípulo ou adversário, não lhe será

facil encontrar quem lhe faça o mesmo.

Para mim não ha espectáculo mais repugnante, e que

mais ine contrarie, do que ver dois jovens companheiros

e amigos, supondo que jogam o páu, atírando-se mutua-

mente pauladas com quanta força têem, muito incons-

cientemente ignorando, que n
Tum abrir e fechar d

f

olhos,

pode qualquer d f

elles ficar seriamente aleijado.

Rapazes assim, não têem a minima noção do que

seja o encanto do estudo do jogo de páu, e também des-

conhecem o que seja educação desportiva,

À falta de método no ensino, é a mãe da falta de

educação desportiva, e ambas concorrem para multiplicar

os perigos inerentes a todos os ramos de sport Todos

os sports se tornam perigosos e mesmo prejudipiaes,

quando executados sem método, e o jogo de páu não faz

excepçtio á regra.

Nada mais bonito, nem cousa alguma define melfior

o valor do jogador, do que vel-o deligenciar fazer um

bom conjunto, dando terreno ao seu adversário, quando

esse se encontra entalado, cedendo-lhe o bom terieno

para se ir collocar no peor, fazendo-lhe apenas ataques

que o adversado mais fraco possa perceber e a que

possa responder, sem nunca abusar da torça, do saber e

a d ra 1 1ca

Não ha publico leigo, que não conheça qual dot>

adversários é melhor executante, e esse mesmo publico,

aprecia mais vêr jogar como acima disse do que

tindo a um assalto entre um jogador vaidoso e um o

sem recursos. . . „ = rt„„
Não quero com isto dizer, que se seja mole a j<. ^ .

mas sim cauteloso e delicado.



Guando haja uma completa pratica, pode-se e e de-

veJ agrada vel jogar forte e rápido, pois que o perigo

desapareceu de parte a parte, mas -sso nao d.z respeno

a principiantes, e mesmo assim, a excessiva rapidez raras

vezes pode ser bem aproveitada.

E . assumpto a que em sua altura terei de me referir.

Historia do Jogo de pau

Com muita magua tenho a declarar, que nada sei de

positivo, que mereça a pena referir, pois que certas cousas

que ouvi contar, tenho sobejas razões para as não acre-

ditar. Ficará esse trabalho para quem se sentir mais bem

informado.

O que posso dizer, é que infelizmente este nosso

sporfc, tem sido sempre rodeado de mistérios e milagres,

que longe de o elevarem, nao servem senão para o de-

pauperar perante as pessoas de bom senso.

E ]

raro ouvir alguém fallar de jogo de páu, que não
pretenda impingir um Uo ou primo, e ás vezes o avô,

que em qualquer terra da provinda, um dia fez frente a
trinta homens, e desancou vinte e cinco !

!

Outros deitados no chão, jogam com quinze homens
ao mesmo tempo, e são sempre laureados vencedores, etc.

Vem a talho de foice contar, a titulo de que se veja,
a que ponto chega a toleima ou a sugestão, que n

Tum
dia em que reuni n

fum barracão, que em tempos tive em
Campolide, sete mestres e alguns bons praticantes de jogo
de páu, um d esses mestres, minhoto, depois de jogar com
diversos e de ver jogar todos, pretendeu e jogou deitado,
tendo simultaneamente todos os outros por adversários.

Escusado será dizer, que o homem fez uma linda
iigujíi, e que ninguém lhe tocou com uma molécula de
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páu. Mas também se deve dizer, em abono da verdade,

que esse minhoto era individualmente inferior a qualquer

dos outros, e que se jogassem com elle a valer, mesmo
de pé não se aguentaria muito tempo, só com um
adversário,

Mas 0 mistério e o segredo, que tão proverbial é ser

detença dos mestres, tem realmente um tanto ou quanto

de veracidade*

A isto me vou referir, com a maior sinceridade pos-

sível, porque não tenho a mínima duvida de que esse

segredo, que não passa do desejo e conveniência de pouco

ensinar, muito tem concorrido para a decadência em que

se encontra esta esgrima.

Pouco é preciso discorrer, para chegar á seguinte

conclusão :

Um mestre ifuina cláda epoca ensina aos seus discí-

pulos apenas parte do que sabe, os discípulos d’ esse

mestre quando mestres chegam a ser, fazem o mesmo

;

e sempre assim andando, de geração em geração, acabam

por não fazer nada, ou peor ainda, porque podem não

diminuir na quantidade das cousas que fazem, mas en-

fraquecer muito na qualidade*

Não ha motivo nenhum razoavel, para que um mestre

ou professor deixe de ensinar ou ensine mal os seus dis-

cípulos, a não ser a ignorância do mister a que se dedica,

o que será talvez um caso pouco vulgar.

LL
1 em regra o receio, de que os discípulos com íacui-

dades tísicas mais avultadas, possam vir a ser melhores

jogadores do que os seus mestres.

E* essa uma fraca forma de pensar, porque ninguém

passou a si proprio mais intimo atestado, do que um

mestre velho e falto de forças, no ultimo quartel da vida,

quando joga, poder mangar com todos os seus discípulos.

Ouem chega a um resultado tão brilhante, nunca eu*

sinou mais do que aquilo que lhe convinha para conse-



i fim e certamente não estai ia tanto á vontade

com uin adversário de;idido e sem nenhum ensino.

devè cer simplesmente fazei- os bons, para que o respeitem

nelo seu merecimento e boa vontade em ensinar.

Se os professores de esgrima de florete e espada

usassem d’este sistema egoísta, os nossos esgrimistas

nunca teriam progredido, como se tem visto em provas

no estrangeiro, onde se reune gente de todo o mundo e

especialísada.

O professor não precisa de ser jogador de combate,

e quando o seja, contente-se com o poder sel-o, emquanto

a edade e as faculdades físicas se não opõem a isso.

Velho e tolo é um grande mal ;
mas n’este caso prejudica

gerações completas, e ajuda a enterrar um ramo de sport.

O professor de bom senso, que ensina e pratica com
os seus discípulos tudo quanto sabe, vae adquirindo cada

vez melhor pratica, tem occasíão de discorrer e progre-

dir, e conserva durante muito tempo as faculdades físicas,

ao passo que o egoísta, não é bom nem para si nem
para ninguém.

Felizmente teem sido raros os taes egoístas,

Afeibor fôra, já que desconheço a parte bonita e ro-

mântica do jogo de páu, que não tivesse tido occasides
de sobejo para conhecer tão bem a sua historia na parte
lamentável.

Minguem e cóndeBnado a ser professor de jogo <je

niister é ensinai discípulos, o o seu orgulhoo seu

Dom quem aprendi

Cumpte-me em primeiro logar dizer que nunca inventei
nada do que tenciono expor. Tudo aprendi com os meus
mestres, que mais ou menos foram todos os jogadores
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bens do meo tempo, tanto profigskmaes como não pro-
fissionaes*

Nunca despresei lições de ninguém, nem mesmo de
alguns, que em consciência sabia serem-me inferiores*

Começando pelo principio, direi que menino e moço,
tomei duas ou tres lições com o muito antigo professor

do Real Gymnasio Club Portuguez, o sr. Pedro Augusto
da Silva, mas nunca mais em ta! pensei, até que um dia,

ha talvez uns vinte e cinco annos, o então professor do
mesmo Club, meu amigo e companheiro de diversas

rapaziadas, Arthur dos Santos, não me recordo se após

um almoço ou jantar, me disse

:

Estás a engordar demais, não set porque diabo não
jogas o pau ! 1

Ao que lhe respondi : Não será com lições de dez

minutos, que me impedirás de continuar engordando* Se
queres que eu jogue o páu, ensina-me as quatro pri-

meiras series do teu jogo, e vou fazer de teu contra-

mestre ;
deixa o resto por minha conta *** E assim sue-

cedeu.

Comecei a dár lições, e ao üm de pouco tempo, com

a ajuda das lições, por favor mais longas, que o Arthur

me dava no fim do curso, e com a minha excepcional

vontade de trabalhar, adquiri pratica, que me permitia

jogar com os melhores aiumncs d
T

aquele tempo, sem

receio d’um toque serio, porque dos pequenos não fazia

caso,

Quando me julguei suficientemente ensinado do que

se fazia no Real Gymnasio, conversei com o meu pri-

meiro mestre e amigo Arthur dos Santos, sobie as mi-

nhas tenções de ir experimentar outros ares, e eis-*me á

procura d
1

outros, que algumas cousas mais me podessem

ensinar*

Vi muito pouco antes de ir ao barracão do mestre

Saireu, em diversos quintaes que visitei, e esse pou^o

que tive occasião de vèr, não me admirou, pois que era
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jog„ mate ou menos semelhante ao que primei, o ,inha

ap
'”“V S.I lihr^itÉ
So f

um "assalto, como nunca julguei que tifideL

. r nZ enerva de pancadas, que certeza nas defesas,

Sul mui tão linda, oerta e movimentada, em que logo

• percebí que ali nada se perdia no ar, e que o terreno

era disputado com toda a consciência.

Escusado será dizer, que logo que o assalto terminou,

eu estava da parte de dentro do barracão, para ver os

outros assaltos ou lições que se seguiram, e no dia se-

guinte eu era mais um discípulo do mestre Salieu,

Os jogadores que eu tanto admirei, quando da minha

entrada, eram

:

O mestre José Dias, para mim sempre de saudosis-

sima memória, e o aprendiz n’essa epoca, mas mais

tarde mestre, Domingos Varejão.

De José Dias (por alcunha o 9õ), antigo contra-mestre

do mestre Salreu, como preito de gratidão á sua memó-
ria, devo dizer, que soubre ser um grande mestre e joga-

dor, foi um homem d’um caracter ultra honrado, gene-

roso, activo trabalhador, e tão desinteressado para com
os seus discípulos, que nunca deixou de bem os ensinar,

mesmo quando não tinham dinheiro para lhe satisfazer a

ridícula paga costumada, e era principalmente tão cheio

de boa vontade no ensino, que punha tudo em pratos

limpos, não lhes ocultando a mais insignificante parte

do jogo.

Tal era o excesso do seu desejo de ensinar, que por
vezes, mais tarde quando já eu era também mestre, lhe

notava que estava ensinando cousas para as quaes o
discípulo não tinha ainda preparação, elle me respondia

:

Ensine você os seus como entender, porque os meus
íeem pouco dinheiro para gastar, mas olhe que os meus
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são tão bem conhecidos em toda a parte, que quem se

chegar para elles, tem de saber o que faz,

Pois este meu mestre e amigo, a quem tanto e tanto

devo do pouco que sei do jogo, foi um dos discípulos

prediletos do grande mestre Domingos Salreu, que tam-

bém me deu (conforme os bilhetes de lições atestam)

nada menos de meia grosa de lições, e isso ao principio,

porque depois joguei inúmeras vezes em sua casa, tanto

com elle, como com todos os outros aprendizes, sem
nada pagar.

Passavam-se os domingos inteirinhos em contínuos

assaltos, e lições aos condiscípulos menos adeantados.

Mas, conheci, tomei lições e joguei com outros

mestres,

Nao me referirei a todos, não porque não fossem

bons, mas porque não definem especialidades notáveis de

jogo, sendo na sua maioria, discípulos d’aquelles que

apresento Testa minha modesta exposição.

Mestre Baptista Àbelheira, grande jogador, homem

forte, mas de estatura regular, corajoso e elegante a jogar,

era o tipo verdadeiro do jogador de praça.

0 seu jogo era sem duvida bom, muito movimentado

e activo, mas sistema antigo, chamado de olho e pé, Na

forma era semelhante ao que vi sempre fazer ao velho

professor do Real Gymnasio Club Portuguez, o sr. Pedro

Augusto da Silva,

O mestre Pereira das Taipas, que jogou muitos annos

n
Tum quintal da Rua das Taipas, também foi um jogador

de grandes recursos, e um dos que teve de suportar

maior numero de ataques. Homem muito modesto, alto,

rijo, destemido, fazia um jogo pouco vistoso e pouco va-

riado, mas de completa certeza em defesas e ataques.

Nao farei menção especial do jogo Teste homem, porque

faz parte do que aprendi com os mestres balreu e Jose

X)ias ,,1

Já disse do meu mestre José Dias o que tinha a uizer.
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menos que cultivou excepciona Imente o sistema dos cones

e recortes, como talvez mesmo o seu mestre Salreu não

tivesse feito jios seus tempos áureos, mas nao posso

também deixar de dizer, que Domingos Valente de Comas

Salreu foi o jogador da elite, o homem mais completo,

cóm mais vastos conhecimentos, sabendo-se cobrir como

ninguém, cortando só quando era oportuno e sabendo

fazer brilhar o seu adversa ri o, quando isso ihe convinha

ou apetecia. Nunca ninguém deixou de ficar satisfeito,

quando acabasse de jogar com o mestre Salreu, mas

posso afiançar que exceptuando alguns seus discípulos

adiantados, ninguém percebia do que elle poderia fazer,

se fosse um jogador vaidoso.

Salreu que ainda vive, e vivo será por muitos annos,

sendo como de facto é, um homem inteligente, explicava

muito claramente, quando entendia o discípulo merecer-lhe

essa honra, e eu tenho bastas razoes para lhe ser grato.

N’este meu trabalho tentarei transmíttir ao papel o

que aprendi em conjunto com os meus principaes mes-

tres, adaptando mas não especializando.

Referirei pois o jogo que aprendi no Real Gymnasio
Club Portuguez com o meu amigo e primeiro mestre

Arthur dos Santos, e o que também aprendi com os
outros meus mestres e amigos Domingos Valente de

Couras Salreu e o falecido José Dias.

O jogo de páti nos

quintaes em Lisboa

Longe de ser o que muita gente da nossa burguesia
supunha, nao era frequentado por desordeiros, nem por
creatutas de especte pouco recomendável.
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Homens de trabalho, na sua maioria provincianos de
[ raz-os-Montes, Minho e outras ptovineias chegadas ao
norte, tinham um gosto especial por este exercício, que
mais ou menos era praticado com admiração, nas terras
das suas naturalidades*

K’ bom que se note, para bem da verdade, que ern
todos os quinta es, que mais ou menos frequentei, nunca
assisti a scenas desagradáveis, e que pouquíssimos pode-
mo ter sido os incidentes d'essa ordem, que tivessem tido

logar em qtmesquer ocasiões,

Todos respeitavam o proximo, porque ninguém dis-

pensava de sei respeitado, e relativamente a graças e

brincadeiras, era cousa que não existia.

Ao mestre ninguém convidava para jogar, nem estra-

nho nem da casa. Pedia-se-lhe sempre o favor d
1 uma

lição*

E ao mestre competia também determinar, quaes os

condiscípulos que iam depois exercitar-se, dirigindo-se

sempre ao mais adeantado, para que desse uma lição ao

mais atrazado, fazendo as vezes de mestre, e tendo por

restncta obrigação ser sempre conecto e delicado.

Estas lições entre condiscípulos, eram tão tomadas a

serio, que muitas vezes o mestre recebia a pága, como
se a lição tivesse sido dáda por elle proprio*

0 pedido de lição era simples formalidade, pois não

impedia^ que quem tivesse preparação suficiente jogasse

a valer com o propilo mestre*

Outra cousa para notar, era o desejo de aprender,

bem frisante tVessa gente*

Empregavam sempre o melhor da sua atíenção, para

a explicação que recebiam* aprendendo muito mais de-

pressa do que os nossos burguesitos, porque apreciavam

o ensino, e sabiam dar o devido valor ao sacrifício que

faziam para o pagar.

