
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     BAIÃO - I INTERNATIONAL 

SHITO RYU KARATE MEETING 

(TRADICIONAL AND SPORTIVE) 

 

 

Organizar um evento desta dimensão não é tarefa fácil e exige que todos dêem 

o seu maximo e o seu melhor para que tudo corra na perfeição. Mas sozinhos não 

conseguimos assegurar todos os aspectos e, como tal, temos de contar com o apoio 

de todos, quer pessoas quer entidades públicas e/ou privadas, que acreditam em 

nós.  

Gostaríamos então de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos 

aqueles que nos apoiam ano após ano, pois permitem que o sonho da realização de 

um Seminário internacional se realize.  

Assim sendo, vai-se realizar no próximo dia 1 e 2 de Abril em Baião o “I 

Meeting Internacional de Karate Shito Ryu – tradicional e desportivo.  

      É, para a Associação de Karaté do Porto e para a EKA – Baião como organizador 

no seu todo e para nós em particular, uma honra poder contar com a sua presença e 

a dos seus atletas neste evento.  

 

 

Atenciosamente 

 

 

Miguel Gonçalves 

Presidente da Direcção 

 

António Gomes 

Director Técnico da AKP 

 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

 

http://www.akporto.com/
mailto:akporto@hotmail.com
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(TRADICIONAL AND SPORTIVE) 
 

 

Mensagem do clube organizador do Evento 
 

       A Associação de artes Marciais- EKA Baião (A.A.M.-EKA Baião) é uma entidade criada 

em 15 de janeiro de 2021 sem fins lucrativos, tendo como um dos principais objetivos 

ensinar as artes marciais fomentando e apoiando actividade desportiva que visem a 

melhoria da qualidade de vida e aproveitamento dos tempos livres dignificando e 

representando o concelho de Baião e dar a conhecer o karaté como arte marcial. A EKA 

Baião tem vindo a lecionar aulas de karaté em três locais no concelho de Baião sendo 

dois deles na união das freguesias Campelo e Ovil mais precisamente na sede dos 

Alegrinhos em Ingilde e no pavilhão da Escola Secundaria de Baião e o terceiro na 

freguesia Santa Marinha do Zêzere sediado na Casa do Povo. A nossa Instituição está 

filiada na A.K.P.(Associação de Karate do Porto) e na F.N.K.P.(Federação Nacional de 

Karaté- Portugal). Em conjunto com a A.K.P. nosso parceiro institucional e com o 

propósito inicial de dar a conhecer o município de Baião nas suas vertentes 

culturais/desportivas e combatendo ao mesmo tempo a interioridade, propusemo-nos a 

organizar um evento com uma dimensão internacional nos limites do concelho de Baião. 

A direção da EKA -Baião nas pessoas do seu Presidente (Osmaro Soares) e seu Vice-

Presidente (Manuel Carvalho) têm orgulho e um enorme prazer em contribuir para que 

este evento seja efectuado no Concelho de Baião e assistir ao desempenho de três 

grandes mestres da modalidade exprimindo desejos de que os participantes tenham 

oportunidade para assimilarem melhor o Karaté nas versões tradicional e desportiva.   

 

Mensagem aos participantes 

Fazer parte de um seminário desta envergadura dá-vos a possibilidade de avaliar os 

vossos conhecimentos, corrigir eventuais erros e adquirir novas competências no karaté 

tradicional e desportivo. Tenho a certeza de que todos se sentirão á vontade para 

poderem usufruir dos conhecimentos transmitidos pelos formadores (mestres) 

convidados. 

Em nome de todos os nossos fundadores, atletas e familiares desejo-vos um fim de 

semana interessante e satisfatório e que seja profícuo para todos. 

