Contacte: ☎ 919 313 643 - 965 150 867 ( todo o dia, incluindo fins de semana e feriados)

1 - Ano letivo 2016/2017 – (aulas 2ª a 5ª e Domingo ao fim do dia)
Inscrições já abertas. Inicio das aulas a 19 de Setembro
É necessário preencher ficha de inscrição e entregar 2 foto a cores. Serve fotocópia
Pagamento em dinheiro
(21,00/mês com aulas 1 vez por semana)

2 – Workshop Salsa em setembro - Profs Tiago Ferreira e Fi (duração 4:30h)
Iniciados ...........................: 3ªs feiras 6 e 13. Dom. 11 - das 19h às 20:30h
Intermédios/avançados ...: 3ªs feiras 6 e 13. Dom. 11 - das 20:30h às 22h
https://www.facebook.com/events/1104781276269187/

3 - 18 setembro – aulas experimentais Gratuitas
Lançamento ano letivo 2016/2017. Venha conhecer professores, ritmos e sala aula
Um Domingo de tarde com aulas gratuitas das 13:15h às 17:00h.
Crianças .: Danças de Salão.
Adultos ..: Danças Salão, Salsa e Kizomba/Bachata
Sem marcação. Basta aparecer!
Convide amigos e familiares. Passem um domingo diferente na nossa companhia!
https://www.facebook.com/events/1210319535665124/
(continua na página 2)

4 – CRIANÇAS e ADOLESCENTES dos 5 aos 15 anos – aulas de Danças de Salão
Lançamento ano letivo 2016/2017
Um mês de aulas experimentais Gratuitas de 22 de setembro a 13 de outubro
17:30h / 18:15h – crianças dos 5 aos 7 anos
18:15h / 19:00h – crianças maiores de 8 anos
19:00h / 20:00h – adolescentes menores de 16 anos
Sem marcação. Basta aparecer!
Traga filhos e informe pais de outras crianças. Se é professor, divulgue nas escolas
No futuro poderão frequentar aulas de competição
Com prof. Tatiana Santos, várias vezes campeã de Latinas e Clássicas
Participou programa Dança com as estrelas, Dança comigo, Achas que sabes dançar
(9,00/mês a par – 18,00/mês sem par)
https://www.facebook.com/events/1042122049217776/

5 – TURMA JOVEM até 24 anos – Secundário e Universidade – Ritmos variados
Lançamento ano letivo 2016/2017
Um mês de aulas experimentais Gratuitas de 25 de setembro a 16 de outubro
Iniciação Salsa, Danças de Salão, Kizomba + Animação Festas
Domingo - 19h às 20h - Turma Jovem
Sem marcação. Basta aparecer!
Informe os amigos ou filhos para aparecerem. Se é professor, divulgue nas escolas.
(4,00/mês estudantes – 8,00/mês não estudantes)
https://www.facebook.com/events/221358331598753/

DIVULGUE entre os seus amigos e familiares
Alguns amigos ficarão felizes com a oportunidade e nós agradecemos-lhe

LOCAL das aulas:
Cooperativa de Habitação Nova Morada
Av. Dos Fundadores nº 59 A, Paço de Arcos
GPS: 38º 42' 18.64 N 9º 17' 51.78 W
(à saída da A5, ao lado do Centro Comercial Oeiras Parque)
MAPA: http://www.tropicodedanca.pt/imagens/mapa_novamorada.jpg

Mais CONTACTOS:
atd@tropicodedanca.pt - www.tropicodedanca.pt
www.facebook.com/TropicoDeDanca
www.facebook.com/TropicoDeDanca3

