
 
     

    
 

 
 
 
 

 
 
  

INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO 
 

Informações: 965 150 867 
                     tropicodedanca@gmail.com 

Facebook / TropicoDeDanca 
YouTube / Tropico de Dança 

www.tropicodedanca.pt 
 

Conheça os ritmos, os professores, a sala de aula e o ambiente! 
 

PODE PARTICIPAR NUMA AULA SEM QUALQUER COMPROMISSO 
TRAGA AMIGOS e FAÇA AMIGOS! 

 
HORÁRIOS DAS ATIVIDADES DE AULA DE DANÇA 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira Domingo 

    
17:00h 
 Danças 

Europeias 

   

18:45 
Danças Latinas e 

Salão 
7 aos 12 anos 

Prof David Rodrigues 
Danças Tradicionais 

Europeias 

 
19:00h 
Salsa 

Iniciados 
 

19:30h 
Danças Salão 

Iniciados 

18:00h 
Turma Jovem 

13 aos 30 anos 

20:00h 
Estudio 

Coreografico 

20:00h 
Salsa 

Intermédios 

20:00h 
Kizomba/Bachata 

Iniciados 

20:30h 
Danças Salão 
Intermédios 

Associados 
Todos os Ritmos 

 

21:00h 
High 
Heels 

21:00h 
Salsa 

Avançados 

21:00h 
Kizomba 

Interm./Avançados 

21:30h 
Danças Salão 

Avançados  

 

Prof Georgia Lacroix 
Prof Tatiana Santos 
Estúdio Coreográfico 

Prof Carlos & Ekaterina 
Salsa 

22:00h 
Bachata 

Interm./Avançados 

Prof Tatiana Santos 
Prof Fábio Trindade 

Danças de Salão 

 

Prof Georgia Lacroix 
High Heels  

Prof Ouzin Gozmir 
Kizomba / Bachata  

 

                     

Associação Trópico de Dança 
(associação sem fins lucrativos) 

NIF:509384234 / CAE:94991 
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O ano letivo com aulas regulares é de 10 meses, de meio de Setembro a meio de Julho. 
As quotas suplementares respeitantes a essas aulas são ininterruptas. 
A liquidação da quota suplementar requer, impreterivelmente, a validação por carimbo no cartão de sócio 
praticante, até ao último dia do mês anterior, dentro do horário de atendimento da receção da ATD. O não 
cumprimento inviabiliza o acesso do(a) associado(a) à sala de aula e terá uma regularização de 2,00. 
 
O pagamento deve ser feito em numerário na receção das aulas. 
 
Só é permitida a entrada na sala de aula, após a entrega do cartão de sócio praticante na receção, autorização do 
colaborador e professor. Se o sócio extraviar o cartão, seja qual for o motivo, terá que pagar 1,00 e efetuar prova 
de pagamento de todas as quotas suplementares do ano letivo em curso apresentando os registos, para a 
emissão/validação da 2ª via do cartão. 
Só após ter em sua posse a 2ª via do cartão, devidamente validado, poderá frequentar as aulas. 
 
As nossas aulas funcionam sempre com o sistema de troca de pares, para facilitar a aprendizagem. 
Durante os 2 meses de férias, poderá haver Cursos de Verão para todos os interessados. No horário dos Cursos de 
Verão estarão abertas as inscrições e respetivos pagamentos para o ano letivo seguinte. 
A meio de Setembro, há sempre uma tarde de domingo com aulas experimentais gratuitas para conhecerem os 
professores e o salão das aulas. Este Open Day marca o inico do novo ano letivo. 
Na Festa Mensal de Julho, realiza-se uma exibição de todos os sócios praticantes, que queiram participar. 
As normas deverão ser respeitadas e aplicadas sem exceção. 

QUOTAS SUPLEMENTARES - ATIVIDADES DE AULAS DE DANÇA 
Danças Salão Est.Coreog/High Heels Salsa Kizomba / Bachata Danças Europeias 

 
 

1 aula de 
1h por semana 

21,00 /mês 
 
 

 
 

1 aula de 
1h por semana 

21,00 /mês 
 
 

 
 

1 aula de 1h 
por semana 
21,00 /mês 

 
 

1 aula de 
1h por semana 

21,00 /mês 
2 aulas de 

1h por semana 
30,00 /mês 

1 aula de 
1h por semana 

21,00 /mês 

10 meses - 10 ritmos 
 

5 Latinas: Cha Cha Cha, 
Jive, Samba, Paso 
Doble e Rumba 
 
5 Clássicas: Tango, Quick 

Step, Valsa Vienense, 
Valsa Inglesa e Slow Fox 

 

 

(*) – Jovens que pratiquem qualquer ritmo podem participar na Turma Jovem livremente. 
 

FORMALIDADES PARA A INSCRIÇÃO 
Entregar 2 fotos a cores (podendo ser cópia ou impressão) 

 

 
Único: 10,00 inscrição 
Anual: 7,00 Seguro do ano letivo em curso +  Q u o t a  Anual até ao final do ano civil em curso 
Mensal (Quota Suplementar): conforme modalidades praticadas, independentemente do nr. de feriados 

 
Ao 2º mês de atividade, pagamento do ½ mês de Julho 
Durante Novembro de cada ano, pagamento de 12,00 Quota Anual do ano civil seguinte 

 

LOCAL ONDE SÃO AS ATIVIDADES DE AULAS 
Sede Associação Trópico de Dança (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 Oeiras Parque. 
Entre o polidesportivo e o campo de ténis da Coop. Nova Morada. 
 