Fazemos jus ao lema que nos rege” Sonha e serás livre de espírito, luta e serás livre na 

vida”  

  

Sensei Osmaro Soares (Presidente da EKA-Baião) 

e 

Sensei Manuel Carvalho (Vice presidente da EKA-Baião) 
 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

http://www.akporto.com/
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DIAS  E  HORÁRIOS 
 

  

Horário 
 

Horário 

 Sábado 1 de Abril 
 

S. Athula e S. Rakoto 
 

Domingo 2 de Abril 
 

S. Javier Hernandes 

9h15 -9h25 Check-In Check-in 

9h30 – 10h50 
 

= + Cintos Azuis 

(S. Athula) 

(Trabalho Físico Kata) - Todos 

(S. Javier Hernandes) 

11h-12h20 

= - Cintos Verdes 

(S. Rakoto)  

(Detalhes Técnicos) - Todos 

(S. Javier Hernandes) 

12h30 – 14h50 Almoço Almoço 

15h – 16h10 

= + Cintos Castanhos 

(S. Rakoto) 

(Trabalho de Kata) - Todos 

(S. Javier Hernandes) 

16h15 – 17h15 

Todas as Graduações 

(S. Athula) 
Exames Dan´s 

17h30 -18h30 Kyu’s - Exames Exames Dan´s 

18h45 Fim Fim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILIDADE DE DORMIDA GRATUITA NO PAVILHÃO. CONTACTAR A ORGANIZAÇÃO 

 

 

INSCRIÇÕES NA PLATAFORMA DA AKPORTO 

https://akporto.wixsite.com/2cicloformacoes/c%C3%B3pia-inscri%C3%A7%C3%B5es 

 

IBAN:PT50 0036 0157 9910 0043 2135 2 

 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com. 

Valor 
Graduação 

 1 Dia 2 dias 

Até cintos verdes 20€ 25€ 

Mais de Cintos azuis 25€ 30€ 

Instrutores “acreditação 
ação formação – 1 u.c.” 

Dia 2 de Abril 

35€ 
(Oferta do seminário do dia 1 de abril) 

https://akporto.wixsite.com/2cicloformacoes/c%C3%B3pia-inscri%C3%A7%C3%B5es
http://www.akporto.com/
mailto:akporto@hotmail.com
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FORMADORES 

 

 

John Rakoto, 7º Dan Shito ryu Karate do. 

 ISKK (International Shitoryu Karatedo 

Kenshikai) Presidente & Fundador. 

França – Bordéus 

 

 

 

Athula Minithanthri, 8º Dan Shito ryu, Instrutor 

Chefe e coordenador europeu da Japan Karate 

do Shito-ryu Seiko Kai, Examinador licença de 

nível A da Federação Alemã de Karate,  

Alemanha - Estugarda  

 

 

Javier Hernández Alonso, 

- 3 vezes Vice Campeão do Mundo 

- 8 vezes Campeão da Europa 

- 15 vezes Vice Campeão da Europa 

- 42 vezes Campeão de Espanha 

Selecionador Nacional de Kata da Federação 

espanhola de Karate durante 10 anos 

 

 www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

http://www.akporto.com/
mailto:akporto@hotmail.com
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O PAVILHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrada Principal do Pavilhão Multiusos de Baião 

 

 
Ficha técnica 

 

Tipo de Piso: Madeira  

 

Iluminação: Mista  
 

Instalações de apoio: Posto médico, arrecadação e sala aquecimento 

 
Bancadas: 927 lugares com cadeiras  

 

Nº de balneários: Atletas: 4, àrbitros: 1 e monitores: 1 

 
 

Contactos: 

 
Endereço: Rua dos penedos 

 

Freguesia: Campelo 
 

Concelho e Código Postal: Baião 

 

Distrito: Porto 
 

Pais: Portugal 

 
 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

http://www.akporto.com/
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LOCALIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

 

 

 

    Como chegar 

 

De Avião 

 

     O Aeroporto Francisco Sá Carneiro está 

situado numa importante zona industrial e 

comercial do País,  

 

 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

Telf.: 22 943 24 00  

Fax.: 22 948 45 97  

URL: www.ana.aeroportos.pt 

 

 

 

De Barco 

 

A.P.D.L. 

Administração dos Portos do Douro e Leixões 

Av. da Liberdade  

4450 - 716 Leça da Palmeira  

Telf.: 22 995 30 00 (Ext. 2060)  

Fax.: 22 995 50 62  

URL: www.apdl.pt 

 

 

 

 

 

 

De Comboio 

 

Linha do Douro 

Mais informações em www.cp.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Carro 

•  Acesso por: A4 (Porto – Vila Real) 

 

• A24 (Viseu – Lamego) 

 

• EN101, EN108, EN211, EN222. 

