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Associação Portuguesa de Professores de Dança de 

Salão Internacional 

CIRCULAR Nº 04 - 14/05/ 2021 
Full Member 

 

ESTIMADOS Professores, Monitores e Dançarinos, 

Informações e NOVIDADES! 

01 - FESTIVAIS/COMPETIÇÕES 

- Festival Online “PORTUGAL OPEN DANCE FESTIVAL”, dia 5 de Junho, com as INSCRIÇÕES já a 

decorrer e disponíveis até ao dia 3 de Junho, diretamente no site. Informações e esclarecimentos 

também disponíveis no mesmo site.www.flymark.com.ua 

- Primeiro Festival Presencial, “FESTIVAL TONI PINTO & RONNIE LEKOCH”, dia 26 de Junho. O 

evento decorrerá na área metropolitana de Lisboa e está sujeito às restrições pandémicas da DGS, 

em vigor à data. Todas as informações serão enviadas logo que possível, pois estão dependentes 

das entidades oficiais. Assim, solicitamos a todas as escolas que enviem, para o e-mail: 

secretary@appdsi.net, o número de dançarinos e acompanhantes previstos, de forma a ajustar a 

organização e a respetiva logística. 

02 - FORMAÇÃO/EXAMES/ESTÁGIOS 

- Está em curso a organização de exames de dança APPDSI/IDTA, para profissionais e amadores no 

formato ONLINE, previstos para Julho. Agradecemos que nos informem do vosso interesse, até 10 

de junho através do e-mail: secretary@appdsi.net. 

- Já está disponível o estágio para novos jurados da APPDSI, direcionado aos professores com 

diploma de dança profissional da APPDSI/IDTA. Aguardamos a confirmação dos interessados através 

do e-mail: secretary@appdsi.net. 

03 - I APPDSI – Dance Camp - TRÓIA 

Setembro, 10,11 e 12, em regime de tudo incluído (hotel, alimentação, formação, atividades e 

jantar de gala), será uma homenagem à dança, aos seus os praticantes e a rentrée para o novo ano 

letivo. Estarão representados os diversos estilos de dança das novas categorias da APPDSI, como: 

dança de Salão Social, ritmos tradicionais Latinos e Africanos, e Tango Argentino.  

As áreas de formação serão abrangentes, desde a de dança social, dança de competição, dança na 

escola, condição física, caminhadas, relaxamento, jantar de gala e muita animação. Haverá 

também aulas para os pais e/ou acompanhantes. As aulas estão a cargo dos Professores da APPDSI. 

As pré-reservas já estão disponíveis e ficam a cargo de cada escola, durante o mês de junho 

enviaremos toda a informação. 

04 – CONVITE/FORMAÇÃO 

Enviamos o convite a todos os nossos professores e monitores para estarem presentes e dar uma 

lecture/aula de 45m à sua escolha. Enviar por e-mail a confirmação da vossa participação e o tema 

a abordar até 30 de Junho, por e-mail: secretary@appdsi.net. 

05 - IMPORTANTE  

Registo dos professores/monitores e dos alunos na APPDSI, para poderem participar nos 

EVENTOS/FESTIVAIS. Site: www.appdsi.net – REGISTO. 

Excelente regresso à atividades e enviem as vossas dúvidas e propostas, estamos aqui para 

colaborar!!!! 
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