Informações

ORGANIZAÇÃO:

APOIO:

Convite
É com enorme prazer que o CKO e a APKS o convidam para
participar no Estágio Nacional de Inverno de Karate Shukokai,
que se irá realizar nos dias 1, 2 e 3 de Março de 2019.
O CKO está orgulhoso por organizar este estágio em parceria com
a APKS, faremos os possíveis para oferecer as melhores condições
aos participantes, tornando este evento num momento
memorável.
Em parceria com o município de Sernancelhe, estamos a
trabalhar para lhe proporcionar um m de semana completo, não
só para os atletas mas também para a família que o acompanha.
Por isso, em paralelo ao estágio, iremos ter à sua disposição
quiosques com produtos regionais e um guia para o levar a
descobrir os roteiros de Sernancelhe
Venha conhecer-nos. Esperamos-vos em Sernancelhe!

Sernancelhe
O Concelho de Sernancelhe é um território pleno de história. Séculos de uma existência anterior à fundação
da nacionalidade portuguesa conferem a Sernancelhe o estatuto de terra onde pousaram povos de muitas
proveniências que, pelo seu engenho e arte, deixaram conhecimento e importantes testemunhos da sua
presença.
O conhecimento e a valorização do nosso passado, o apego à nossa identidade, a vontade inabalável de
celebrarmos as nossas tradições e o inquestionável impulso que damos à cultura do nosso povo são, anal, o
sinal mais evidente de que sabemos que só com memória poderemos estar aptos para construir o nosso
futuro.
Convido-vos pois a visitarem o Município de Sernancelhe, um território que tem a sua marca na História de
Portugal. Geogracamente situado no norte do Distrito de Viseu, é aqui que acaba a Beira e começa o Douro.
Antiga barreira de defesa dos invasores vindos de Espanha, Sernancelhe conheceu o primeiro foral em 1124,
é terra natal do escritor Aquilino Ribeiro, ganhou o epíteto de Terra dos Mosteiros e é reconhecido pela sua
castanha martainha, de cor luzidia e sabor inigualável.
Com mais de 220 Km2 de área total, distribuídos por 17 aldeias, Sernancelhe tem o privilégio de tirar partido
da natureza em estado puro. O Rio Távora, vizinho amistoso de várias freguesias, contribui para o
deslumbrante cenário formado pelas serras da Lapa e Zebreira. As límpidas águas do apressado rio que se
encaminha para o Douro só encontram resistência no paredão granítico da barragem.
Mais distante do Távora, mas enriquecida com paisagens únicas, a Vila de Sernancelhe oferece uma
imensidão de motivos para uma visita demorada. Começando pelas ruelas graníticas, passando pelos
monumentos classicados (Igreja e Pelourinho), e culminando nos edifícios restaurados, todas as fachadas
encerram histórias fabulosas. Ao lado de construções tradicionais nascem outros edifícios importantes para a
dinamização do concelho de Sernancelhe. A Loja Interativa de Turismo, a Escola de Trânsito, a Biblioteca
Municipal, o Museu Paroquial Padre Cândido são apenas alguns exemplos de como Sernancelhe abraça a
cultura e aposta em simultâneo na preservação do seu património edicado.
Sernancelhe é, por tudo isto, um Concelho que homenageia as suas guras ilustres, nunca esquecendo as
suas gentes. Anualmente são lembradas guras importantes que aqui nasceram e que pelo mundo
espalharam cultura. De entre muitos, destaque para Padre Jodrigues e para o escritor Aquilino Ribeiro. O
autor de "Terras do Demo", que nasceu na freguesia de Carregal, é considerado dos mais profícuos escritores
do século XX português.