 

       

http://www.ana.aeroportos.pt/
http://www.apdl.pt/
http://www.cp.pt/
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ALOJAMENTOS POSSÍVEIS 

 
 
 

 
Hotel Douro Palace  
Estrada de Carrapatelo – Santa Cruz do Douro  
contacto: 254 880 000; email: reservas@douropalace.com 
coordenadas: 41.109781; 008.005981 

 

 

 
 
Hotel Douro Royal Valley  
Rua Portela do Rio – Ribadouro  
contacto: 255 070 900; email: reservas@douroroyal.com  
coordenadas: 41.103084; 008.094425 
 
 

 
 
Pensão Borges  
Rua de Camões nº 4 – Campelo  
contacto: 255 541 322 e 255 540 170; email: reservas@residencialborges.com  
coordenadas: 41.160765, -8.035777 
 

 

 
O Aconchego das Raízes  
Rua de Freixieiro nº 664 – Campelo  
Contacto: 255 541 378; email: info@oaconchegodasraizes.com  
Coordenadas: 41.150760446091, -8.0401253660574 
 
 
 
 
Green House Village  
Rua de Camões nº 349 – Campelo  
Contacto: 918 941 475; email: greenhousevillage.349@gmail.com  
Coordenadas: 41.16206951474165, -8.035131096839905 
 
 
 
 
A Casa do Almocreve  
Rua Central da Portela nº 1451 – Gôve  
Contacto: 255 551 226; 936 900 009; email: info@casadoalmocreve.pt  
Coordenadas: 41.1234782754, -8.04215446227 
 
 
 

 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

mailto:greenhousevillage.349@gmail.com
mailto:info@casadoalmocreve.pt
http://www.akporto.com/
mailto:akporto@hotmail.com
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RESTAURAÇÃO  
 

 

• Restaurante Primavera 

           Rua Abel Ribeiro  
           Coordenadas: 41.17031, 008.02894 (200 m do pavilhão) 
 

• Tasquinha do Vale 

Travessa do Vale 

Coordenadas: 41.17202, 008.02705 (810 m do pavilhão) 

 

• Restaurante a Flor de Baião 

Rua de Camões 

Coordenadas: 41.16492, 008.03415 (1,2 km do pavilhão) 

 

• Restaurante Fonte Nova 

Rua de Camões 

Coordenadas: 41.16335, 008.03502 (1,7 km do pavilhão) 

 

• Pensão Borges 

Rua de Camões 

Coordenadas: 41.16084, 008.03575 (2 km do pavilhão) 

 

• Restaurante a Adega do Pinto 

Rua de Camões 

Coordenadas: 41.15985, 008.03671 (2,15 km do pavilhão) 

 

• Restaurante Assador da Vila 

Rua de Camões 

Coordenadas: 41.15920, 008.03775 (2,25 km do pavilhão) 

 

• Restaurante o Refúgio do Estudante 

Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa 

Coordenadas: 41.16205, 008.03107 (2,20 km do pavilhão) 

 

• Restaurante o Cantinho da Vila 

Rua Adelino Amaro da Costa 

Coordenadas: 41.16215, 008. 03310 (2,40 km do pavilhão) 

 

• Restaurante Tapas lalas 

Rua Adelino Amaro da Costa 

Coordenadas: 41.16227, 008.03335 (2,40 km do pavilhão) 

 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

 

http://www.akporto.com/
mailto:akporto@hotmail.com
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TURISMO 
 

 

Visitar Baião: Baião é um concelho que integra o distrito do 

Porto e ocupa o lugar mais oriental juntamente com Amarante. 

Geograficamente, é marcado fortemente por dois elementos 

naturais: a norte, a serra, com o Marão e o planalto da Aboboreira e a sul, o vale 

do Rio Douro. 