E’ faeil de compreender, que um homem que ás

vezes não ganhava mais do que quatrocentos réis por
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n'uma pedreira, ou quinhentos ou

dia, a arrancai peou ^ qualquer outro mister exte-

pagar ao mestre por snobismo,

n cante, nao ia
e honrosas excepçoes, pode di-

Resalvando &s
es dos mestres de páu dos quin-

aer-se, que °s ap
ja para aprender, estavam para

taes, em
bJ eJk assim como os estudantes

com os discípulo * estão para com 0s estu^

ITdfprS’r™s Aquelte possam com uma
dantes fllhp- P

. darn por livros emprestados, são

ricos, e no fim do ano isc-

expiicadoies o
classificados com distíncção.

t,V00Í£M- — caterva de livros, de mappas,

aoarelJ etc, nào lhes chegam os professores e teem
aparei no-

, j ^«iwdores mas so conseguem ir a
durante o anno exphcadores, m 6

de h
exame na segunda epoca, e ainda assim apesar de cho

verem os empenhos, passam pela tangente.

Os alumnos dos cursos dos clubs (respeitando sempre

as honrosas excepçoes), que nada pagam, aparecem meia

duzia de veies, se tanto, e vão ali passai um bocadinho

como se fosse no animatografo, sem uma sombra do

capricho, que se observa nos homens da tal classe cha-

mada baixa, quando se resolvem a aprender qualquer

cousa. Assim nada se consegue, por melhores e mais

diligentes que possam ser os professores.

Comtudo mui grato me é recordar, que também tue

discípulos diligentíssimos e madrugadores, dos quaes mo-

rando alguns n^aquelle tempo no bairro do Cal vario, as

seís horas da manhã em ponto, já estavam em Campo-

lide, sem o auxilio dos carros eléctricos, que estavam

ainda por nascer em Lisboa,

Tenho pena de me não recordar dos nomes de todos

doesse tempo, e não poder fazer justiça completa aos

madrugadores, apontando apenas os nomes dos hoje meus

velhos e queridos amigos, Antonio Couto (arquitecto) Sil-

vestre da Silva (professor da Casa Pia) João Rurnet
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Galrão (guarda-livros) e Antonio Jalles (antigo empregado
no Monte- Pio Geral).

Que me desculpem aquelles que se sentirem atingi-

dos, porque como homem já velho, pae e avô, e a quem
a consciência morde, dizendo-lhe que rela tivámente a es-

tudos, procedeu como se fosse filho de ricos, mas que
bastante trabalhou iveste ramo de sport, posso talvez

expressar-me assim, tanto mais que nada mais pretendo,

do que tornar-me ainda uni pouco uül, aos que se dedi-

cam a este tão líndo desporto portuguez.

dualidades do pro-

fessor e discípulo

O professor necessita de ser um homem regularmente

forte, mas muito principalmente de temperamento suave,

para não incutir nos discípulos hábitos de excessos, que

são sobejamente prejudiciaes a quem os tem, e podem

sebo até involuntariamente para com os condiscípulos.

Não é cousa indispensável para um bom professor,

ser também um bom jogador.

Ào professor basta conhecer bem o que está ensi-

nando, ser metodico no progresso do ensino, e analisar

bem as deficiências e erros do discípulo, para bem o en-

sinar. Para exercer bem o seu mister, pode dispensai qua-

lidades inerentes ao jogador, como sejam, uma certa

coragem, uma intuição instantânea do que tem a tazei

nas múltiplas variedades das lases do jogo, em que pie-

para e parece advinhar o que o adversário vae laseu

para d
1

isso tirar partido, fazendo muitas vezes cousas

contra todas as boas regras que aprendeu, quando tem



por fim fazer briíhat um pouco o seu adveisario, ri' uru

ioeo de conjunto regular.

Para discípulo todo e qualquer sei ve, contanto que

tenha assiduidade e perseverança, visto que no jogo ,le

páu, como em todos os outros sports, nada se consegue

sem muito trabalho. ,,

Falta dizer que 0 mestre, parece ser entidade que já

acabou.
. , „ .

Estou crente de que ja se nao joga o pau nos qum-

taes, e só ahi é que poderia ser preciso para estimulo

dos aprendises, que o mestre fosse um jogador, sempre

pronto a salvar a honra do convento.

Assim como mudam os tempos, também devem mu-

dar os costumes.

Na minha modesta opinião, entendo que um bom
professor se deve preocupar muito pouco, com ser joga-

dor de combate, e deixar essas glorias para os seus me-

lhores discípulos. Em caso contrario, iremos fatalmente

cair, mais tarde ou mais cedo, nas taes deficiências de

ensino já referidas.

Qualidades do páu

0 pau para jogar não deve ser excessivamente pesa-
do, mas deve ser resistente,

Os mais usados são os de castanho e os de lodào.
0 comprimento deve ser o da altura da boca do jo-

gador, quando de pé, mas nunca muito mais comprido,
a fim de evitar o tocar no chão, quando se volteia para
fazer o rebate.

0 páu não deve ser cabeçudo, isto é, não deve ser
muito mais grosso n’uma extremidade do que na outra,
porque se toma mais difícil de manejar
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Entretanto devemo-nos habituar a páus defeituosos
quando já tenhamos pratica,

Ba quem prefira páus de marmelo, de carvalho, de
carrasco, de sobro, etc,, o que não deixa de ser um ex-
cesso como qualquer outro,

Maneira de em-

jpunhar o péu

Comquanto tivesse visto alguns optimos mestres em-
punhar o páu pelo lado mais grosso, a minha humilde
opinião é a seguinte :

Deve ser empunhado pelo lado mais fino, para bater

com o lado mais grosso, e por consequência, também
aparar as pancadas do adversado com o lado mais grosso,

£* um dever rudimentar em qualquer esgrima, o saber

poupar a arma, e jogando com o fino do páu para fóra,

bem podem chover páus, se os discípulos forem um
pouco alentados,

Nao ha outra razão fundamentada, para que se jogue

de ponta, que nao seja a santa preguiça.

Do recinto

Joga-se perfeitamente onde haja uma superfície plana

de seis metros por oito, ou mesmo um pouco menos.

No final da aprendizagem, (quando não possa ser

desde o principio) é conveniente ao discípulo, habitua r-se

a jogar em um recinto apertado.
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O chão de terra calcada e o melhor que pode haver,

mas á falta de tão bom, serve perfeitamente o sobrado,

que exige mais cautela para não escorregar com frequência.

Das lições

Não ha necessidade nenhuma de um professor se

esfalfar e dár des, dose ou vinte lições seguidas, como

sucedia n’ou£ros tempos, com muita frequência.

Mas ha completa necessidade, de que o professor,

emquanto está dando lições com o páu na mão, seja um

perfeito exemplar d’aquiIío que exige que o discípulo faça-

isto é

:

Deve estar sempre com o seu passo bem aberto,

fazer os ataques bem compridos e as defezas perfeitas e

completas, e portanto não estár de pésinhos juntos e

pernas estendidas, porque os discípulos instintivamente

copiam os hábitos do mestre,

Póde-se e deve-se fazer uma cousa, em que o pro-

fessor se não fatiga tanto, e os discípulos muito mais

aproveitam. São as lições em conjunto, mas apenas de

dois discípulos de cada vez. Teenri ellas muitas van-

tagens.

O professor que ensina e corrige dois discípulos de
cada vez, não tem ocasião de deixar passar faltas que
passariam jogando com elle, e faz com que os discipu-

los logo de principio, atendam muito melhor á noção da
distancia.

Logo de principio se pode começar com este sistema,
sem o mínimo perigo para quem aprende (se o profes-
soi estiver bem á altuia do cargo que desempenha).

Nao tenho a menor duvida, de que por este sistema,
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se consegue d 'entre os discípulos muito maior numero de
jogadores, e em muito menos tempo, do que tomando
sempre as lições com o mestre.

Guardas de espera

Chamam-se guardas de espera, a quaesquer posições,
em que nada mais se faz, do que esperar jogo, mas em
que se deve estár preparado, não só, para d’ahi poderem
partir todas as pancadas, mas também para d’ahi pode-
rem nascer todas as guardas.

Guarda de espera

direita—' Foto. i

Ambos os adversários com a pema esquerda á frente,

e a direita a retaguarda
; braços nas mesmas posições,

passo bem aberto, mas não tanto como quando se cae
a fundo

,
o páu empunhado ás mãos ambas

;
o braço

direito estendido e o esquerdo ligeiramente curvo; ponta
do páu á altura dos olhos do adversário, ou um pouco
superior, sem atravessar muito o páu, mas de modo que
veja sempre o adversário por baixo do dito páu.

Como já disse, não é por estár o páu nas condições

descritas, que livra o seu detentor de cousa alguma. As
guardas de pancadas são cousa muito diversa, e que

adiante veiemos.

A guarda referida, tem relação com os sarilhos de

baixo, de cirna, e traçado de cima.
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Quartfla de espera

esquerda — Foto, 2

E’ em tudo como a anterior, só com a diferença de
tei 3 perna e braço diieito á frente, e a perna e o braço
esquerdo á retaguarda.

v

Esta guarda também tem relação, com os tres sari-
lhos tetio íefertdos, tendo a notar, que no sarilho tra-
çado de cima, é só para quando é feito trocando as
mãos (isto é, não lhe diz respeito quando feito com as
mãos sobrepostas).

Guarda de espera

esquerda— Foto. n.» 3

Esta guarda é nascida do sarilho traçado de cima,

quando ao entrar na guarda esquerda, se começa a so-

brepor as mãos.

Guarda de espera

esquerda — Foto, n.® 4

Esta guarda é nascida do sarilho de baixo, quando o

páu fica para traz.

Esta guarda de espera ú uma das mais usadas.
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Guarda de espera

direita - Foto. n.® 5

Perfeitamente idêntica á anterior, mas com a diferença

de ser feita com a perna esquerda á frente, a direita á

retaguarda, e 0 páu lançado para traz pelo lado direito,

em vez de ser pelo lado esquerdo.

Esta guarda nasce egualmente do sarilho de baixo,

quando 0 páu é lançado para traz.

Tem esta guarda de espera pouco uso, porque quem

d’ella usa, tem de estár habituado ao sistema, não muito

vulgar de estár trocando as mãos emquanto se joga.

Comtudo, para exercício não tem senão vantagens, e

quem a tal se habitue, ganhará pratica e segurança.

Guarda de espera

esquerda — I'oto. n.° 6

O páu empunhado só na mão direita, com 0 braço

direito curvo, a perna direita á frente e a esqueida á

retaguarda, em posição semelhante á do sarilho traçado

de cima, quando se larga a mão esquerda volteando 0 pau.
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Guarda de espera bai-

x3 e direita - Foto. n,° 7

E’ esta uma posição em que o páu passa no sarilho

de baixo, fazendo uma guarda imperfeita da perna.

Perna esquerda á frente, a direita á retaguarda, o

ante-braço direito curvado á altura da cabeça, por forma

a vêr 0 adversário por baixo do pulso, mão esquerda

pegando no páu pelo meio, com 0 braço curvo e 0 pulso

virado para cima.

Esta guarda de espera, é boa como qualquer outra,

mas não vejo razão para a preferencia que alguns lhe

davam.

Gualda de espera, bai-

xa, esquerda — Foto, n.° 8

Em tudo semelhante á antecedente, mas com a posi-

ção dos braços e pernas trocadas.

Mais algumas guardas

de espera — Foto. n.° 9

Páu atraz das costas. Indiferentemente qualquer das

pernas á frente.

Com pancadas feitas por dentro, ou por baixo ou
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QrrepiaósS, c nuo tendo sido tomadas pelo adversário
torna-se geitoso ir a esta guarda de espera, d’onde nas-
cem facilmente todas as guardas de pancadas, e também
todas as pancadas.

Guarda semelhante se costuma fazer, também com o
páu a traz das costas, e pelo mesmo lado direito, empu-
nhando ás mãos ambas, com ei las juntas e sobrepostas.

Esta posição hão completamente acadêmica, nasce
facilmente, quando se varre energicamente uma pontuada
ou rebate, seguindo o nosso páu o movimento de que
ia animado.

O outro adversado que a fotografia apresenta, está

n’uma guarda de espera um pouco pretenciosa, com o

páu deitado horisontalmente sobre a perna, que indife-

rentemente, póde ser qualquer á frente.

Ha ainda quem augmente a sua tola pretenção, colo-

cando o joelho de traz em terra, mas isso deve ser por

ignorância em matéria de guardas e pancadas bem apon-
tadas.

Das diversas pan-

cadas -O rebate

Nasce, como todas as outras pancadas, de qualquer

guarda de espera, ou depois de termos feito qualquer
guarda de pancada, como resposta,

0 páu descreve unia circunferência (para facilitar o
movimento e ter mais alcance só com a mão direita)

começando por deixar cahir a ponta do páu para baixo,

flexionando gradualmente o antebraço sobre o braço, por

fói ma a que o pulso fique proximo do ombro, e conti-

nuando o movimento de rotação, vae-se estendendo gra-
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dualmente o braço, logo que o páu passa a
apontado não por completo perpendiculamiente

i

e '

ticat
i

do adversário, mas com uma ligeira inclinação
iaAn íUroitn nnr forma otip í>li,-o;c n

inãos
seu lado direito, por forma que alveje cabeça
perna e pé esquerdo.

‘
‘

Fica dito n’esta pancada, e entendido para todv
outras, que vulgarmente se deve alongar a oe ,n

aS
as

cae a fundo, para melhor
9 da

frente, como quem
o alvo.

atingit

Quando se trata de ceder terreno ao adversário
fa?

o contrario, isto é, não se alonga a perna da frente d
a frente, mas sim estende-se quanto possível, a perna d

para

traz para traz, e assim melhor preparamos a defesa d
resposta.

" a

Ha quem faça cousa semelhante, com pequenos pulos
para traz, simultâneos ás pancadas.

Ponta, pontua-

da ou estocada

Nasce, como se acaba de dizer, para todos os outros
golpes de ataque.

Despede-se apontada ao peito, á cara, ás mãos, por
qualquer lado do páu do adversado (caso o páu esteja í

d

COntant0 que sejam partes altas do corpo as

ponfo7“âo s

b

e

a

d“eSm ^^ “

outros.
P

NIo tem as rfrm*°
lpft

.

m“ é C0m0 lodos

querem atribuir Precisa H
S 6^Pecia

^
s

» 4 ue alguns

Oualnuor oUv ,

ec sa de ser bem feito e a tempo.
pes rebate, ou qualquer outra pancac
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corta, e até mesmo uma ponta se corta muito facilmente

com outra ponta, sendo mesmo facil defendefa com a

nlSo esquerda, e sacar o páu da mão do adversário messa
ocasião.

pancada ao ar-

telho por fóra

Chamarei pancadas por fóra, as que alvejam pelo lado

direito de quem as faz.

Serão portanto pancadas por dentro, as que alvejam

pelo iado esquerdo de quem as faz.

Esta ao artelho por fóra, nasce, por exemplo da
guarda de espera direita, passando o páu por cima da
cabeça e ombro esquerdo de quem a faz, segue o mo-
vimento de rotação pelo lado direito, procurando alvejar

o artelho do adversário.

(Se o adversário está em posição idêntica, é-lhe alve-

jado o artelho esquerdo, pelo seu lado esquerdo).

Não tocando no alvo, nem sendo tomada a pancada,

segue o páu o seu percurso até se encontrar com a mão
esquerda, que se acha pendida para o lado e para traz.

Pancada ao ar*

telho por dentro

Como regra geral póde-se dizer, que todas as panca-
das nascem pelo iado contrario d’aquele em que preten-

dem atingir o alvo.

4
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Portanto esta cjue ptetende atingii o íu telho do

cario pelo seu lado direito, nasce, se nos referi

m

10„
ei ’

mesma guarda de espera direita da Poio n.° 1, deta
!»

descair a ponto do páu, para depots o voltear, corno ,

fosse para o rebate, pelo lado direito de quem a faz, Pa ,

depois seguir apontada pelo lado contrario, ao artelho
d

J

adversado*

Esta pancada póde-se fazer redonda, isto é, desc re

vendo uma circunferência mais ou menos paralela coni

o chão, o que a torna mais bonita e visível, ou ser en

viifeada, isto é, levar uma direção em que fórme Uni

angulo agudo com a vertical,

No primeiro caso, e não sendo tomada, o páu segu e

o movimento de que vae animado, por forma a seguir-

se-lhe uni rebate,

No segundo caso, não sendo também tomada a pan-
cada, torna-se invulgar fazer o rebate, visto que o páu
trava com o choque de encontre ao chão.

