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Associação Portuguesa de 

Professores de Dança de Salão 

Internacional 
/ CIRCULAR Nº 01 2021 

Caros Professores, Monitores e Bailarinos, 

APPDSI 25 anos de experiência e trabalho contínuo, com reconhecimento internacional 

e um legado para o futuro da Dança de Salão em Portugal. Orgulhamo-nos de ser a 

entidade que representa os Profissionais desta modalidade, apoiando e desenvolvendo 

projetos para as gerações futuras. 

Neste contexto vimos informar que já está em curso o novo plano de comunicação e 

atividades para incentivar as escolas e dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a 

realizar até aqui. 

1. Iniciamos o ano de 2021 com a oferta do International Training Camp e renovação, 

que abrange as renovações e novos registos pagos em 2020. Data limite até 28 de 

Fevereiro. Site da APPDSI: www.appdsi.net 

2. Training Camp, com professores de renome internacional, está em curso até ao dia 27 

de Fevereiro. Informações na página oficial da APPDSI. 

3. Aos bailarinos profissionais e Jurados inscritos na APPDSI/WDC, devem preencher, 

assinar o documento em anexo e reenviar por e-mail, até ao dia 28 de Fevereiro. 

(info@appdsi.net). 

4. Queremos estar mais perto e trabalhar em conjunto, para este plano de trabalho 

precisamos da vossa colaboração no sentido de nos enviarem: 

- Uma fotografia tipo passe do professor/monitor e o logo do vosso projeto até ao dia 24 

de Fevereiro.  

- Vídeos (com a duração máxima de 2 minutos). Os vídeos poderão ser filmagens de aulas, 

treinos, competições e ou testemunhos da vossa experiencia em dança, enfim tudo dando 

largas à vossa imaginação. 

Nota: corpo do e-mail acrescentar: “autorizo a utilização da minha foto, logo e vídeo por 

parte da APPDSI, para fins de promoção e divulgação da minha atividade”. 

5. Informamos ainda que a APPDSI está a reformatar-se visualmente e que estamos mais 

presentes do que nunca no universo virtual. Através das plataformas do Instagram, 

Facebook, Página Oficial e do novo Site. 

LINKS: 

instagram.com/appdsiportugal 

https://www.facebook.com/AssocPortDancaSalaoInt 
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