Historicamente, a Terra de Baião nasceu durante o período medieval, mas alguns 

milhares de anos antes, a Aboboreira foi palco das primeiras manifestações 

religiosas através da construção de inúmeras sepulturas megalíticas, que fazem 

desta região um santuário arqueológico. 

Para quem procura um destino “fora da caixa”, Baião é uma excelente escolha. 

Vá e descubra o seu imenso património, explore os recantos naturais, as 

paisagens vinícolas é modernidade e tradição, conforto e encanto que 

proporcionam à sua estada uma experiência memorável que convidamos a 

descobrir: 

 

 

Rio Douro 

O Rio Douro é uma fronteira natural do concelho de Baião e ao mesmo tempo dos 

distritos do Porto e Viseu. Descendo pela EN321 ou pela EM581 em direcção ao rio, 

podemos parar em vários miradouros para poder desfrutar das paisagens 

magnificas dominadas pelo Douro. Não perca a oportunidade de conduzir pela 

EN211, logo após a Ponte de Mosteiro, em direcção a Marco de Canaveses, irá ficar 

deliciado com a panorâmica do Douro tão perto si. 

 

 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

http://www.akporto.com/


  

I INTERNATIONAL 

SHITO RYU KARATE MEETING 

(TRADICIONAL AND SPORTIVE) 

 

O que visitar em Baião? 

Necrópoles megalíticas / mamoas–Serra da Aboboreira 

As mamoas da Serra da Aboboreira são os testemunhos mais 

antigos da relação homem/paisagem que se conhecem na 

região. Os túmulos consistiam numa câmara poligonal feita por grandes esteios de 

pedra granítica onde eram depositados os restos mortais e posteriormente era 

tapada por uma laje de grandes dimensões. Outeiro de Gregos, Meninas do Crasto 

ou Outeiro de Ante são alguns dos conjuntos que pode visitar na Serra da 

Aboboreira. 

 

 

Mosteiro de Santo André de Ancede 

Não se sabe ao certo qual a data exacta da fundação do 

Mosteiro de Santo André de Ancede, mas a referência mais 

antiga surge no início do séc. XII. Este conjunto monástico 

foi, durante vários séculos, um grande gerador de riqueza 

graças aos solos férteis das imensas propriedades que o rodeavam, permitindo aos 

monges promover a produção e exportação de vinho. Considerada uma obra-prima 

da arquitectura barroca. O Mosteiro Santo André de Ancede está classificado como 

Imóvel de Interesse Publico e está integrado na Rota do Românico. 

 
 
 

Casa de Tormes – Fundação Eça de Queiroz 

O romance “A Cidade e as Serras” publicado em 1901, é 

uma das obras mais notáveis de Eça de Queiroz. 

Actualmente, a Casa de Tormes alberga a Fundação Eça 

de Queiroz e um vasto espólio que pertencia ao escritor, 

desde livros, mobílias, documentos, objectos pessoais entre outros. A visita ao seu 

Núcleo Museológico é uma das melhores actividades que pode fazer em Baião, 

sendo uma grande oportunidade de se embrenhar na vida do escritor e conhecer os 

modos de vida, a etiqueta e a hierarquia entre patrões e caseiros desta quinta 

durante os séculos XIX e XX. 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 

http://www.akporto.com/
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Outros locais a visitar em Baião 

Rio Ovil – Linha de água que corre pelas encostas montanhosas, terminando o seu 

percurso no rio Douro. Nas suas águas límpidas encontram-se trutas e bogas e não 

é dificil encontrar pescadores que tentam a sua sorte. 

 

Castelo de Matos – local onde nos meados do séc. XI foi construído um castelo 

que comandava os destinos da Terra de Bayam. 

 

Casa do Lavrador – Inaugurada em 1999, a Casa do Lavrador é um museu rural e 

etnográfico que retrata fielmente a casa do camponês do séc. XIX e inícios do séc. 

XX. 

 

Trilhos da Serra da Aboboreira – Conjunto de três percursos pedestres 

designados por PR 1 – Trilho das Florestas Naturais, Trilho PR3 – Trilho dos 

Caminhos de Água e Trilho PR4 – Trilho dos Dólmens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.akporto.com 

Email: akporto@hotmail.com 
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