E assim, ou se aproveita a elasticidade do páu, em
consequência do choque para vir á guarda, ou puxando
rapidamente o páu e o pulso ao ombro, se faz em se-

guida o rebate.

Outras pancadas por

dentro e por fóra

He J^
er*n

j°"!íle pül smquanto sempre á mesma guarda

ser feitor t i

n '° ^ d ‘re
' ^Uô outras pancadas podem

renca da '«In"
10

H
P°r dentr0 COmo por f° ra

> com a dife‘

ainda a dk-Hn
^ díl P

Íí
rte tlü c

.

orP° arejada, mas temos

pancada'? tv»H

gUir
*

aS diversas direções distintas, que essas
P em ei

* e suo para considerar, tanto no
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principio como no final de cada pancada* e nos seus
efeitos prováveis.

As mais simples e vistosas* são as pancadas redon-

das» isto é, as que descrevem urna Unha mais ou meno^
paralela cora o chão na sua parte final.

*

Seguem-se as arrepiadas, das quaes se póde dizer,

um pouco iinper feitamente, que nascem e terminam pelo

mesmo lado, alvejando o adversário de baixo para cima,

e que possivelmente não são de efeitos muito violentos'

quando cheguem a tocar no alvo.

Estas pancadas ao contrario de todas as outras, nas-

cem começando por levantar o páu, para depois o bai-

xar, e d’alii seguir a sua trajectoria, procurando o alvo

de baixo para cima. São pouco auxiliadas pelos efeitos

da gravidade.

Restam as pancadas enviusadas, das quaes as por

dentro, são mais ou menos semelhantes aos rebates.

As pancadas enviusadas por fora, nascem fazendo

baixar a ponta do páu, pelo lado esquerdo de quem as

faz, curvando por completo o braço, e ficando o pulso

como que por cima da cabeça, para impulsionar o páu

que segue o movimento de rotação, para alvejar pelo

nosso lado direitò, em um angulo mais ou menos agudo

com a vertical. E assim se alveja o adversário, pelo seu

lado esquerdo desde a cabeça até ao artelho.

Estas pancadas são as mais duras, mas em compen-

sação, para elas existe maior numero de defesas.
’ Ao tratarmos das diferentes guardas das pancadas,

melhor se poderá fazer compreender, o que se pretende

aqui dizer.

Todas as pancadas acima descritas, podem nascer de

qualquer posição de guarda de espera, assim como todas

elas nascem indistintamente das guardas das pancadas,

que possamos ter de tomar ao adversário.
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Pancadas nascidas de re-

taguarda ou vira costas

Estas pancadas a que vulgarmente chamam retagn

das, são pancadas despedidas só com a mão direita T
pois de passado o vira-costas.

de'

Dificil é, n'esta altura fazer as explicações prec ;Sa

mas direi que o vira costas consiste em passar da pog
j’

ção da Foto. n.° 1
para a posição da Foto. ti.° 4, ro

dando sobre o pé esquerdo e sobre a esquerda se l

avançado, e rodando sobre o pé direito e sobre a direita

se é saido.

Depois de assim nos encontrarmos na posição da
Foto. n.° 4, é que se descarrega a pancada chamada de
retaguarda, por cima ou por baixo, redondas, arrepiadas
ou enviusadas (e algumas vezes as pontuadas).

Comquanto estas pancadas possam ser despedidas
sem que seja indispensável ter-se tomado anteriormente
outra pancada do adversado, é vulgar serem feitas em
resposta a um rebate, quando tomado com o pé esquerdo
á frente.

itay
Porém as retaguardas poderão ser despedidas, n;

como resposta ao rebate, mas também da ponta, <

pancadas por denírò altas ou baixas, e até mesmo <

pancadas altas por fóra, quando se lhe façam guan
convenientes, tanto recuadas como saidas, e algumas air
lateraes e avançadas.

Estas pancadas de retaguarda, não só podem
d
f t

°U SaÍdaS) mas íambein se lhes gradua
alcance tanto na entrada como na saida.

me rffirf
U
u
rda

^
saidas PeIa direita, (a que mais adia

e serwm t

c amain~se vulgarmente retaguardas saii

tm aZ ™‘”*5"/d
f

e defesas
> «orno se vê na foto. N."

^ esta defendendo com uma retaguarda
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unia retaguarda entrada descarregada, e como também
mostra a Foto. N.° 29, em que uma retaguarda saída

faz a guarda a urna pancada arrepiada por dentro, nas-
cida da guarda de espera n.° 6 ou n.° 4.

A foto* Ni 30 mostra a guaida saída pela esquerda,

á retaguarda descarregada por cima,

Nas retaguardas descarregadas por baixo, é conve-
niente fazei -lhe a guaida como se fossem descarregadas

por cima, e nao pietender tomai-as no pau, porque um
engano poderia ser coisa muito seria, com pancada tão
comprida, violenta e em que o adversário só com muita
pratica vê o que faz.

É pancada também pouco prudente de pretender cortar.

Elementos para

o jogo de páu

Faia ter conhecimentos completos de jogo de páu, é

preciso conhecer as pancadas já mencionadas, as guar-

das de espera, as guardas das pancadas tanto recuadas

comu saídas, e ainda as lateraes e avançadas, os córtes

saídos, os córtes em que se volta a alvejar no sitio em
que se foi alvejado, os córtes meio entrados, os comple-

tamente entrados, os antecipados, todos eles de frente

ou iateraes, destinguir ameaços de pancadas descarrega-

das, distinguir córtes a coberto e a descoberto, saber re-

cortar e saber cobrir-se a córtes e recortes.

Passarei a tratar da parte mais importante em jogo

de páu, isto é, as guardas das pancadas, que aliás são

as mesmas para os córtes, mas antes d’ isso tenho de

me referir a um assumpto não menos importante, que

classificarei, de noção da distancia.
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Noção da distancia

A noção da distancia o intuitiva, e é cousa que 0 •

gador pratico atinge de momento, e de qUe se
J0'

aproveitar, mesmo quando tenha um adeversario
com

grande alcance. ...
Dois adversários, cujo alcance seja aproximadamente

o mesmo, estão em boa medida, quando referindo-nos

por exemplo á posição da toto. N.° 1, caindo um d’e!es

a fundo, com o passo completamente aberto e o braço

direito estendido para a frente, apenas toque com a ex-

tremidade do páu o ombro do adversado (veja f0t0

N,° 31).

Referindo-me á mesma posição da foto. N.° 1, é p re.

ciso íambem, para estár em bôa medida, que o passo

esteja tão suficientemente aberto, que avançando um dos

adversados um passo, com uma pancada redonda a ro-

çar pelo chão, o outro tendo saído um passo, para a re-

taguarda, não seja tocado na ponta do pé que fica á frente,

embora o páu passe muito proximo. (Veja foto. N.° 32),

Em todas as outras guardas de espera se podem
fazer experiencias semelhantes, bem entendido n’aquelas

em que o páu está empunhado com a mão direita.

Para adversados de alcance muito diverso, o mais

curto não só tem de atender muito bem ao que ficou

dito, com relação á forma de pôr em pratica a noção
da distancia nas guardas de espera, mas tem de obser-

var melhor ainda, o que a respeito da dita noção de dis-

tancia, se diz nas guardas de pancadas.
Não devem descontentar-se as pessoas de baixa es-

tatura,^ porque se é verdade terem menos alcance, tam-
bém e uma grande verdade, que têem muito mais faci-

lidade em se estender, e em fugir ao alcance do adver-
sai io, quando voltam á guarda para se cobrir, ou quando
saem a pancada para cortar, etc..



i. 55

As pessoas de baixa estatura, guando regularmente

fortes, são sempre muito mais independentes nos movi-
mentos do seu corpo, do que aqueles que têem a lutar

com o seu avultado peso.

Das guardas de pan-

cadas em geral

Vamos começar com o assunto mais importante do

jogo de pau.

Não me cançarei de repetir, que o saber guardar-se

é o principal.

Bater toda a gente sabe, ou melhor ou peor, mas a

defesa bem feita é mais raro, tanto que poucos tem ha-

vido, que saibam conter em respeito o adversado, sem
precisar ser violentos nos ataques.

Ninguém póde ser generoso a jogar, sem se sentir

muito confiado nas suas defesas.

O homem que se cobre absolutamente bem, é sem-

pre bom jogador em toda a parte, mesmo que desco-

nheça a maneira de cortar.

Ninguém deve sonhar em começar a aprender cortes,

sem primeiro e durante muito tempo ter praticado em
jogo coberto, sob pena de nunca chegar a ser perfeito

e oportuno. Os seus cortes servir- lhe-hão para ir per-

dendo terreno, que não sabe com boas guardas reconquistar,

e não tem que censurar o adversado, se não lòr bené-

volo para com ele, visto que se dispensou de se guar-

dar, para fazer ataques simultâneos.

Em todas as guardas de pancadas se tem de aten-

der á noção da distancia, por tal fôrma, que como regra
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que nunca falha, e que não admite nenhuma excepçào,

^Nenhuma guarda presta para nada, quando ieita con-

servando o corpo no mesmo sitio em que foi alvejado,

É escusado meter o páu com todo o engenho que se

queira imaginar, que se ha de ser Locado, se o adver-

sário souber apontar as suas pancadas. Claro está, que

me refiro a adversários que sabem procurar o corpo,

que não teem gosto especial em bater no páu, e que

sabem bem vêr onde esta a descoberta.

As guardas mal feitas, em que se nao atende á noção

da distancia, originam loques, quando as pancadas saq

bem feitas e simples, sendo além d’isso uma verdadeira

goloseima, para os amadores das fintas e enganos.

Com as guardas bem feitas não ha enganos possíveis,

Para retirar o corpo do sitio alvejado, ha duas es-

colas diversas, que vou explicar.

Primeiro o mais usual e antigo, em que o corpo se

conserva sempre na posição da fotografia n.° 1, isto é,

com a perna esquerda ã frente:

Recua-se (sem fazer passos) de pulo sobre as duas

pernas, ou então recolhendo um pouco a perna esquerda,

para em seguida poder estender mais para traz a perna
direita.

No segundo sistema, é feito com um sim pi es passo
á retaguarda.

Relaíivamente ao primeiro sistema, que disse antigo,
mas que não deixa por isso de ser optímo, e impres-
cindível de se saber, para quem quer ser um jogador
completo (e por onde todos os mestres devem começar
a ensinar), apenas exemplificarei com o rebate, que será
a primeira guarda recuada a exemplificar.

\

0 trabalho das pernas é sempre o mesmo já dito, e

quanto ao trabalho de braços e colocação do páu, vê-se
perfeitamente para todas as outras guardas de pancadas,
nas exposições das respectivas guardas saidas.
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Fica-se portanto distinguindo guardas recuadas, de
guardas saidas.

’

Recuada é pois aquela guarda, em que no momento
de se ser alvejado, se procura recuar o corpo, recuando
primeiro o pé da frente (aproximando- o do de traz), e

em acto continuo o pé de traz. Ou, esse mesmo trabalho

é simplificado, com um pulo para traz. É bom praticar

em ambas as cousas.

Salda é aquela guarda, em que a perna que está á
frente, no momento de sermos alvejados, passa para a

retaguarda da outra.

Falta agora dizer qualquer cousa com relação ao en-

contro do nosso páu com o do adversário, quando pre-

tendemos defender qualquer pancada.

Ha duas maneiras de agir:

1.

° Varrer as pancadas.—A isso se chama, levar ou
conduzir o nosso páu, empunhado ás mãos ambas, como
que a fazer uma outra pancada, em sentido totalmente

inverso d’aquella que nos pretende atingir, e que desvia

a pancada do adversário na ocasião em que ela passa

pela linha do sitio alvejado.

lí este sistema sem duvida bonito e vistoso, mas
para mim não oferece as vantagens, que sempre observei

no sistema de tomar fixe as pancadas, e por isso só

d'este ultimo tratarei, com a minuciosidade de que for

capaz.

O sistema de varrer pancadas, presta-se imenso aos

enganos e ás fintas, e é proveitoso só no tal jogo cha-

mado de olho e pé.

2.

° Tomar fixe as pancadas.—Não é muito fácil des-

crever o geito especial, com que se deve tomar fixe

qualquer pancada, comtudo direi, que o nosso páu empu-

nhado com ambas as mãos, e ás vezes com uma só,

vae ao encontro do páu do adversário, sem pretender

bater-lhe, mas por meto d’uma contração instantânea

dos nossos muscuios, que lhe imprime uma tal rigesa.
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que o do adversário, batendo-lhe, é obrigado a rfi
,

ceder.

Mais adeante na explicação de cada uma das a-f

rentes guardas de pancadas, veremos se me fa ç0 Co

' e ‘

preender melhor.

Vou pois detalhar cada uma das paradas, ou q
guardas de pancadas.

as

Parada recuada do

rebate — Fot, n.° 10

Em todas eias ha a notar, que temos primeiro qu°
atender á noção da distancia, como ficou explicado rm
secção competente, isto é, que é preciso estar bem mi
dido, e isso antes da pancada ser despedida.

Leva-se o páu á posição apresentada na fotografia
com energia, a encontrar-se com o páu do adversado’
com os braços completamente hirtos, esticados e contraí-
dos, por forma a aparar o choque do rebate.

Mesmo que o páu do adversário por qualquer razão
nào atinja o nosso, a nossa guarda estaciona repentina-
mente n’essa posição, não permittindo que a extremidade
de fora do nosso páu, descreva uni arco suplementar, que
tem por centro o sitio em que a mão direita empunha.

Quando tal succede ficamos descobertos, sem continuar
a ver 0 ^versario por baixo do nosso páu, portanto
sugefios a ser tocados pelo lado esquerdo do nosso páu,
na cabeça, no pulso esquerdo ou na perna.

OÍ11unia ^Uíil.da ass *m mfd feita, só nos pode valer,

th<í e r!

C

h

6 ex P ,COu ^a^ai para completar todas as guar-

cadá é despedida
^110 3 110930 da distancia

’ ^iando a
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Foto. n.° io — Parada recuada do rebate
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lí o trabalho das pernas, que n’este sistema de guar-

das recuadas, como já disse, consiste, ou em pular um pou-

co para traz sobre ambas as pernas, ou em fazer um pe-

queno recuo, primeiro com o pé esquerdo e seguidamente

com o pé direito.

É muitas vezes conveniente ao receber a pancada, fle-

xionar um pouco as pernas, para baixar o corpo, e não

deixar de vêr o adversado por baixo do nosso páu.

N’estas, e em todas as guardas semelhantes, é preciso

não atravessar demasiado o páu, por forma a que se não des-

perdice o seu comprimento, e se exponham mais as mãos.

para isso a extremidade grossa do páu, deve estar em
linha cpm o nosso ombro esquerdo, e não exceder essa

linha para o dito lado esquerdo.

Teoricamente pode-se traduzir assim qualquer guarda:

Para nos guardarmos de qualquer pancada, sai primeiro

o corpo do terreno em que foi alvejado, e em seguida apa-

ra-se a pancada n’esse sitio, offerecendo-se-lhe resistência

Com a parte mais solida do nosso páu, que é a mais grossa,

Não descreverei (como já disse) as guardas recuadas das

outras pancadas, porqueo trabalho dos braços é perfeitamente

idêntico ao das guardas saidas, e o das pernas é sempre

o mesmo, corno também já foi dito, com um pulo para traz,

ou o recuo do pé esquerdo seguido do recuo do pé direito.

