
CONHEÇA AS RAZÕES PELAS QUAIS

DEVE PRATICAR KRAVMAGÁ
O Krav Magá, disciplina que o Clube Millennium bcp introduziu há cerca de 5 anos,

constitui um sistema de luta corpo a corpo desenvolvido em Israel, que envolve

técnicas de luta, torções, projeções, defesa contra diversas armas, faca, pistola,

bastão, entre outros objetos, e muitos outros tipos de agressão, fundamentalmente

urbanos.

Desenvolvido por Imi Lichtenfeld, este sistema de defesa pessoal nasce em plenas

brigas de rua (perseguição xenófoba na Europa Central - Bratislava, nas primeiras

décadas do século XX).

Mais tarde, já em Israel, é aperfeiçoado pelas forças militares Israelitas, e,

atualmente, é raro o país do mundo ocidental que não ensina os fundamentos do

Krav Magá às suas forças militares e de segurança.

De fácil apreensão, o Krav Magá não sendo uma arte marcial é crucial no nosso

dia-a-dia, em atitudes tão simples, mas importantes, como a autoestima e a própria

forma física no geral.

Ultimamente, este sistema de defesa pessoal tem sido adaptado para crianças

face ao crescente fenómeno, pelas piores razões, do bullying escolar, razão pela

qual tem sido alvo de maior interesse pelos pais, os quais, até ao momento, por

curiosidade e interesse dos seus filhos, apenas aderiam a artes marciais orientais.

Independentemente da sua forma física, além do já referido, o Krav Magá é

também um excelente exercício cardiorrespiratório.

Para quem precisa de encontrar um ponto de escape no final de um

esgotante dia de trabalho, convidamos a juntarem-se à equipa de Krav Magá,

uma vez por semana, nas instalações do Clube em Lisboa e no Porto. Fará

toda a diferença no seu bem-estar geral.

CONTAMOS CONSIGO!

Pedro Mouzinho (Instrutor da modalidade - Lisboa)

Ana Sousa (Instrutora da modalidade - Porto)

MELHORA  A TOMADA DE 

DECISÕES EM CENÁRIOS 

COMPLEXOS

--------

MELHORA  O CONTROLE DA 

ANSIEDADE

--------

MELHORA  A SAÚDE E A 

AUTOESTIMA 

-------

AUMENTA  OS NÍVEIS DE 

CONCENTRAÇÃO E O FOCO

--------

DESENVOLVE A DISCIPLINA 

PARA ALCANÇAR 

OBJETIVOS

--------

MELHORA  A EMPATIA

------

APRIMORA A IMUNIDADE E 

O CONDICIONAMENTO 

FÍSICO

-------

ENSINA A CONTROLAR E A 

SUPERAR O MEDO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  

Krav Magá - Lisboa (link)

Krav Magá - Porto (link)

Viva  Melhor o Tempo Livre 

com o Seu Clube!

https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_02_A000000000044339.pdf
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_02_A000000000044290.pdf

