
                                  FESTA DE NATAL DOJO AMICALE CARTAXO  
  

                                                           19 DE DEZEMBRO – AUDITÓRIO DA S.F.PONTÉVEL  

  

HORÁRIO:  

  

18.00H: Ensaio Geral (todos os karatecas devem vir vestidos com o respetivo kimono e não podem chegar atrasados. 

Podem trazer jogos para os tempos livres, os pais não podem assistir ao ensaio).  

  

20.00H: Pausa para Lanche (os karatecas deverão trazer um lanche leve e apropriado para o momento). 

  

21.00h: Apresentação Técnica das diferentes Classes e troca da recordação de Natal. 

  

22.30h: Convívio com Beberete.   

  

IMPORTANTE:  

  

PRESENTES DE NATAL: Este ano o tema é a fotografia, haverá um concurso de fotografias onde os pais votarão na 

melhor foto. Os karatecas juntam-se em grupos de 2 e oferecem ao seu colega uma fotografia. O Karateca que 

ganhar a melhor foto, será o karateca do mês de Dezembro. O tema é livre, a foto deve ser criativa, pode haver 

montagens e pode ter a foto de quem oferece, de quem recebe, dos dois ou até de outros colegas do dojo. Para ser 

sujeita à avaliação terá de ser colocada no nosso site, pois a votação será via net, quem não tiver acesso basta 

contactar a Mestre Paula ou o karateca Humberto Freire para mais esclarecimentos 

- FESTA CONVÍVIO: Após terminar a apresentação no auditório, decorrerá um pequeno convívio com beberete, cada 

karateca deverá levar doce/salgado/bebida – ver informação abaixo indicada. A festa é para toda a família do Karaté.  

- 2.50€: Cada Karateca terá de pagar 2.50€ a fim de ajudar nos custos de manutenção e uso do espaço da S.F. de 

Pontével.   

- NÃO HÁ FÉRIAS DE NATAL: Só não haverá aulas nos dias 24 e 25 de Dezembro; e nos dias 31 de Dezembro e 1 de 

Janeiro. Há aulas nos seguintes dias: segundas (dias 23 e 30) e Quintas (dias 26 e 2) nos seguintes horários: Infantis – 

18.30h / Adultos – 19.30h.  

   

Nota: Contamos com a ajuda de todos os karatecas mais maduros e responsáveis para toda a logística, mas se 

houver um pai ou mãe que esteja disponível neste horário para assegurar ainda mais esse apoio, serão muito bem-

vindos. 

   

O QUE LEVAR PARA O BEBERETE?    

“SÃO SEMPRE MUITO BEM RECEBIDAS AS ESPECIALIDADES CASEIRAS.”  

 · CINTOS BRANCOS E AMARELOS : DOCES / BOLOS / GOLUSEIMAS  

 · CINTOS  AMARELOS FAIXA ATÉ VERDE  : SALGADOS / PÃO / BATATA FRITA   

 · CINTOS  VERDE FAIXA A VERMELHO FAIXA : REFRIGERANTES COM E SEM GÁS / COPOS DE PLÁSTICO E 

GUARDANAPOS  

 · CINTOS  CASTANHO A NEGRO : BEBIDAS PARA ADULTOS / ÁGUA / PRATOS PLÁSTICO / COLHERES  

  

Nota: Cada um destes grupos deve trazer o que lhe compete na quantidade proporcional da família que traz. Se for o 

caso o pão, bolos, etc, devem vir já cortados.  

   

 

 

 

 

 

 

  