Fonte: www.cm-sernancelhe.pt

Contactos
Clube Desportivo Kuro Obi
Telefone
938 831 911
E-mail
clubekuroobi@gmail.com
Informação do evento
www.facebook.com/clubekuroobi

Local e horários
Local
Exposalão Multiusos de Sernancelhe
Sernancelhe - Viseu
Rua Colégio 38-40 Sernancelhe
GPS: 40.896348, -7.491645

Horários
Sexta, 1 de Março
19h30 Graduações >=4º Kyu

Sábado, 2 de Março
09h30 - 13h00 Gashuku
13h00 - 14h30 Intervalo Almoço
14h30 - 15h15 Karate Performativo
15h15 - 18h30 Gashuku
18h30 - Graduações
20h30 Jantar comemorativo Quinta Santo Estevão

Domingo, 3 de Março
9h00 - 11h45 Gashuku
11h45 Graduações

Como chegar
O Concelho de Sernancelhe é servido por duas Estradas Nacionais: a EN 226,
que liga Celorico da Beira a Lamego; e a EN229, que liga Viseu a São João da
Pesqueira.
O tempo que separa Sernancelhe da sede de distrito, Viseu, é
aproximadamente 50 minutos.
O Exposalão localiza-se junto à estrada EN229 no cruzamento que dá acesso a
Sernancelhe.

PORTO

LISBOA

Actividades para a familia
O Município de Sernancelhe gentilmente vai disponibilizar actividades de
turismo e cultura para todos os visitantes.

Horários e actividades
Sexta, 1 de Março
21h00 Concerto de Guitarra Thomas Leeb
Auditório Municipal de Sernancelhe

Sábado, 2 de Março
10h00 Visita ao Santuário Nossa Senhora da Lapa (saída do pavilhão)
14h30 Karate Performativo (exibições de karate)
15h30 Visita à Sala Multimédia de Sernancelhe
Degustação de Vinhos e produtos regionais

Refeições
Serviço de Bar e Restaurante no Pavilhão
Vamos ter ao seu dispor um serviço completo de bar e restaurante
durante o decorrer de todo o evento.
No sábado iremos servir o almoço tendo à disposição um menu
completo a preço económico, ou se preferir teremos também
snacks, pastelaria e sopa.

Restaurantes
Restaurante Flora
Rua Dr. Oliveira Serrão n.º 1 - Sernancelhe

Restaurante Quatro Estações
Avenida das Tílias n.º 68 - Sernancelhe

Jantar comemorativo

O CKO, de forma a promover o convívio e para vos dar as boas vindas à nossa região,
queremos convidá-los para um buffet numa das casas mais conceituadas da zona, conhecida
pelas suas carnes e vinhos. Para acompanhar iremos ter musica ao vivo.

Quinta de Santo Estevão
Quinta Santo Estevão
3570-192 Sequeiros

A Quinta de Santo Estevão, tem cerca de 126 hectares e é contígua à estrada N229 sendo que,
por se encontrar num vale fértil, é densamente orestada. Devido à sua grande extensão,
mantém a exploração e criação de gado bovino, de “raça Xarolesa”, e ovino de “raça
Bordaleira”, que suportam o consumo de carnes destes animais no restaurante, factor
que contribui, devido à alimentação praticada pelo gado, para a qualidade reconhecida e
procurada da culinária deste restaurante.

Buffet de Entradas
Fumeiros Regionais, Queijos, Moelas, Feijoca, Saladas de Polvo, orelheira, Feijão-frade e
atum e Bacalhau com Grão, Rissóis, Croquetes, Bolinhos de Bacalhau, Camarão, Patês,
Sardinha em Molho de Escabeche, Peixinhos do rio, Pão, Tostas, Alface, Tomate, Beterraba,
Azeitonas.

Buffet de Pratos Quentes
Sopa, Bacalhau, Cabrito Grelhado, Nacos de Vitela Grelhados, Lombinho de Porco, Batata a
Murro, Arroz, Feijão e Legumes.

Buffet de Sobremesas
Arroz Doce, Leite-creme, Pudim, Semifrios, Panna Cotta, Doce d’Avó, Tiramisú, Mousses e
Frutas Laminadas.

Bebidas
Água, Sumos, vinho da casa.

Preços: até 5 anos - 0

6 aos 11 anos - 10
mais 11 anos - 20