INFORMAÇÕES

DESCONTOS NAS ATIVIDADES 
 

5,00 – Se praticar dois ritmos diferentes 
10,00 – Se praticar três ritmos diferentes 

15,00 – Se praticar quatro ritmos diferentes 
 

Atividades com quotização especial 
não se aplica nenhum desconto. 

Crianças e Jovens 
7 aos 25 anos 

9,00 /mês 

Turma Jovem (*) 
13 aos 30 anos 

4,00 /mês 



FESTAS MENSAIS ORGANIZADAS PELA ASSOCIAÇÃO 
 
 

1º SÁBADO de cada mês: 21h às 23h workshop e das 23h às 3h, festa em 3 salões 
Aberta a todos os interessados e sem marcação 

Festa a realizar no 1º sábado de cada mês: 
6,00 – entrada adultos 
3,00 – entrada crianças 
3,00 – entrada para sócios praticantes (excepto TJ), apresentando obrigatoriamente cartão de sócio 
          praticante com quotas anuais e suplementares liquidadas e validado através de carimbo no cartão. 

 

 
LOCAL DA FESTA MENSAL 

AERLIS, Associação Empresarial da Região de Lisboa 
Rua S.Salvador da Baía, Edifício Aerlis, 2780 - 017 Oeiras 

GPS: 38º 42' 11.20 N    9º 18' 03.88 W 
(à saída da A5, entre o Oeiras Parque e o Parque dos Poetas) 

 
 

A Festa é frequentada por cerca de 300 pessoas de várias faixas etárias num ambiente familiar. 
Os salões de dança são para maiores de 12 anos. Existe o Espaço Criança onde terão que estar todas as crianças 
até aos 12 anos. Crianças que andem em aulas de dança, poderão dançar no salão do ritmo que frequentam, 
desde que tenham sempre visível o cartão de aluno e seja possível o acompanhamento de uma educadora no local. 

 

 
Excepções à regra da festa ser sempre no 1º sábado de cada mês: 
- Agosto é Férias, não há Festa. 
- 31 dezembro é a Festa de PASSAGEM DE ANO, não haverá festa no 1º sábado de Janeiro 

 
 

FOTOS E VIDEOS DAS FESTAS NO FACEBOOK E YOUTUBE 

 
 
BAR e REFEIÇÕES 

No espaço da festa da Associação Trópico de Dança, existe o serviço de bar. 

Servem também jantares de grupo sendo necessária marcação. 

O pagamento é feito diretamente. 
Quem janta terá necessáriamente de pagar no dia o valor da festa. O jantar é opcional, a festa não.  
 
ESPAÇO CRIANÇA, até 12 anos 
3,00 por criança:  21h à 1h 

 

As crianças até aos 12 anos não podem frequentar os salões de dança. Na festa 

temos salinha só para as crianças com uma Educadora e uma Professora. 
Temos Playstation 3 (Karaoke em português, Dance Party, Futebol...), jogos 
tradicionais, pinturas faciais e muitas actividades divertidas. 
Podem trazer computador e usar internet com o consentimento do tutor. 
Crianças não é habitual ficarem acordadas após a 1h, nem o incentivamos. 
Mas para o caso de ser necessário, por o tutor se atrasar, tomaremos conta 
delas até as virem buscar, no máximo a t é  às 3h. Pelo prolongamento a partir 

da 1h será cobrado 10,00 por criança. 
Os pais podem estar com os seus filhos, no espaço criança, sempre que queiram.



 
 

WORKSHOP, iniciação a um ritmo 
21h às 23h: 

A FESTA MENSAL (1º Sábado) 

Em cada festa há um workshop de um ritmo diferente. 
Venha aprender esses ritmos e traga os amigos que ainda não sabem dançar! 

 
   
   23h às 3h, 3 SALÕES com muita MÚSICA PARA DANÇAR ritmos variados: 
 

SALÃO1 – DANÇAS SALÃO e possibilidade de outros ritmos dançados a par 
DJ Danças Salão e Animações 

Animações em linha e em roda com troca de pares. Exibições em algumas festas. 
 
 

À 1h animação em forma de concurso, do ritmo do workshop. 
Oferta de 1 bebida a todos participantes: ÁGUA, COCACOLA, CERVEJA ou WHISKY. 
Se é iniciante no mundo da dança ou nunca teve aulas, ESTE CONCURSO É PARA SI! 
Se entra em campeonatos do ritmo a concurso, é professor desse rítmo, ou faz dele profissão como bailarino, 
pode também participar no concurso se o par for iniciado, nunca dois profissionais. 

 
 

Prémios Trópico de Dança: 
- “1º LUGAR”, par avaliado e escolhido pelos professores - 
recebem medalhas. 
- “APLAUSO DO PÚBLICO“: pela votação dos presentes ,no 
destacável dos talões de entrada - recebem diploma. 

- “2º LUGAR”, todos os restantes participantes. 
 

SALÃO2 – SALSA, KIZOMBA e Bachata 
DJ Latinas e Africanas 

Animações em linha e em roda com troca de pares. 
 
 

SALÃO3  – DANÇAS EUROPEIAS 
DJ Europeias (com explicação/orientação das Danças) 

Danças em roda com troca de pares, linhas e a par. 

Mapa do local das festas.

       Quem não sabe dançar ou não tem par, nesta sala consegue seguramente divertir-se 
 

FESTA DE PASSAGEM DE ANO! 
DANÇAR E ESTAR 

COM OS AMIGOS É… 

UM PRAZER, 
UM VÍCIO, 

UMA PAIXÃO! 
 
 

Passe esta informação aos seus contatos, 
Faça mais um amigo feliz!!! 