Guarda saída do

rebata — Fot. n." 1 1

Só differe do que se acaba de dizer para a guarda

recuada, em que a distancia que é preciso respeitar, paia

sem perigo aparar a pancada, se obtem fazendo sau a

perna esquerda para traz da direita.
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guarda saída da ponta

oli estocada - Fot. jjj,- 12

Em tudo semelhante á guarda saída do rebate só
Éffere de poder ás vezes ter que ser mais baixa, con-
forme a altura da direcção da ponta.

Guardas saídas das pan-

cadas por dentro $ re-

dondas ou eravíusadas,

ao lado direito da ca-

beça do alvejado (pan-

cada á fonte) ou da pan-

cada por dentro ás mãos

Em tudo semelhantes á guarda do rebate, por isso

nem de fotografias precisam para se compreender,

Guardas saldas das

pancadas arrepiadas

por dentro á cabeça,

ao corpo ou és mãos

São em tudo semelhantes ás guardas anteriores, com
a dilJerença de que a energia de quem se defende se

concentra de cima para baixo, visto que a pancada vem
de baixo para cima, e também se não ve nessas guar-
das 0 adversário por baixo do nosso páu,

5
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Foto. n.° ia - Guarda saída da ponta ou estucada



Não esquecer de que o páu estaca na guarda nr

que de contrario póde suceder aquilo que já avisei’ írfl
que as fintas e enganos se aproveitam.

‘

Alguns jogadores nestas guardas, depois de tomadas
as pancadas do a dversa no, inclinam rapida e enereic»
mente para o lado o seu páu, por fôrma a que enrolam
o páu do adversário, que estando nas mios d’um urin
cipiante descuidado, póde mesmo chegar a sair-lhe d^
mão.

Não é cousa que ine pareça muito util nem simpa
tica, e tem sempre muito bôa resposta, que é uma rapida
pancada por cima bem apontada. *

Ainda é mais frequente e facil fazer o mesmo á
pancada arrepiada por fóra.

Uma das guardas saídas

da pancada por fóra, por

cima redonda, arrepiada

ou enviusada, (guarda das

mãos trocadas - Fot. n.° 13

Um passo saído, como em todas as outras guardas

saidas, empunhando com a mão esquerda á retaguarda

e a direita á frente, com os braços perfeitamente esten-

didos e rígidos.

Esta guarda é de todas a mais rija, mas tem o incon-

veniente de ser demorada na troca das mãos, antes de

cair na guarda, e tem nova demora com nova troca de

mãos, para voltar a empunhar com a mão direita, quando

se responde, ou quando se seja obrigado a mudar de
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Foto. n.° 13-Uma das guardas sahidas da pancada per

ou enviesada, (guarda das maos trocadas)

redonda, arrepiada
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guarda para pancada, que em seguida nos possam fazer

pelo lado contrario.

Claro que com a pratica tudo se consegue, visto que
nâo é extremamente diffiçil.

Esta guarda não pode ser utilisada no sistema de
guarda recuada, visto que se tem de virar o corpo.

Guarda saída á ponta

ilo páu, para as pan-

cadas altas, redonda

e arrepiada— Kot. n.° 14

O trabalho das pernas sempre 0 mesmo: um passo

saido.

Embora saia a perna esquerda, 0 corpo não se vira

para 0 lado esquerdo, mas continua a ficar virado para

0 lado direito, com 0 páu rijamente empunhado. ás mãos

ambas, suportando 0 choque da pancada principalmente

com a mão esquerda, e mesmo baixando um pouco 0

corpo, na ocasião em que a pancada attinge 0 nosso pau.

Quando se queira deixar passar a pancada sem a

tomar, o que conveniente é muitíssimas vezes para variar

0 jogo, encurta-se um pouco o nosso páu, estendendo 0

braço direito para traz, e correndo a mão esquerda para

0 terço do páu, mas sempre por tórma a ficar coberto

com 0 troço por cima, por causa d’algum a surpresa de

alcance acrescentado.
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mão s sobrepostas, para

Guarda saitla com as

as pancadas alias, por

fora redonda, arrepiada

e ertviusada — Foi. n.° 15

Sufficiente é olhar para a fotografia.
Esta guaroa aos pjincipiantes é um pouco difficil de

fazei, conseguindo à resistência precisa, quando a pan-
cada é violenta.

Deve-se praticar muito 11'ella, para que se nos torne
íamiliai

, visto a dupla demora de troca de maos já
citada.

A mesma parada se póde fazer com o páu empu-
nhado só com a mão direita, e também com pratica se
resiste mesmo a pancadas violentas.

Para fortes e fracos, práticos e inexperientes, estas pa-
rada com uma mão só é de toda a vantagem, não só por-
que se póde, aproveitando o impulso da pancada do adver-
sário, deixar voltear o nosso páu até cair na guarda de
espera da Poto, N.° 4

, mas principalmente, para respon-
der com pancadas de tempo, a que mais adeaníe me hei-de

referir.

A posição das pernas era que se faz esta parada, tam-
bém não permitte utilisal-a como guarda recuada.

Cl
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Foto. n.° is Quarda saida com as mãos sobraposlas, para as pancadas alias

por fóra redonda, arrepiada e enviusada



Guarda saida (do pau

obliquo) da pancada

r fára, enwiusada,

á cabeça ou ao corpo,

ou braço, á perna ou

ao artelho— Foto, n.° 1

6

Esta guarda é d'um valor inextirnave) em certas oca-

siões, em que se é cortado muito a serio.

Uma vez bem compreendida na pancada á cabeça, pou-

co differe com a altura do sitio alvejado, quando se tratar

de alvejar corpo, perna, braço ou artelho.

tJm passo saido para traz, o páu empunhado só com
a mão direita (mais tarde quando haja mais vista, póde-se

chegar a empunhar com ambas as maosj, o braço direito

levantado verticalmente, o páu n’uma linha obliqua, e por

forma que venha a ficar o troço do páu no sitio em que

estava a cabeça, quando foi alvejada. Póde-se flexionar um
pouco as pernas, para melhor resistir ao impeto da pancada.

Um jogador pratico resiste facilmente á violência da

pancada, sem deixar ir o seu páu abaixo, mas isso não

tem importância de maior. Práticos e inexperientes, resis-

tem instantaneamente á pancada, por forma a que o troço

do páu que aparou a pancada vá descançar com a ex-

tremidade no chão, inclinado sobre o lado esquerdo, tra-

vando por completo o páu do adversário.

Fazer esta guarda com a mão baixa e o braço curvo,

é defeito que pócie sair caro, e atravessar demais o páu

também é prejudicial, porque invariavelmente diminuímos

assim o comprimento do páuf e pretendemos avançar a

mão, para o nosso páu ficar ao alcance do que ataca,
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Foto. n.° 16- Guarda saida (do páu obliquo) da pancada por ióra, anviusada, á cabeça

ou ao corpo, ao braço, à perna ou ao artelho
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Observação. Com todas as pancadas, não deve haver pres

sa de fazer as guardas, a tal ponto, que d f
ahi nos pos-

sa advir prejuízo. A guarda e uma sequencia da pancada
e jogadoies lia que se apioveitam da tal pressa, para inu-
tilisar guardas feitas com antecedencia,

Nas pancadas d’este genero, que supomos irem apon-
tadas baixas, ainda é preciso reparar melhor, e só lhe de-

vemos metter o páu, depois do páu do adversário ter pas-

sado uma certa altuia, sem nunca nos esquecermos, que
a mão direita só muito tarde se abaixa.

Guarda sahida da

pancada enviusa-

da á perna ou ao

artelho por den-

tro - Foto. n.® 17

0 mesmo que com as pancadas por fóra, com a dif-

ferença do nosso páu operar pelo nosso lado direito.

Observação. Nas pancadas redondas ao artelho, quer

por dentro quer por fóra, é preciso meter-lhe 0 páu pouco

inclinado, isto é, mais a prumo do que para as pancadas

enviusadas, a fim de que não possa haver possibilidade do

páu do adversário resvalar subindo, tomar effeito e vir ca-

rambolar com a nossa mão direita.

Resta dizer, que a teoria exposta para as guardas saí-

das pela esquerda, que se explicou em todas as differentes

pancadas, que procuravam alvejar 0 adversado collocado

com a perna esquerda á frenle, se adapta perfeitlniente a

todas as outras posições de guardas de espera, representadas
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p elas
diversas fotografias, quer esteja á frente a perna es_

quêrda ou a perna dueita no momento de se ser atacado

É simplesmente questão de fazer um passo á retaguarda
eOoHocarO páuem posição adequada á recepcão da pancadV
como já se viu.

‘

Comquanto seja de bom habito e costume, para quem
está pratico em assaltai, tiazer quasi sempre a posição certa

com o adveisaiio, isto c, tanto em sarilhos como em ata-

ques, conjugar posições esquerdas com posições esquerdas

e bem assim posições direitas com posições direitas, nada
impede para o bom êxito das guardas, que os adversários

usem posições muito diversas e trocadas, e que façam si-

multaneamente sarilhos diversos.

Quanto aos sarilhos, n’ esses é que mesmo que sejam
de estilos diversos, convem que andem certos no passo,

quando o recinto é pequeno. Por outra forma ficaria uma
cousa desartnoniosa, além de poder ser prejudicial.

A razão é que todos os sarilhos teem os seus pontos

fracos, e não convêm que n’um dádo momento, um adver-

sário se encontre em ponto fraco e o outro em ponto forte,

porque rápido como o pensamento pode aproveitar o ponto

fraco.

Andando certos os sarilhos, ambos fraquejam ao

mesmo tempo.

Mais adeante direi ao que chamo pontos fracos.

Temos tratado até aqui das guardas saidas, em que

a perna esquerda sae por um movimento completamente

natural pela esquerda, fazendo um passo para traz da

perna direita.

Vamos agora tratar das guardas saidas, em que

estando o alvejado também na guarda de espera da fot.

n.° 1, sae um pouco artificialmente com a perna es-

querda, pelo seu lado direito, para traz da perna direita,

mas sempre vendo o adversário e por baixo do seu páu.

Chamam-se saidas de rectaguarda, porque ellas po-
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dem -ser preparatórias de rectaguardas
desc

assim como podem ser utilizadas para secmir
arrega

|s
cutra forma diversa.

' 0
pCj

Guarda de retaguarda sai-

da, ou salda pela direita,

para o rebate — Fqt. n.° 18

A teoria é sempre a mesma. O páu empunhado
fórma. tal, que no sitio em que estava a cabeca
passou a estar o troço do páu, e o executante
vendo o adversário por baixo do dito páu.

pOr

alvejada,

sempre

Guarda de retaguarda sai-

da 9 ou salda pela direita,

para a ponta — Fot 19

Fazer aproximadamente o mesmo, com a guarda
mais baixa.

Guarda de retayuard

0 rán^!i
°.me

.

smo com as guardas de frente, e0 pau guardando por baixo.



1

Foto. n.° 18 - Guarda da retaguarda salda, ou saida pela direita, para o rebate
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Foto. n.» 19 — Guarda de retaguarda saida, ou saida pela direita, para a ponta
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Foto. n,° 20 — Guarda de retaguarda saida, ou saida pela direita, para pancadas por dantro baixas



Guarda de retaguarda sai-

da, ou saida pela direita,

para pancada enviusada,

alta por *óra — Fot. n." 21

Collocar o páu era posição idêntica á da parada cie

frente, e o trabalho da saida da perna sempre 0 mesmo,
pelo lado direito.

Guarda de retaguar-

da saida, para panca-

da redonda por fóra

No momento era que se vê nascer a pancada, larga

a mão esquerda, deixando ficar 0 páu virado para 0

adversado, passa rapidamente 0 corpo por baixo do

braço direito, rodando sobre o pé direiro, e vem a ficar

na posição da Fot. n.° 6
,
com a differença do braço

ficar completamente estendido.

As pancadas baixas por fóra, não se prestam a ser

tomadas com estas saidas retro-mencionadas.

Guardas laterais Foto. n,° 22

As guardas laterais offerecera mais vantagens para

quem tem a vista bem educada, por isso que conquis-

tam mais terreno, mas são menos recomendáveis aos

principiantes. 7
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Foto, n.* 2i — Guarda de retaguarda, ou saída pela direita, para pancada euviusada, dita por tora
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Todas ellas se executam pelo mesmo sistema, ou

tes analogo ao que ficou exposto para as guardas

saidas, mas teem mais alguma cousa a que attender.

Nas guardas saídas percebia-se que o corpo saindo

ra tiaz, ficava mais longe do sitio em que foi alvejado.

>j f, s guardas lateraes temos geometria aplicada, mas

é apenas preciso saber, que a obliqua é maior que a

prependicular.

O executante alvejado com pancadas altas por cima

e por fóra, isto é, pelo seu lado esquerdo, sai com a

perna esquerda e corpo todo pendido para o seu lado

esquerdo (ou ainda um pouco para traz, conforme a

vista de que dispõe) deixando ficar o pé direito no sitio

em que estava, e empunha o páu como lhe foi aconse-

lhado para essas pancadas. (De preferencia a guarda

das mãos sobrepostas, ou com uma mão só).

Se o alvejado estava com a perna direita á frente

na ocasião de ser atacado, póde fazer duas cousas:

Ou sair directamente com o pé direito para o lado

esquerdo, e fazer a coberta das mãos sobrepostas, que

é a mais fácil, ou então recuar primeiro o pé direito

para junto do esquerdo, para seguidamente estender a

perna esquerda e inclinar o corpo para o mesmo lado

esquerdo, e colocar o páu na dita guarda.

Para o rebate ou pancadas altas por dentro, o tia*

bulho de guardas lateraes é perteitaniente idêntico.

Mais fácil quando o alvejado tem o pé direito a

frente, consiste só em retirar esse pé sobie o av.o

direito, ficando o pé esquerdo onde estava. Quan o ao

trabalho do páu, é fastidioso repetir mais o que ia a

íâ7G['J

Ò corpo sempre bem estendido e virado para o lado

'onde vem a pancada.

Ouando tem o pé esquerdo a frente, ou sai óuecta

lente esse pé para o lado direito, ou então (veja fo .

» Ki primeiro o pé esquerdo para junto do thretto.



para seguidamente sair o pé direito para a di|-eá
completar depois a guarda empunhando o páu

, COllj J
se sabe.

Com as pancadas baixas também se fazem as S1

das Iateraes, com raciocínio semelhante ao que acaba h'

ser explicado.
‘ üe

Guardas avançadas

Se para as guardas Iateraes é preciso ter a vista
educada, para as guardas avançadas é preciso teU
apurada, e muito geito para escolher a ocasião de as
fazer sem prejuizo.

O adversado sente que entraram pelo seu terreno
instintivamente pode perder a linha da boa conducta é

ninguém o póde censurar. É natural que o adversado
surpreendido com uma guarda avançada, em assalto
serio, seja tocado com uma boa resposta de quem assim
se guardou, mas naturalíssimo é também, que saiba
corresponder com um simplíssimo corte saido, e continue
o jogo, assim como lhe póde occorrer fazer uma completa
gnarda saida; etc., pois que n’este jogo não deve haver
surprezas. Tudo se faz, a tudo se responde, tudo se
cobre, tudo se corta, e todos os cortes se podem cobrir
ou recortar,

Quando o adversado com uma guarda entrada se
aproxima demasíadamenLe, aquelle que é alvejado acres-
centa a guarda saida, com um pulo sobre a perna da
retaguarda, para só depois, a perna que estava á frente,
cair a retaguarda. Este acréscimo á guarda saida, já foi

mencionado. .
$ T

Além d isso outra guarda entrada se pode seguir, e



105

lambem se foge da Unha da pancada, e o jogo
flSSI

• T com toda a correcção e delicadeza,
continu.

estutj0 ,
ensaio, e camaradagem invidneravel á

‘rfiâe tudo se consegue chegar a fazer com pratica.
V(l ‘

Guardas avançadas pódem-se fazer tanto ás pancadas

liíaS como baixas.
„3

Completamente de frente nao sera seguro iazel-as.

t
ja _ or exemplo, quem entre debaixo d’um rebate,

os braços estendidos ao alto, e ambas as mãos

JUstadas, empunhando o páu horisontalmente sobre a

"Vhpca N’essa manobra não admira que o páu se parta,
Ct

ouè o adversário saltando fóra ou recuando um passo

°Keje uma das mãos, ou mesmo sem sair recolha o páu,

como em Anta de rebate para ponta, e a empregue com

eficacia.

