PASSAGEM DE ANO
2018 ---> 2019
Salão de Salsa, Kizomba e Bachata
Salão de Danças de Salão e Latinas
Sala de Danças Europeias
Esteja atento. Número limitado de entradas, e as com jantar esgota cedo
Para informações e/ou receber newsletter: 96 515 08 67 atd@tropicodedanca.pt
LOCAL .: Associação Empresarial da Região de Lisboa
Edifício AERLIS - Rua São Salvador da Baía, 2780-074 OEIRAS
(à saída da A5, entre o Centro Comercial Oeiras Parque e o Parque dos Poetas
GPS ....: 38º 42' 11.20 N

9º 18' 03.88 W

MAPA ..: http://www.tropicodedanca.pt/imagens/mapa_aerlis.jpg
VALORES fixos até às 5h (final da festa):
03,00 até 12 anos: 20:30h às 2h Espaço Criança. (mais 17,00 se sair após 2h)
Crianças não podem ir para os salões de dança
15,00 maiores de 12 anos: 20:30h entradas simples sem jantar
(disponíveis cadeiras na Sala 3 e junto ao bar)
30,00 maiores de 12 anos: 18:30h c/ Jantar e lugar reservado em salão dança
(crianças com jantar: até 5 anos 10,50 | 6 aos 12 anos 18,00)
18:30h – Abertura de portas para quem marcou JANTAR
19:00h às 21h Jantar
EMENTA .:
- Vinho do Porto, sumo de laranja,
pate de chourição e de pasta de atum com tostas
- Creme de espinafres
- Bacalhau com Broa e Vitela Imperial com legumes e arroz branco
- Saladas Mista, tomate com mozzarella e ibérica com fruta tropical
- Arroz doce, mousse de chocolate, pudim flan, chessecake de frutos silvestres,
tarte de maçã e fruta laminada
- Vinho branco e tinto, sumo de laranja, água mineral e café
Aproximadamente 10 pessoas nas mesas do jantar (organizado por nós para não separar grupos)
Em média 5 pessoas por mesa, nos lugares correspondentes reservados no salão de dança escolhido
PROGRAMA para todos, quer jantem ou não .:
20:30h – Abertura de portas para quem não tem jantar
Workshop de iniciação à dança
21:00h Kizomba
21:30h Merengue
22:00h Bachata
22:30h Salsa
23:00h – 3 salões em simultâneo onde dançar
Salão 1 - DJ António Sales
- Danças de Salão (5 Latinas..: Cha Cha Cha, Jive, Samba, Paso Doble e Rumba
5 Clássicas:Tango, Quick Step, Valsa Vienense, Valsa Inglesa, Slow Fox)
- e ainda outros ritmos variados a par, anos 80 e
animações em linha e em roda com troca de pares
Salão 2 - DJ João Fanha
Salsa, Kizomba e Bachata
Sala 3 - DJ David Rodrigues
Danças Tradicionais Europeias
Rodas com troca de pares, linhas de dança e mais animação. O DJ toda a noite ensina a
dançar Europeias de forma a que, todos os que não sabem dançar, possam participar

00:00h – Espumante, Bolo Rei e Passas
01:00h – Animação em formato de concurso MERENGUE para todos participarem, saibam ou não dançar
1º lugar recebem medalhas. Prémio “Aplauso do Público” recebem diplomas
Restantes concorrentes, todos 2º lugar exequo
(oferta de cocacola, água, wisky e cerveja a todos os participantes nesta animação)
02:00h – Caldo verde, pão e chouriço
05:00h – Encerramento
DRESS CODE.: Chic & Elegante
Entradas disponíveis (nao temos multibanco):
- Na Cooperativa de Habitação Nova Morada
Av. dos Fundadores nº 59 A, 2770-072 Paço de Arcos
GPS: 38º 42' 18.64 N 9º 17' 51.78 W
No horário das aulas ou: 2ª feira a 5ª feira, das 20h às 22h
domingos das 17h às 21h
(aproveite estar no local das aulas, para fazer uma aula experimental sem compromisso)
- Na Festa mensal no Edifício AERLIS de Oeiras
Rua do Coro de Santo Amaro de Oeiras
Sábado 21h às 3h, dia 1 de Dezembro
OFERTA DE ENTRADA SEM JANTAR AOS PROFESSORES de qualquer dança e a 1 acompanhante
Se é alunos, informe os seus professores! Se é professor de Dança e não tem o nosso cartão de livre trânsito, será
incluído na nossa lista a pedido, antes do dia da Passagem de Ano.
ESPAÇO CRIANÇA
- até aos 12 anos
- 20:30h às 2:00h
As crianças permanecerão na salinha que temos para as receber com 2 educadoras.
Disponível Playstation 3, Karaoque, jogo football, Uno, jogos tradicionais e pinturas faciais.
Os familiares podem estar com as crianças no Espaço Criança sempre que
queiram, e fazer lá grande festa à meia noite, tendo os miudos Champomy,
bolo rei e outras goluseimas. Um pouco antes das 2h terão igualmente o
caldo verde, pão rústico e chouriço
TRAGA O SEU FILHO!
Crianças não é habitual ficarem acordadas após as 2h.
Para o caso de os pais se atrasarem, tomaremos conta delas após
as 2h, acrescendo de mais 17,00 pelo prolongamento
O Espaço Criança espera-as com todas as brincadeiras próprias
para as idades. Após saírem do Espaço Criança, elas não podem ir
para os salões de dança
Há Bengaleiro no BAR
Vasta área de estacionamento gratuito.
Número de entradas limitadas e ambiente seleccionado
(a festa de 31 de Dezembro substitui a Festa Mensal que seria a 5 de Janeiro)
Divulge entre os amigos e venham divertir-se connosco !
Convide os seus amigos para este evento e partilhe no seu mural:
https://www.facebook.com/events/1616668291772331/
Qualquer esclarecimento ou sugestão acerca da Passagem de Ano, telefone-nos
Tm .: 96 515 08 67 - 91 931 36 43
Sempre disponíveis para dar informações, inclusivé fins de semana e feriados
atd@tropicodedanca.pt - www.facebook.com/TropicoDeDanca
www.tropicodedanca.pt
- www.facebook.com/TropicoDeDanca3

DANÇAR E ESTAR COM OS AMIGOS É UM PRAZER,
UM VÍCIO, UMA PAIXÃO !