Ouem assim procedeu entrou n um terreno que lhe

não pertence, e que nem soube conquistar.

Também ha quem corra a metter-se debaixo das

pancadas altas, fazendo qualquer das guardas já' descri-

ptas, com a convicção de que qualquer pequeno loque

que'possa apanhar com o meio do páu do adversário,

fica bem compensado com uma formidável resposta, mas

não faz conta com a oportunidade dos cortes saidos, que

o alvejam com o troço do páu, que produz traumatismos

mais para considerar.

Relativamente a cousas mal discorridas, tem chegado

a haver, quem de proposito se deixe tocar numa perna,

com a esperança de empregar a sua pancada na cabeça,

mas esses decerto teem sem o saber, a cabeça ainda

mais dura do que as pernas.

Recomendando com a maior sinceridade, que estes

exercícios não devem pretender ser leitos por pessoas

com pouca experienda, vou dizer o que se me afigura

de mais razoavel, para ser praticado por aqueles que

estejam em adiantamento sufficiente.
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Rebate - Guardas

avançadas -- Foto n.° 23

a

as

Vendo 0 rebate bem desenhado, faz-se a Pap
sobre 0 lado direito, recuando apenas um pouco a

86,11

da frente (seja a esquerda) para avançar obliquatuem-^
perna direita e o corpo todo, páu empunhado com

C

mãos ambas juntas e braços levantados, e obliquame?
descaído sobre 0 nosso lado esquerdo. O corpo fugiu f
linha da pancada, cuja cai sobre 0 páu.

u

A resposta mais natural, em seguimento d’esta guarda
é a pancada por fora á nuca, ou ás costas do adversário’
mas também póde ser a ponta.

1

Com trabalho idêntico se faz a passagem e ^uarda
pela esquerda. (Fot. n.° 23 ).

0

Para 0 rebate se faz também a guarda entrada pela
direita (páu na posição vulgar da parada) para passar
uma retaguarda descarregada de grande alcance. A me-
lhor ocasião é quando se está alvejado com a perna
direita á frente, e se entra obliquamente a todo^o com-
primento da perna esquerda, pelo lado direito. Ás vezes
e preciso recolher um ponco a perna direita, para depois
entrar a esquerda.

Em qualquer dos casos, o páu toma solidamente a

pancàda, e n esse caso 0 melhor que ha a fazer, é des-
carregai íapido a retaguarda, para 0 adversário lhe nào
apetecer cortar.

Com um falso adversário, não se pódem descarregar
com landura retaguardas avançadas, porque ha um
momento em que deixamos de 0 ver. Por isso é prefe-

....
nao avançar muito 0 pé esquerdo debaixo da pau-

aeJ ’ ^
ai

.f

as P°der preparar mais curtas e brandas, e

advprç
V ai P°ssivelmente um toque muito serio no nosso
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ponta - Guarda avançada

Para a ponta o trabalho é em tudo semelhante, se

bem que, uma vez as passagens feitas, nem seria preciso

totnal-as *

Pancada emrãiisa-

da alta po«» *òra -

Guarda avançada

0 trabalho é semelhante ao do rebate, por isso que

se pretende apenas fugir da linha da pancada, e tomal-a

no páu pela mesma forma, isto é, pela primeira forma

referida, o páu empunhado com as mãos juntas, braços

levantados sobre a cabeça, páu atravessado obliquo com

o troco pendido.
4

É quanto* sei referir sobre pancadas altas tomadas

com guardas avançadas, sem grande perigo, porque se

sai da linha da pancada,

Tudo mais que se faça, que eu saiba, tem de ser a

aplicacão das guardas conhecidas, com uma entrada anteci-

pada ào termthus da pancada, isto é, emquanto vem alta,

para colher o páu do adversário pelo meio, mas tambei

já falei nos inconvenientes que isso pode ter.

Nas pancadas baixas o perigo e menor

a vantagem não é muito grande, poique
0
_

ficaria o adversário, que por exemplo levasse <

tuada de alcance vulgar no peito, como ou t _

conseguíssemos entrar tanto, que se a ap ícass

sobejariam dois palmos de páu, depois 1 e

de lado a lado.



Pancadas baixas- Guar-

da avançada — 1‘oto, n,° 24

s . .

Quer a pancada baixa seja por dentro ou por fóra

recuando a perna alvejada um pouco, e fazendo avançar

a outra protegida pelo nosso páu, no momento em qüe
a pancada do adversário estala no nosso páu, fazendo

rapidamente avançar um passo a perna da retaguarda,

temos uma pontuada a surdir com um comprimento

extraordinário.

Àqueles a quem pareça pouco ainda este compri-

mento, poderão formai’ um pequeno pulo sobre a perna

que entrou protegida com 0 nosso páu, para depois

executar 0 passo entrado já recomendado.

Em vez de pontuada, póde-se variar de pancada na

resposta.

Em regra tudo isto é dispensável, e em abono da

verdade devo dizer, que tenho conhecido algumas pes-

soas, que felizmente para elas nunca chegaram a estes

adiantamentos, porque os cortes a valer não se inven-

taram senão para contrariar entradas demasiadas.

Em fim, quem se encontre seriamente entalado n’um

canto com um adversário perigoso, talvez possa dizer

que 0 saber não occupa logar, porque esses ás vezes

enganam-se, imaginando encontrar mole, e influem-se

demais quando teem patrícios ou amigos a ver.

Das pancadas avançadas

Pancadas avançadas são aquellas em que em vez de

cair a tundo com a perna da frente, se avança um
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Foto. n.° 24 Pancadas baixas. Guarda aventada



113

passo para a frente, ao mesmo tempo que se hz a
«ancada. ... ,.

Nada mais tenho a dizer quanto ás pancadas
Estando hem medido, as guardas são positivamente

as mesmas já descriptas, considerando sempre, que a uma
pancada entrada deve coiresponder uma guarda saida e
considerando mais, que se a vista nos aconselhar deve
mos ainda acrescentar o alcance da guarda saida, com
o tal pequeno pulo sobre a perna trazeira, antes da saida

da perna da frente.

Quem faz as pancadas entradas, encontra um pouco
mais de difficuldade em voltar á guarda, emquanto não
ganha verdadeira pratica.

Mais tarde chegará a fingir, que comete involuntaria-

mente o erro de entrar com pancadas baixas, para pro-

vocar as respostas do adversado, e ha de chegar a

cobrir-se a ellas mesmo com guardas lateraes, para

ganhar rapidamente terreno.

Dos sarilhos em geral
i

Os sarilhos não são simples adornos de jogo, como

muita gente julga.

Os sarilhos constituem um bello exercício, em que se

aprende a bem pisar o terreno fo que é muito impor-

tante) e em que nas diversas posições por que o páu

passa, o jogador encontra boas oportunidades, para de

repente produzir qualquer guarda.

Por isso os antigos diziam, que dos sarilhos nascem

as guardas.
, .

Para bem pisar quando se joga, preciso e bem pisai

quando se fazem os sarilhos, e para ajuizar do jogador,

quasi que é suficiente reparar-lhe para os pés.

Os sarilhos são um bonito adorno para o jogo, mas

8
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descanço, entremeando-os com as diferentes"
f "r'

£

assalto. Também é bonito ver extrair as pancad^
<1°

sarilhos (e o adversado as guardas), para dar ^ d°s

a cada uma das fases.
1 P IIr*cipio

Assim como se joga em ataque de frente avanc
ou recuando, e andando sobre uma circunferência

t

°

bem os sarilhos se fazem das mesmas maneiras’ ,

çando, recuando, e andando sobre a cifcunferencia'
ambos os lados.

c Para

0 ensino dos sarilhos deve ser primeiro, fa^enru
recuar o discípulo. • 0

Depois fazendo-o avançar, mas mostrando-lhe que ó
sempie conveniente avançar com passos curtos e rer.inr
com passos largos.

ar

E por fim ensinal-o a mover-se sobre a circunferên-
cia, o que e bastante mais difficil.

1 rabalhando sobre a circunferência, tem que se notar
que ambos os adversários se devem conservar nas extre-
midades do diâmetro, para estarem em eguaes circuns-
tancias de segurança.

Se por exemplo, ambos trabalhando para a direitaum d elles sae da extremidade do diâmetro para o seu
a o íreito, esse que assim fez, aproxima-se da desco-
certa esquerda do adversário.

No jogo dão-se puramente os mesmos casos.

.

ISt°Ta cousa
,

sem tmportanda, mas tem m ui tis-

A .

eus
f^eilos

>
e ® conhecida de muito pouca gente,

aue rnmwvf
an° Seilte " se collocado, sem saber por-

n’um canto"

& r6CUar
’
6 - dUíls Por tres eSta Retido

par^o^àrfiwLf
ken

?
s ‘ I

j
1 P'es - Caminha um pouco mais

bem poroue vnlfa°
S adversari °i e passa a sentir-seDem

’ P°rH
Ue volta a ficar no tal diâmetro da circunfe-rência, sitio unico em m» 7.

iecru aa ci, cunie

circunstancias.
es a ein egualdade de
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Sarilho de baixo

Diziam os antigos que este era o pae e a mãe dos

sarilhos, e naturalmente por isso é ainda de todos o mais

usado.
Para mim acho bons todos aquelles que vou descre-

ver, quando feitos com o passo bem medido, quando se

tenha completo conhecimento das guardas por que passam,

bem como dos seus pontos fracos,

Ouando porém o adversário seja duro e pouco atten-

cioso, e o terreno apertado, e esse adversário mesmo nos

sarilhos saiba conquistar terreno fingindo todo o geito da

saída da perna esquerda (veja-se mais adeante a expli-

cação d’ este sarilho feito sobre a circumferencia) para

avançar com a direita, e se desconfie d’um ataque no meio

do tempo dos sarilhos, nada chega ao sarilho traçado de

cima com as mãos sobrepostas, em que a mão direita

nunca larga a extremidade do páu. Sem perdas de tempo

está o páu sempre empunhado e pronto para cobrir ou

cortar.

Para fazer este sarilho, tomando como ponto cie par-

tida a posição de guarda de espera direita Foto. N,° 1,

direi o que faz o adversário que avança, ficando pertet-

tamente percebido, que o que recua faz em tudo o mesmo,

com a differença de recuar um passo em vez de a\an-

'"'lista demonstração é o que dia respeito ao

»

ríbo em

linln recta e assim farei com todos os outros sarilhos,
linha iccta, c as

. dizer duas palavras sobre
para sómente no fim de todos, dizei aua p

o trabalho quando feito sobre a
a

A mão direita

palma virada para o P*° ^d0 ^^-ar virado

iado para cima, roda tom c p &

par

Claro
°é
Stá que o traço do páu foi cair na palma da
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mão direita, que ficou á espera. Depois sem 1arMrsobe oe o nau a irmn , fe*41

í i» — ° to^Id - depois sem largar r» *

sobe pelo pau a mao esquerda até chegar á J5 °. pau
>

delgada. Com o braço esquerdo levantado e o*
remitj4e

curvado e atravessado defronte da testa
’

rnn
&

f

í

ebraco

ver o adversário por baixo do pulso), enfaV P3 ..
rftifíl naríi st frAnfA iceim r c i*13 q\„reita para a frente, assim como o H, paralela^en,/:
perna, ate se encontrar na guarda esquerda da* m ~:

e a

cadas, da foto. W 2.
1 S maos

Repetindo por uma forma idêntica, volta a encontrar
na guarda direita.

Mr‘ss

Analisando direi:

Ao lançar o páu para traz, fica n’uma posição bôapara acudir a uma pancada por fora alta, e para faze,-uma guarda (alias imperfeita) para uma pancada baixalambem por fora. Para guardar rebates ou pancadas pôídentro, nao podemos estár peor,
Este e outros pequenos inconvenientes estão previstoscomo

.

m
f
ls adean£e se verá, quando chegarmos á des-cnpçao dos sarilhos sobre a circumferencia, visto que nasguardas sa saba guardar distancias, a com a prato rípidHmente se niudâm as mãos.

Sarilho traçado poi* cima
oom as mãos sobrepostas

Partindo da mesma posição da Foto N 0
i

vão-si a|ro.ximan°do eradu °|
Páu áS mãos ambas

>
as mSos

a fazer uma volta comoS?
16" 16

’
1
-°g0 qUe 0 páu Cümeça

esquerdo e da nossa cabeça Con?™
d°

.

n°SS° 0mbl?
seu movimento de rotação

?
e í?

0 Pau seSLlindo o

pela nossa frente, entra a pem T>°
antSS de paSS31

'

sobre a nossa guarda esauerdl ,
r
d,reita

* e 0 Pau seSue

da esquerda das mãos sobrepóstas
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perfeitamente
idêntico e inverso, para voltar á guarda

jta sern afastar as mãos, senão proximo do fim do

volteio do pau.
...

Repete-se como todos os outros sarilhos, avançando

irnando e também se faz com as mãos trocadas, ao

entrar na guarda esquerda.

Sarilho® traçados de baixo

Os sarilhos traçados de baixo, também se fazem pelas

duas fôrmas já descritas para os sarilhos traçados de

cima tanto com as mãos trocadas como com as mãos

sobrepostas.

A unica diferença é que os sarilhos traçados de cima,

procuram ou vão terminar nas guardas de cima, já enun-

ciadas e referidas ás competentes fotografias, e os de

baixo procuram sobre a direita a guarda que se observa

na foto. N.° 7 e na esquerda ou a guarda oposta per-

feitamente idêntica, se é para ser feito com as maos tro-

cadas, e sobrepostas se se pretendeu sobrepor as maos

em vez de as trocar,

O volteio do páu é também feito sobre a nossa -

beça.

Sarilho de cima

É este sarilho um rios mais «istosos, mas será tal-

ez um dos menos seguros.
_

.

Partindo da mesma
Q terço dianteiro do

Recuando a nmo direita , P
• ^ e^nde um p0uco

au á mão esquerda, cuj j momenU, em que entra

ara a frente e paia um *



a perna direita A frente, baixa a mão esquerda recuand
o braço esquerdo, e avança o braço direito com a

direita por cima, deixando escorregar entre os dedos a
ponta delgada do páu para o proximo terço, como"
nessa posição pretendesse entrar na guarda por cima

Repare-se que n'essa occasião se está com o pu
ii£0

direito virado para baixo, e o esquerdo virado para cima.

Falta só largar a mão esquerda, e rodando o pulso

direito de baixo para cima, o páu procura a guarda

perfeita, indo a extremidade delgada procurar a mão
esquerda, e ficando por consequência na guarda de espera

esquerda da Fot. n.° 2,

No retomo tudo é semelhante, até voltar á guarda

de espera da Fot. n.° 1.

Este sarilho também se faz por outra forma diversa,

que é a seguinte:

Tudo como anteriormente se disse, mas, não che-

gando a pousar bem na guarda esquerda, em vez da

mão esquerda pegar no páu pela extremidade delgada,

pega-lhe um pouco mais acima (ahi por um pouco menos
do terço), e depois volta á guarda direita, como se esti-

vesse fazendo o sarilho traçado de cima com as mãos
trocadas.

Dos sarilhos andan»

do na circunferência

Kr completamente utíl ter conhecimento d' este assuni-
ptOj que nâo está muito vulgarisado, para se poder jogar
n um recinto apertado,

Nos sarilhos feitos em taes condicões, ambos os
a \ersanos sabem, entram e ladeiam ao mesmo tempo
e no mesmo sentido*



Se um adversário quer entrar emquanto o outro sae,

' cinal de que os sarilhos duram pouco tempo, porque
s

terreno é pouco e não é justo que se conquiste tão

^'ppssarei pois a tentar explicar o trabalho das pernas.

apenas em uma cousa se modifica, sendo o do páu

o mesmo já explicado.

Ponto de partida cá posição da Foto NV 1. apezar de

-
0 é esta a unica guarda de espera, por onde pudesse-

-nos começar a expor,

\o lançar do troço do páu para a mão direita (como

te explicou no sarilho de baixo em linha recta' devem

ambos os adversários sair um passo para traz pela es-

querda, porque senão descobrem-se a distancia de poae-

reni ser tocados, para depois, segundo as indicações ja

dádas, completar o sarilho até pousar na guarcm esquema.

\‘ esta altura trata-se de voltar ou continuar íazendo

o sarilho, para terminar o trabalho do páu e das pernas

M
Cl**? "descrever a ftSrnvt dtft».<x», p.« ma-

lhor marcar a forma peiieita* j,

Na forma defeituosa, fazem um stmpte, pag» d. a

querda para a direita, atravessando atpern ^e,Ja.peta

freme da direita, e portanto entrando por terreno

se fica mal medido.
, na mâo

Na forma perteita, ao
cjma a retaguarda,

esquerda, que o espeia de ‘

. extremidade delgada

e emquanto se corre a nw
^

baixo * pulso,

do páu, e se esta vendo j '*r
linha em que

está recuando a pe diiu V‘
distancia aproximada

se encontra o pé j&querdOr
£ emquanto o páu

a um passo, e so depôs d n o e^-
R pema esquerca

entra na guarda de ba!X0
,^cl ra a direiu e pela treme

faz outro passo da esquerot t

da direita.
te reeuo da perna direita,

Quem não sabe tazer ea
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sente-se desiquilibrado quando quer ou precisa
sobre a circunferência,, e está sempre sujeito a R

la ° a!llar

jado etn péssimas condições para se defender por
aiVe~

tra n’uma posição difícil e n’um terreno improprio^
Gn ’

O adversário que sabe aproveitar isso, começa a
tar para o lado das costas do seu parceiro, facilmem^
coloca no meio do recinto, e o jogo passa a ser m -

se

difficil para quem não souber pisar e conservar a
dade de circunstancias de defesa.

egual-

Tudo quanto se disse respeitante a este sarilho se <r
com todos os outros.

’ a

Sarilhos traçados

da borda d’agua

Na altura competente faitou-me descrever estes sari-
lhos, que iam bem se fazem procurando as guardas por
baixo ou por cima, e por isso são chamados de cima ou
de baixo.

O trabalho das pernas é sempre o mesmo, e o dos
braços consiste no seguinte *

liabalham sempre ambas as mãos de unhas abaixo.
Estando na guarda direita, puxa-se a extremidade

giossa para a mão esquerda, e depois n’um movimento
transversal da direita para a esquerda, fazendo fixe na

ehp£r'r

S
^
Uer a

’ri

eixa 'se correr o páu na mão direita, até
chegai a guarda esquerda.

Pnrtp'cp*
ar ^ §ua^a direita faz-se o mesmo:

tiue ha nmifn
ex ^^dade delgada á mão direita (visto

do páu para fóra) Tcom o^T esquerda
>
com 0 fln0

esouerda oara a;
ü m°vunento transversal da

É quesBo só ri
8 SC Cl,ega á guaria direita.qUeSU° S0 de ieva"«'- ou abaixar a ponta do páu,
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para procurar guardas altas ou baixas, e assim chamar
ao sarilho traçado da borda d’ agua, traçado de cima ou
de baixo.

Ha quern tome as pancadas também com as guardas
originadas d estes saiilhos, com ambas as maos de unhas
abaixo.

Também ha quem diga, que quem usa páu com
choupa de aço, toma as pancadas de unhas abaixo com
o troço do páu, para depois voltando o pulso de palma
para cima, de repente vir a ficar com o troço empu-
nhado na mão direita, e por esta fórma mettera choupa,

como se fosse uma pontuada vulgar.

Alguns sarilhos mais se fazem, mas geralmente são

fantasias, mais ou menos vistosas, entrando alguns mesmo
no campo da «jonglage».

Pancadas de tempo

Chamam-se pancadas de tempo àquelas em que tendo

saido ou recuado (conforme o sistema de defesa adoptado

na occasião) para tomar a pancada, essa tomada é feita

tão branda, que empunhando as mais das vezes só com

a mão direita, no momento em que a pancada incide

sobre o nosso pau, aproveitamos o impulso dado pelo

adversário, para responder com outra pancada pelo lado

contrario.

E assim, ao tomar uma pancada por tora, com qual-

quer das guardas, se responde com um isbate ou pan-

cada por dentro, por cima ou por baixo.

E ao tomar d’um rebate ou pancada por dentro alta.

se responde com uma pancada por ióia.

Com as pancadas tomadas em guardas baixas, tam-

bém se pode fazer o mesmo, mas e bastante ma» demo-

rado e
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Dos córfes

Os cortes, na minha humilde opinião, constituem un
maneira relativamente moderna de responder a pancadas
não tomadas.

E digo relativamente moderna, porque vi jogar e dar
lições, e joguei e tomei lições com alguns mestres e
jogadores antigos, que comquanto jogassem muito bem
desconheciam o sistema de cortar.

’

O mestre Baptista Abeíheira foi um grande jogador
a quem sobravam todas as qualidades precisas, princi-

palmente recursos físicos e valentia. Jogou por gosto e

prazer por todo o nosso paiz durante a sua longa exis-

tência, mas nunca o vi cortar.

O Sr. Redro Augusto da Silva, que foi durante muitos
annos professor de jogo de páu no Real Gymnasio Club
e, segundo dizem, um dos discípulos prediletos do tão

falado e grande mestre José Alaria Saloio, também o vi

durante muitos annos dar lições e fazer alguns assaltos,

sem usar o dito sistema.

O mestre Lima, que também assistiu por toda a parte

no nosso paiz, e portanto jogou com muita gente (e

segundo ele dizia) foi em tempos contra-mestre d’um
jogador, de nome monumental, José Florencio de Ta-
garro, também não conhecia os taes cortes.

Outro mestre que conheci bem velho, o mestre Al-
meida, estava nas mesmas circunstancias.

Também por vezes joguei com alguns discípulos do
mestre José Maria Saloio, (alguns por sinal bem aspetos
c desejosos de fazer mal) mas nunca fui capaz de lhes
descobrir a mínima noção d’este assumpto.

O unico mestre antigo, a quem eu vi fazer algumas
op unas guardas saidas, debaixo de jogo, e que tinha
grande preocupação com a saída da perna, foi o mestre
eieua as aipas

; esse cortava, mas simplesmente
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usando dos cortes em que se voita ao terreno em que

se é alvejado, com a mesma perna que sahiu. Note-se

porém, que isso é a bem dizer o mesmo, do que sair

guardas sem tomar as pancadas, e responder rapida-

mente ás mesmas.

Algumas vezes em conversa particular com elle, que

era uni homem muito serio, modesto e valente, lhe ouvi

opinião desfavorável aos córies a que elle chamava «do

95», que corno já disse era o fallecido mestre José Dias,

sendo por isso para o meu conceito, mais uma prova

de que não lhe percebeu o valor.

Podos os jogadores ensinados pelos mestres antigos,

alguns muito bons e vaientes, censuravam as poucos que

havia bem instruídos em cortes, mas eu vi-os algumas

' vezes seriamente atrapalhados, sem saber tomar os cór-

ter ou responder.

Quem me parece que talvez tenha sido o seu inven-

tor, ou pelo menos herdeiro prevtlegiaJo de inventor des-

conhecido, foi o mestre Domingos Salreu, que os ensinou

por completo, em tudo que lhe diz respeito, a bem pou-

cos dos seus discípulos.

Nunca consegui desvendar n’eíe o mistério de quem o

tinha ensinado a cortar, e mesmo a cobrir-se tão mani-

festamente melhor do que outro qualquer. 0 proprio Jose

Dias, seu antigo contra-mestre, viveu sempre na mesma

ignorancla, apezar de ter conhecido os mestres Pimpão.

Lares, João Confeiteiro, Brazete, José Mana baloio, etc.,

que dizia terem ensinado o seu mestre Salieu.

Estou crente de que o mestre Salreu, como toi ho-

mem que durante muitos annos não íe

^

~

não jogar o páu todos os dias, ao con nm
=obeio

outros, que tinham vários ofhcios, tew temp

2T4- v°?
,emi,r

l ondo e
p 4ssem a ficar ao alcance de todas

explicai- os, para que j.

as bolsas



0 corte é uma pancada destinada a preiudin
vamente a effeito d'outra pancada.

ar acd-

O corte nasce, oü mais ou menos, ao mesmo t

que a pancada do adversário, procurando attingiW^
0

’

logo em seguida á pancada passar a linha do nosso c
°Ü

(emquanto o adversário está terminando a pancada^0

é antecipado e alvejado o adversário antes da Dan
’

chegar á linha do nosso corpo.
aaa

Cortes saídos—Fot.n,

03

25 e26

Referindo-me á posição da Fot. n.° 1
, direi;

Nos cortes saídos, sai sempre a perna esquerda á re-
taguarda,^descarregando 0 corte, com o páu empunhado
so na mão direita. Claro está que 0 corte pode ser por
dentro, por fora, por cima, por baixo, enviusado, redondo
OU arrepiado.

.

Corta'se a coberto quando 0 páu na formação do
corte, passa pela guarda da pancada, que se pretende’ cortar.

01 exemplo
;
quando se corta uma pancada por fóra,com um corte também por fóra, 0 nosso páu passa pela

° 3 n ‘° ^ * neste caso mais baixa), que nos

n r ^ Servit defesa, no caso de escorregar, ser de-
morado, etc.

a
j
esco ':)erto

> quando se não observa este

dentm ^

iesP°n enc^0 P° r exemplo, ccm um corte pordentio a uma pancada por fóra.
F

iePresenta uni córte saído feito por

4 fJ P
c
S
Sr

a uma Pontuada.

resposta tâmh^m
Iepresenta 0 c°rte por dentro saído emlesposta também a uma pontuada.



Foto. n.° 25— Cortes saidos
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Foto, n. 0 2c— Cortes seidcs
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Górtes meio saí-

dos e meio entrados

A unica diíferença que teem dos anteriores, é a seguinte:
Em vez da peina esqueida sair a toda a largura do

passo paia tiaz da diieita, sai apenas metade ou dois

terços do que se disse, para entrar com o corte a perna
direita a todo o alcance possível.

Cortes entrados di-

reitos e Sateraes

São estes cortes direitos, quando o pé esquerdo sai

para junto do direito, e avança com o córte a perna di-

reita a todo o comprimento.

São lateraes, quando sai o pé esquerdo para o lado

esquerdo (mais ou menos avançado conforme a vista in-

dica) para cair a fundo a perna direita com o córte.

Cortando pelo lado contrario, passa a perna esquerda

para o lado direito, pela frente da direita, para depois

avançar a perna direita com o córte.

Quem méde bem as pancadas, chega a fazer um só

recuo ou desvio lateral do pé esquerdo, para lançar o

corpo sobre a perna direita, e isso, ou a direito ou um

bocado desviado da linha do adversário.

Como se vê, em teoria é uma coisa muito simples,

porque mais ou menos o trabalho dos pés é o mesmo

que se fez emquanto se praticou nas guardas, mas o

facto é que, se para os fazer é precizo ter a vista edu-

cada, para os defender é preciso tel a delicada.

E indispensável que cada um conheça o seu ® _
de adeantamento, para não pretender atacai com c - >

que não tem tempo para saber defender.
9
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Devo também dizer, que a posição em que fi c •

tantaneamente quem faz um corte entrado, é um h*
'nS

descoberta, e tem que fazer para conseguir rapida msm
voltar á guarda. nte

Com a pratica tudo se consegue: chega-se a j n
com tal uso e abuso de cortes e recortes, e d’aquem!
dos quaes se não póde despresar nem um, e em
um adversário chega a considerar-se feliz, quando coi^
segue tomar algum.

Apezar de ter resolvido ao começar este trabalho
não fazer elogios pessoaes a ninguém, mas sim definir
jogos, não posso deixar de me referir ao meu contem-
porâneo aprendiz e mestre, hoje já retirado também
Domingos Alves, (discípulo dos mestres Saíreu e José
Dias), pois não posso deixar de recordar com saudade
os nossos costumados assaltos n’esse genero, e em que
algumas vezes com muita satisfação fui tocado.

Chega talvez a occasião de dizer, qual a razão por-
que se não deve jogar com excessiva velocidade.

Só com muita pratica se consegue debaixo de jogo
rápido, transformar uma pancada em parada.

Vou exemplificar com cousas simples:
Estamos fazendo uma pancada ao artelho por fóra.

O adversado respondeu-nos com um corte enviusado
também por fóra, a encaixar-se no nosso corpo, aporr
tando orelha esquerda, ombro, braço, peito, perna ou pé.
Se o córte fôr rápido, a nossa pancada já não póde
seguii o rumo costumado até o fim, para ir terminar
em descanço na nossa mão esquerda, que costuma
esperai o páu, pendida e lançada um pouco para traz.

Teremos de não completar a pancada, e sahlr a

Pe
„

rn
f;.

acuc*indo com qualquer das guardas n.° 16 ou
n. Io com uma mão só.

Se fazemos uma pancada redonda por fóra, e somos
cortados por dentio, a pancada será logo transformada
em qualquer guarda direita, etc.



Mesmo quando a tase do jogo esteja em cortes e recortes

a velocidade triaxima a imprimirão páu, é só quando elle

passa na linha do adversário, e logo se modera para nâo

l ia ver tanta difficuldade em ser senhor do páu e dár-lhe a

direcção que nos convêm para atacar pelo lado descoberto.

Recortar é responder com um corte a outro.

A teoria é sempre a mesma: emquanto se dá pas-

sagem ao córte, está nascendo o recorte.

melhor posição para despedir os cortes, é com a

perna direita á frente. Junta-se assim ao comprimento do

braço a largura do peito.

Céries em que se vol-

|a ao mesmo terreno
,i ,

"
i

Fazem-se estes cortes, tal e qual como toda e qual-

quer resposta, em que se tivesse saído á guarda, como

se indicou quando se tratou de pancadas simples, só

com a differença de que se não tomam as pancadas, e

são quasi sempre feitos com a perna esquerda á frente.

Algumas pessoas ao fazerem estes cortes, fiando-se

na vista e na falta de saber do adversário em aproveitar

o seu alcance, respondem com estes cortes, mal saindo

ou mesmo não saindo do sitio em que são alvejados.

Outras vezes se a pancada é por baixo, levantam *o o

pé, e chegam mesmo a levantar só o bico do sapato,

Par ‘tS®'4a educada, mas pouj,^
Deve sempre sair o passo, como se se aproveuasse

da guarda, e tornar a entrar rapidamente com a perna

esquerda (n’esta maneira de cortar
• c0m

Em todas as maneiras de atacar, q ,
J

ou
pancadas simples ou

^impJlsivo na entrada,

recortes, nunca se de\e ser u r

que se sinta contrariada a sai a.
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Cortes entrados e an

tecípados — FoL n,° 27

Estes cortes póriem-se fazer logo que'se vê Um
ou finta, ou pancada esboçada, fazendo uma f

mea?°
rapida e poderosa, sem fazer caso da primitiva. {PotT. /). Nao ha que recear um coup double, porque o'"’:meiro adversano, (supondo que sabe bem o que lhe 2
pete fazer), saia guardar-se, ou para tornar a entrar'7r™pancada ou recorte. um

A posição n.° 6 também é predilecta para os córf^
entrados, crescendo, recuando, e ladeando (adaptação dosistema antigo) mas tendo sempre o cuidado dedár oa-;.
sagem aos cortes, ou com saídas da perna direita ou
ladeando se elles são bem enviusados, e n’esse caso
passamos a vel-os cair no chão ao nosso lado.

Oa fôrma de fazer

os cumprimentos

Apezar de se tratar apenas d’uma" formal idadefeir
que os adversários se cumprimentam e saúdam os assis

lülíf’
a pratlC

,

a tem demonstrado, em casos bem pan
A n esse ac^° tão simples, lambem é conve

L

Oc
n i

?
espiesar todas as boas regras do jogo.

d? íni 9 i‘H a

V
Ü
rSari°S aPr0X3rnani~se de frente e na posiçãc

didnt! pm .

S eS
J
era n '° ^ a*é se encontrarem bem me-

frente e para

U

baixo
U

sSo™ ° dÍieÍt° f

nerna esctiPrHa
xo= saindo ao mesmo tempo com í

Dáus" se
P° r

t

forma a ^ue ÜS troços d’ambos os

aô mesmo ta \Ído roteaSÔ oi’”?
““*? oh

,
efrS‘

bm ecnuprdA » „„ ,

™ueacto os paus por cima do ommo esquerdo e por detraz das costas.



4

V

Foto. n.° 37 — Córtes entrados e antecipados (cortando uma pancada snviusada por fora

com um córte antecipado, avançado e enviusado)

M

£ Sfi III



Conservando a mesma posição, isto é, ainda com a
perna esquerda saída, tocam os troços dos páus Dor ni

ma, com os braços direitos bem estendido! continuando
a empunhar só com a mão direita. Entram depois ambos
com a perna esqueida A iients, voltando á guarda de es-
pera n.° !. Tomando a sair com a perna esquerda tor-

nam a estendei para a frente os braços direitos, empu-
nhando só com a mão direita.

v

Sem mudar de posição de pernas, com o pau empu-
nhado verticalmente, descreve o braço um quarto de
circulo sobre o nosso lado esquerdo, a cumprimentar a
assistência por esse lado, depois, ao mesmo tempo que
sai a perna direita á retaguarda, o braço direito sempre
empunhando o páu verticalmente, descreve um arco de

mais de meia circunferência! transportando-se do lado

esquerdo para o direito, a fim de cumprimentar a assis-

tência do lado direito.

N'esta altura encontra-se o páu empunhado verticaí-

mente, e o braço direito completamente estendido para

traz, paralelo com o chão.

Deixando descair o troço do páu para traz e para

baixo, curvando ao mesmo tempo o braço, por fôrma a

aproximar o pulso do ombro, e avançando a perna di-

reita á frente para acompanhar a entrada do páu de baixo

para cima, até voltar á posição em que anteriormente es-

teve tcomo se fosse a da foto. n." ó com os braços di-

reitos estendidos).

N’essa posição faz-se voltear o páu tres vezes segui-

das, como se fossem tres rebates, mas ao principiar a

terceira volta, damos saida á perna direita por^ fôrma a

terminar o final do ultimo volteio na nossa mao esquer-

da, e assim nos encontramos perfeitamente na guaida oe

espera do Foto. n.° 1.

Assim se devem fazer os cumprimentos, sempre ei

eguaidade de circunstancias para ambos os adversanos

ambos entrando e saindo ao mesmo tempo.
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Como exercício e verificação cie boa medida, póde in.

distinciamente entrar um adversário emquanto o outro sai,

nias é desagradavel a vista, e com um estranho, torna-$e

in correcto.

Emquanto se fazem os- cumprimentos, ninguém §e

deve voltar para traz, ou pieocupai mo tanto com as cor-

tesias ao publico, que deixe de fixar a sua atenção no
adversário.

Mestre Domingos Saireu, quando tal observava, cos-

tumava dizer, que nunca se devia tirar a luneta de cima

do adversado.

Tinha toda a razão, porque ao grande mestre o jo-

gador Baptista Abelheira consta que alguém partiu a cabeça,

aproveitando o descuido nos cumprimentos ao publico.

Duas palavras sobre este jogo

Quem souber fazer as pancadas já descritas, bem
como as diversas guardas, e tudo isso pelas formas ge-

néricas em que me referi, sabe jogar. Mas para aprender
e praticar, é preciso fazer uns exercícios, especie de te-

mas, a que uns chamam series, outros frases, e outros
fazem-as e ensinam-as sem lhes dár nome nenhum. Vou
primeiramente descrever alguns dos exercícios praticados
pelo mestre Saireu, em que se observa um belo método
progressivo de ensino.

Exercícios praticados
,

pelo mestre Saireu

Começava pelos cumprimentos, porque queria que
todos os seus aprendizes fossem sempre tao delicados,
como ele de facto era, pois dizia no seu dizer jocoso,
que os brutos só servem para espantar a caça.
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guarda saida pela direita^Pancadas nascidas da retaguarda ou viracostas (



passava a expl.car, e a fazer executar cada uma das
carias simples e ja explicadas na posição n °

manto o «nrendÍT: fa™ V n
_‘

uíi posição n 0
i

E„iq„amo o ap, fdiz fazia essas pancadas, ia-lh e
mostfíndo as suas guatclas, ora recuadas ora saídas

Depois fazia ele as diversas pancadas, ensinando ™
gpremiiz as mesmas guardas. hazia a aplicação das nin
cadas e guardas mais simples, primeiro pelo sistema Z
recuos, e depois pelo sistema de saidas de perna

passava a explicar como se anda na circunferência e
adequava este sistema tanto a pancadas, como a guardas
e sarilhos.

Começava depois a pratica com series de duas pan-
cadas, mas sempre na posição nó ], que é a mais vulgar.

Estas series são tantas, quantas se pódem fazer com
duas pancadas idênticas ou diversas, mas sendo a pri-
ineiia cuita e ameaçada ás mãos ambas, e a segunda
comprida e descarregada com uma mão só.

Quem já leu a descrição anteriormente feita de todas
essas pancadas, facilmente discorre as múltiplas series
que se pódem fazer.

Exemplos: pancada ameaçada redonda por fora, re-
baie descarregado; pancada ameaçada redonda por fora,
e a mesma pancada descarregada; rebate ameaçado, e
pancada ao artelho descarregada por fora

; rebate amea-
çado, e ponta descarregada; ponta ameaçada e pancada
por iora descarregada, alta ou baixa, etc.

Assim o discípulo tem muitíssimas occasiÕes de pra-

ticar em pancadas e guardas, bem como em ganhar o

equilíbrio para saber andar sobre a circunferência.

O mesmo sistema de series de duas pancadas, serve

para mais tarde, quando estiver bem desenvolvido em jogo

coberto, começar a aprender a cortar, com cortes saídos

a pancada descarregada, de cada serie de duas pancadas.

Aprenderá depois a cobrir-se, em circunstancias in-

versas, etc.

Recomendava ser eonvefiiente estar habituado a fazer



os ameaços ás mãos ambas, para mais facilmente encon-
trar as guardas, quando os ameaços são cortados.

Também se podem descarregar algumas vezes as
pancadas altas ás mãos ambas, sem grande inconveniente
mas as pancadas baixas não devem nunca ser assim feitas’

Passava depois a series de pancadas, começadas na
posição esquerda, sendo a mais vulgar com o páu P

-U à
traz (foi. n.° 4) ou páu empunhado com uma mão só
(foi. n." ó) ou com as mãos sobrepostas (fot, n.° 3) ou das
mãos trocadas (foi. n.° 2) de que só usava para explicação
porque tendo que fazer a mudança de mãos para empu-
nhar com a mão direita, a achava muito demorada.

Duas pancadas. A primeira lateral á cabeça ou ao
corpo ou á perna, redonda ou levemente arrepiada (sem
entrar nem sair) mas crescendo ou recuando, seguida de
rebate saido.

Claro está, que logo a primeira pancada, pode ser
tomada ou cortada, mas o mestre para deixar exercitar o
discípulo gradualmente, em principio deixa passar a pri-
meira pancada, e só entra debaixo do rebate.

Mais tarde passa a tomar-lhe a pancada, e tudo va-
ria ; e mais tarde ainda passará a cortar-lhe a primeira
pancada, depois d’ella passar na linha ou antes d’isso, etc.

Ti cs pancadas. N'esta serie, que como a anterior e
todas as seguintes começa na posição esquerda com o
pau pata tiaz, pancada lateral á fonte redonda ou leve-
inente arrepiada, seguida de pancada ao artelho também
por dentro e na mesma posição, seguida de rebate saindo
com a perna direita para a retaguarda.

Fumando em consideração o que se acabou de dizer
com a sene anteiior, a primeira pancada é mais curta,
sci\e para praticar a segunda a todo o comprimento, epam aprender a acrescentar o passo até alcançar o pé ou
P c do adveisano (mas o mestre também não se cobre

saindo rrda pam <

J

e,xar livre 0 Páu -do discípulo)saindo então com o rebate.
f



Foto. n.° 29- Pancadas nascidas da retaguarda ou viracostas (guarda saida pela esquerda)
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Em compensação, quando chegar a vez do discinuln

fazer o que se disse, ja tem bastante que aprender !
deixar passar esta segunda pancada, e entra, debaixo dn
rebate saído.

Quatro pancadas. Da mesma posição a mesma pan-
cada alta e redonda por dentro, seguida de rebate amea-
çado saido, caindo na mão esquerda. Passa o páu da
guarda n. 1 para o n.® 7 a fim de melhor passar o
viracostas Bntrado* consiste em o corpo fazer meia
volta sobie a esquetda, e saido consiste eni o corpo fazer
meia volta pela direita sobre a perna direita) percebe se que
se voltou a estar na mesma posição em que se fez a pri-

meira pancada. A terceira pancada é, outra pancada por den-
tro, mas baixa, ao artelho, E a quarta é um rebate descar-
regado ao mesmo tempo que sai para traz a perna direita.

Cinco pancadas. Fazem-se as primeiras tres panca-
das como já se disse, crescendo ou recuando nas duas
primeiras, em que o corpo está na posição esquerda, e

entrando ou saindo com a perna na terceira, que é o re-

bate, conforme a distancia em que o adversado se en-

contra, Verificada essa distancia, passa-se o viracostas,

entrado ou saido, conforme se acabou de explicar, para

em seguida descarregar como quarta pancada, uma pan-

cada por dentro e por baixo, seguida da quinta que é o

rebate saido.

Seis pancadas. Não são mais do que duas series de

tres pancadas, já descritas, separadas por um viracostas,

entre a terceira e quarta pancada.

Servem também para se praticar em ari

(emquanto se fazem as pancadas da posição esquerda,

isto é com a perna direita á frente) ou para ladear n essa

posição emquanto se fazem as pancadas, e para praticar

na forma de passar o viracostas entrado, saido ou la-

deado, de maneira tal, que quando chegamos á quinta

pancada, estejamos tão bem medidos com o adveisauo,

que essa pancada o alcance, e emquanto fazemos as
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outras pancadas nunca tenhamos estado tanto ao alc
do seu páu, que fosse obrigado a íomar-nos as Da

!,"
Ce

das, ou a surpreender-nos com algum corte.
' ca "

Depois da pratica bem adquirida n’este sentido
adversário nos atacar emquanto pretendemos fazer a seri°
não ha surpreza nenhuma, e o jogo continua da metâL’
maneira. Ud

Sei.g pancadas. Saindo da mesma guarda de esoen
pancada redonda alta por dentro, seguida de rebate amea
çado saído ou entrado, baixa-se o páu á posição prenara
tona do vira-costas, entrado, saído ou ladeado. Depois de
passado o vira-costáb, avança a perna esquerda com umaponta nascida da guarda baixa em que vínhamos. (Pode-mos ter que fazer o mesmo saindo com a perna direita)

, . ,

sa natural do adversário á dita ponta, (se é quea fez) e seguida uma nossa pancada por fora e redondaMaita pancada), A quinta pancada, da esquerda para a
*
3

n0SSa defesa rea! ou imaginaria d’um rebate

pancada ’ V*
rfiCebem0S em resP0sta á nossa quarta

d e
?
a n°SSa defesa ou quinta Pancada,

um h t í

a pancada por dentro ao artelho, e a sétima

se vafa
e

nn
S

;
id

°'
S
U Sa3tand0 P*™. querendo, con-a a Posição direita em que se encontrava.

seguras ^efPía«
SÍmP

o
S exercjcio, Para variar e com mais

esquerda saída
’ Se &Z a ^ u 'nta Pancada com a perna

direita á frente 3
S6Xta Pancada também com a perna

se faz o córtf
essa sexta pancada fôr tomada, ou

o rebate.
10 P01 ^üra

» ou Se salta para traz com

pr
i
r,dr4 c°m° & fôMm

direi,,.’ Xter*- "a Pf1°com ,s primeiras quatro das setVncadeT
'

S nles qua 'ro Pancadas, s5o como as ultimas
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quatro cias sete pancadas, (.n estas nao entra ern scena

a entrada ou saida da perna com a pontuada).
’

N um trabalho em que se pistende apenas apresentar

j

unias noções fundamenta es do que deve ser o jogo do cáu
impossível é descrever com minuciosidade, a diversidade

de cousas que continuamente se succedem, e as múltiplas
maneiras de as aproveitar e contrariar, mas o raciocinio

de quem se dedique a esta esgrima, suprirá essa falta.

Não direi pois mais nada quanto ao ensino do mestre

I

Salreu, que usava em jogo fazer e escalpelar todas as

outras series de pancadas observadas em outros jogos,

mas por elle adaptadas ás circunstancias, com as guardas

e cortes de que usava, e ao que já me referi.

Passarei pois, e isso para terminar esta empreitada

em que gostosamente me metti, mas para a qual não só

me íalta competência mas também tempo, a descrever as

series de pancadas colligidas pelo sr. Pedro Augusto da

Silva, primeiro e muito antigo professor de jogo de páu

no Real Gymnasio Club, e que só com o seu muito

gosto, deligencia e extraordinária persistência, conseguiu

introduzir na nossa classe burgueza este exercido despor-

tivo exclusivamente portuguez.

serie. (Nasce da guarda direita,
foto n.° 1)—

Avançando com a cerna direita, pancada ledonda por

Series de pancadas colEígidas

pele sr* Pedro Augusto da Silva
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Observação. Com o devido respeito pelo saudoso
fessor, não posso deixar de dizer, que a sua nrín

•

"

serie de pancadas, por diversas razões não devia ser
locada em primeiro logar. Querendo respeitar a (Jdem d
seu trabalho, póde-se adaptar, fazendo logo de princ"

*

ao seu discípulo comprehender, que,- conforme a distan
P '°

a que está o seu adversado, terá muitas vezes de rs

C 'a

a primeira pancada, saida em vez de entrada.
‘Zer

2.

a serie. (Nasce da guarda esquerda, páu para
traz, foto . n ° 4) — São as tres pancadas ja explicada
no jogo do mestre Salreu.

V s
’

3.

a serie
.
(Nasce da guarda direita[ foto. n.° /i__

Pancada á fonte ameaçada ás mãos ambas por fóra re-
bate ameaçado ás mãos ambas, seguido de viracostas
avançado descarregado por baixo, e rebate saído.

4.

a
serie (Nasce da guarda direita

, foto . n.° i)~
Como uma mão só.

’ f

Duas pancadas por fóra, sendo a primeira encurtada
redonda, alta e fóra do alcance do adversado, e a se*gunda descarregada, baixa ao artelho.

5.

a
serie. (Nasce da posição esquerda, foto. n.° 2)

—Correndo a mão direita á extremidade delgada do páu
rebate ameaçado com um passo para a frente, a cair ná

dâ
L

®egui
f°

de Panèada por dentro ao artelho,
seguida de^ rebate saltando para traz.

6.

a
serie. (Nasce da posição direita, foto. n.° 1)—

míwr
r

!
d0nda p0r fft ás mãos ambas, ou com uma só

Sa va rraVa C°m °Utra panCada da ^erda para a

ta fdenn I I ieSp0Stas costumadas de rebate ou pon-

Esta ‘serie i
(Nasce da posição direita, foto. n.° 1)~

bas e r J
a

nd7° *^ mas íada * mãos am-

artelho, 1IZlTpll*" ™ «

a segunda noCeT
ve rsa 1

. depois de se cobrir e tomarsegunda pancada, atacar com ponta, e o que tinha



Foto, 30 -- Pancadas nascidas da retaguarda ou viracostas (guarda lateral

«

*



149

feito a serie, saltava para traz, pretendendo fueír nr.

alcance da ponta, e cortal-a com um rebate
6

8.
a serie. (Nasce da posição direita, foto n~

0 mesmo que a terceira serie, com a diferença de aue
os dois primeiros ameaços, em vez de serem feitos ás
mãos ambas, são feitos só com a mão direita, mas no
final de cada um, a mão esquerda estava esperando o
páu, com a palma da mão aberta, e por isso lhe chamava
pancadas palmadas.

Uma vez passado o viracostas, descarregava a pan-
cada por cima, em vez de ser por baixo, como na ter-

ceira serie, e finalmente terminava com rebate.

QS serie. (Nasce da posição esquerda, páu para
traz, Fot. n° 4) — Rebate ameaçado com um passo
(acrescentado ás vezes com um pulo sobre a perna di-

reita), descançando na mão esquerda, seguido de ponta
descarregada,

10.

a
serie. (Nasce da posição esquerda, páu para

traz. Fot. n,° 4)
— E uma variante das quatro pancadas

(descritas no jogo do mestre Salreu), dando a todas elas

a fórma de rebate.

No primeiro volteio sem mecher as pernas, traz o páu

da posição primitiva a passar pela guarda esquerda das

mãos sobrepostas, no segundo volteio em que faz um
completo rebate ameaçado ás mãos ambas, entra com a

perna esquerda para a frente. Passa o viracostas e repete

tudo, mas descarrega só com a mão direita o ultimo

rebate.

11,

a
serie. (Nasce da posição esquerda

,
páu para

traz. Fot. n.° 4) — Pancada redonda á fonte (sem avan-

çar nem recuar, mas fóra do alcance) rebate ameaçado

avançando ou saindo um passo, e pancada descarregada

por fóra ao artelho.

12? serie .
(Nasce da guarda esquerda ,

empu-

nhando só com a mão direita Fot. n.° 6) Nessa

posição rebate fintado ;í cabeça, para entrar com pancada
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ao artelho por dentro (ou sair com essa mesma pancad \

seguida de rebate saltando para traz,
a
'>

13.a serie, (Nasce da guarda direita. Fot. n? n _
Ponta ameaçada ás mãos ambas, tendo avançado a oe
direita por traz da esquerda (posição perfeitamente LuS
em trabalho de pernas ao da retaguarda saída, mas feito
em local menos apropriado).

Passava então o viracostas a que chamava jm Dro
priamente pirueta, vindo a ficar na posição esquerda d*
guarda baixa (com o troço do páu para’ baixo).

Avançava, meio recolhida a perna esquerda, com uma
ponta fintada, para em seguida cair a fundo com a dita
perna e uma segunda ponta descarregada.

Quando lhe - faltava o terreno, depois de ter ameaçado
a ponta ás mãos ambas, com a perna direita por traz da
esquerda, tomava a sair a perna direita para traz da es-
querda, e fazendo viracostas saido pela direita, tomava a
sair com a perna esquerda pela frente da direita.

Assim se encontrava na posição de guarda esquerda,
para completar a serie com as duas pontas já descritas.

14* serie. (Nasce da guarda direita, fot. n.Q 1)—
Duas ou quatro voltas de sarilho de cima, com ponta
extraída do dito sarilho, ao entrar na guarda direita.

15. a
serie. (Nasce da guarda direita

, fot n.° /)
—

As mesmas voltas do mesmo sarilho, e rebate extraído
pela mesma forma.

16.a serie. {Nasce da guarda direita, fot. n.° 1)
—

Lma pancada redonda e avançada com um passo á
frente por fóra, seguida de outra pancada por dentro e
por cima também avançada com um passo, fazendo api-
oas as pancadas ás mãos ambas.

SífíÉ. (Nasce da guarda direita, fot n.° 1)
—

sa ^®ne rePresentava as mesmas duas pancadas, tam-em as maos ambas, mas sem avançar o passo, e fa-
zen o as por baixo á altura da perna, em vez de ser
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Foto, n.° 31 — Noção da distancia
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IS.
1
’ sc/ie, (Nasce da guarda direita fot n ° i

Dois rebates seguidos e ameaçados ás mãos 'ambas P
dois revessos por fora, sendo o segundo descarrego

(Chamava revessos as pancadas arrepiadas).
° *

^
• fe} !e ~ \Nasce da guarda direita, páu oara

traz, fot n, 5) —- Sem mecher as pernas, e trazendo o
cima, encontra-se

a posição de guarda direita com as mãos trocadas e
sobrepostas, (é este o primeiro movimento do páu n’esta
serie) segue o volteio do páu, como se fosse um rebate
feito pela esquerda de quem o faz, mas sempre ás mãos
ambas sem nunca Laigat o páu, e ao mesmo tempo a
perna esquerda recua, ou avança a direita.

Assim nos encontramos em posição de guarda es-
querda, com as mãos trocadas e sobrepostas.^

Corre a mão direita a empunhar o páu pela extremi-
dade, para em seguida fazer dois revessos por dentro, e

rebate saído.

20. a
serie. (Nasce da guarda direita, páu para

traz, fot. n.° 5)— Tudo egual á anterior até á altura

em que empunhou o páu só com a mão direita. Depois

em vez dos revessos por dentro, acima mencionados,

faz uma pancada por dentro ao artelho, seguida d’um

rebate ameaçado entrado ou saído a cair na mão es-

querda.

Tendo assim encontrado a posição direita, faz agora

dois revessos por tora, sendo o primeiro curto e o se-

loo aescarregacio.

21.a serie
.

(Nasce da guarda direita, foto . nf 1) —
Ponta ameaçada ás mãos ambas, na mesma posição em

gundo descarregado
!

serie. (Nas

meaçada ás maus amuM, r—

-

que se mostrou na decima terceira serie, com o tal \ i re-

costas, a que chamava pirueta, com pancada descarre-

gada por dentro por baixo ou por cima, seguida de

rebate saltando para traz

22.a serie

to para traz.

ic {Níiscc do, posição difâitãp foto* ti, 1

Ponta apontada pelo lado esquerdo do páu do «dvtersatio,
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a que diamsva ponta entre a cara e o páu, seguida de

pancada por dentro por cima.
23.

" serie. (Nasce da guarda direita, foto. n.° 1 -
Em resposta a um rebate, salto sobre o lado direito, com
uma pancada por fóra varrendo o páu do adversário,

ficando com a perna direita á frente, e a esquerda á

retaguarda.

Se o adversário, como é natural, aproveita o impulso

do nosso páu, para responder com outra pancada por

dentro, faz-se outra vanedela da esquerda para a direita

e segue-se o rebate pulando para traz.

24.

" serie. {Nasce da posição direita, foto. n. Q 1
j
—

Deveras atrapalhado me confesso ao descrever esta serie,

porque não me recordo de a ter visto fazer, e pouco

também me recordo das explicações que sobre ella pedi

ao meu amigo e primeiro mestre Arthur dos Santos. Mas
emfim lá vae, e ele que rectifique, tanto n’isto como em
qualquer outro ponto que entenda fazer, visto que lhe

não falta a competência.

Em resposta a uma pancada redonda por fóra, faz-se

outra também por fóra a varrer a primeira, e se o adver-

sário responde com pancada baixa por dentro, responde-se

com outra pancada alta por cima. fêj

25.

" serie. (Nasce da posição esquerda, páu para
traz, foto n.

v
4) — Pancada á fonte por dentro e redonda,

rebate saído e ameaçado a terminar na mão esquerda.

Retaguarda saída completamente para traz, com pancada
descarregada redonda á fonte, e rebate ameaçado entrado

ou saído.

Mais duas pancadas por fóra, redondas, sendo a pri-

meira fintada e curta e ás mãos ambas, com a perna
esquerda encolhida, e a segunda descarregada, tendo caído
a fundo com a perna esquerda.

26" serie. (Nasce
\
da posição esquerda , páu para

traz, foto. n4 4) —« E aproximadamente o mesmo tra-

balho, entrado em vez de ser saido, e feito rapida-
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r a
mente com uma pinta completa, antes de ameaça

trisxt-
por Wra’ que *** é

Observação. Na ordem em que estas series foram
descntas, por engano a decima terceira ocupa o togar™
VJgessima primeira e vice-versa

A í cj u tn a s considerações

sobre a manei r a de

adaptar em jogo a primeira

serie de pancadas do sr.

Pedro Augusto da SiSva

Como se disse esta serie consta das seguintes tres
pancadas :

1 *
' Pancada ameaçada mas avançada por fora e

ás mãos ambas, até á linha do corpo do adversário.

2.

° — Pancada^ descarregada por dentro ao artelho,

com uma mão só e feita na posição em que ficou ao
fazer a primeira pancada, isto é, com a perna direita á
frente, acrescentando o passo se tal fôr preciso, para

aproximar do adversário,

3.

ü — Rebate com uma mão só, saindo ao mesmo
tempo com a perna direita para traz da esquerda

, São inúmeras as hipóteses que o professor pode apre-

sentar ao discípulo, encontrando-se no estudo e pratica

d’elas, o encanto d’este jogo, quando auxiliado pelo ra-

ciocínio, variando e progredindo nas suas fases, e fugfndo

á monotonia própria d’aqueles que só sabem dançar da

banda da papeleira,

A primeira pancada é um ameaço avançado. (Os

ameaçps não avançados, não devem ser leitos caindo a
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fundo, porque então deixariam de ser ameaços e
'

caso necessitariam ‘de se lhe fazer parada, *ou o a^
ainda mais prudente, derem-se cortar).

’ "Ue e

Porém aqui trata-se d’um ameaço avançado ao «„ ,

pelo menos tem de corresponder uma guarda sáida
H 3

Exemplos das consequências do ameaço avança
de que se trata :

‘ vlIJo
>

I.* - Qualquer das guardas saidas : Das mãos troca-das da foto. 13, das maos sobrepostas da foto 15 n ,

a mesma guarda com uma mão só, á ponta do páu foto’ f 4
guarda do páu obliquo da foto. 16, guarda saida pela mãó
direita da foto. 21, ou as guardas recuadas adaptaveis
isto e, aquelas em que o corpo se não tenha que virai
para o lado esquerdo.

' \
v®z cob

5
rto 0 ameaço por qualquer das

güaidas indicadas, não faltam maneiras de respondercom qualquer pancada ou ponta.
’

3 -° — Caso pretenda cortar, também se pode isso
fazer, saindo ou ladeando, por dentro ou por fóra. por
baixo ou por cima, etc., ou com corte antecipado eavançado.

No caso de se fazer uma simples parada, (sem res-
posta ao referido ameaço), tem logar a segunda pancada,
por dentro ao artelho, na qual o praticante deve acres-
centar o passo, para alcançar o adversário.

-

ESS
it

segunda Pancada é vulgar não ser tomada, mas

qu salda

8 ****** na gliarda de cima
’ com guarda lateral

Se se não tomou essa pancada, o adversado que a

direita um
m
naS

U ° *bate Saído
>
saindo a perna

aireita um passo para traz.

q“ e de 'MU passar a seSundil pancada

dõ KbaM fa'd„
P
13

ra'Se para en,rar a cotartó debaixoao rebate saído, pelas seguintes fôrmas

:

corpo°^o vé

&

âire i tíwf
^

^

í3antíadíl Passa a linha do nossocorpo, o pe direito que estava recuado ou ladeado (eon-
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forme a guarda com que se deu dw««* -

ladeada ou saída) volta a ocuparão sitio

a pancada foi

vejado, e depois d’ahi proceder-se-ha *22 qUe foi aU
mas:

Se 113 das seguintes fór-

1.

° Entrando com a perna ,

medindo com a vista o alcance do rebateK * fretlte
’

vulgarmente observada, mas imperfeita e pe iZ ^13 '5

se arriscam, quanto mais não sei a as mV"
g° ' porque

o pe esquerdo). J 1U0S
*
a perna ou

2, Entrando com a perna esnnprria j

sobre o lado direito, e coberto
para responder cotn uma retaguarda, oi! então pa ra m°p.do aproximar o pé direito do esquerdo, e LZ, cm,qualquer pancada estendendo a perna eíquerda a

Aqogyfe bastante 0 pé esquerdo dQ I
£ J* ,;™+r

g d estender
-
um pouco desviada para olado diieito a perna, e assim coberto por cima tomar o

rebate, com o corpo desviado da linha da pancada edepois íespondei como rnelhor lhe âprouver
Quando se pretenda tomar a segunda pancada póde-

se-lhe mettei o pau n uma simples guarda saida, acres-
centar o passo e atacar de ponta, que o adversado de-
fendera com a respectiva guarda, ou a que pretenderá
íespondei saltando fora com um rebate, ou saindo um
passo com o corte por ióra. O páu póde também ser
mettido com guarda avançada, em que o pé entra pro-
tegido com o páu.

Referindo ainda á segunda pancada, faltou a hipótese
de se pretender cortar:

Para isso o mais simples é, na posição em que se está,

sair com a perna direita a deixar passar a pancada, para

entrar de novo cortando, por dentro ou por fóra, por cima
ou por baixo, no caso de se não pretender cortar ante-

cipadamente, porque então se descarrega o corte pouco
depois da pancada formada.
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Pretendendo cortar a terceira pancada, isto é o rebate

terá de se lhe fazer cortes entrados, a alvejar no momento
do rebate ir a cair no chão, visto que se trata d’ uma pan-
cada saída.

Ora como se vê pelo muito pouco que fica exposto
e muito mais se poderia dizer sobre esta serie de pan-
cadas. o fogo do páu tem muito por onde um professor

deligente e estudioso possa entreter o desejo de saber
dos seus discípulos, quando eles também se queiram de-

dicar seriamente a este tão lindo exercício,

O perigo no jogo do pau só existe para aqueles que
pretendem jogar sem estudo, e que querem fazer as cou-

sas à la diable, fiados (mas enganados) nos seus recur-

sos fisicos. Para aqueles que apredem a jogar fazendo

constantemente pancadas bem apontadas e medidas, não

é perigoso, porque sabem bem a consequência funesta da

sua falta de humanidade e geito, quando encontram um
adversário menos pratico. Vi isso entre jogadores valen-

tes e inimigos pela vaidade, e o mesmo tenho observado

por vezes com os discípulos.

Finai

Vou pois terminar este meu modesto trabalho, espe-

rando da benevolenda dos que se dignarem analisai-o,

todas as desculpas indispensáveis, mas confesso, que de

ha muito me não podia conformar com a ausência com-
pleta, e que ameaçava ser perpetua, de duas linhas es-

critas sobre a maneira de praticar este exercício.

Do coração desejo ver este meu insignificante traba-

lho reproduzido, mas muito mais correcto e aumentado,
como deve e pode ser feito, analisando e dissertando
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sobre vários exemplos, do que se iVh
estudar toda e qualquer serie de oancalt

deVÊ fazer 30
Para íinalisar direi mais flu . ÇJ

Cadas *

instruídos que cultivam este exerctrl°
^ °bngaÇão d°s

eu o possam fcer, demonstra

^

perfeito e completo do que o que fica feito aul
315

do pau e uma perfeitíssima esgrima a a í J- * ,

JOg(J

arte inerente a qualquer outra, e que esM !

falta a

de ser, como algumas pessoas julgam i,m

mUlt0 0r,ge

ou— ^ ”p£s
meu

E
iSo^edlnemor para° co^o^meu

°

ex-discjpulo, Carios Vasques, primoroso fotogíafo do urêÕ
Rabiei Botdalo I rnhetro, que suportou com a sua colabo-ração neste modesto trabalho, uma maçada *rande e
totalmente desinteressada.

* g nde e

%

u
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