Circular 56/2018
DIREÇÃO 56
S I N D I C AT O D O S B A N C Á R I O S D O N O R T E

DANÇAS DE SALÃO
7 de agosto de 2018

federação do sector financeiro

Venha aprender a dançar com os Gémeos Moreira, vencedores do

“Dança com as estrelas”
O Sindicato dos Bancários do Norte, através do Pelouro Recreativo e Cultural, vai dar início à atividade de Danças de Salão a
partir do próximo dia 5 de setembro, destinadas aos sócios do
SBN e familiares diretos. Auditório de S. Brás, 444, 4049-049 Porto.
Aprenda danças diferentes e cativantes num curso para todos.
Danças que vão ser ministradas:
Latinas: Salsa, Merengue, Chá-Chá-Chá, Rumba, Samba, Pasodoble, Jive, Bachata.
Clássicas: Valsa Inglesa, Valsa Vianense, Tango, Quickstep, Slow
Fox, Slow Rhythm.
* INTERMÉDIOS: 18h30 às 20h00
** INICIADOS: 20h00 às 21h30
As aulas terão lugar às quartas feiras sendo os preços a praticar
os seguintes:
• Sócios do SBN e cônjuge …….. 15,00 €; • Outros familiares ……………….. 17,50 €.
* São considerados Intermédios aqueles que pratiquem a modalidade há mais de 2 anos.
** São considerados Iniciados aqueles que pratiquem a modalidade há menos de 2 anos.

O pagamento da mensalidade será obrigatoriamente por débito direto, devendo para o efeito preencher o
Mod. 234, disponível nos serviços do SBN. A falta às aulas implica o pagamento das mesmas, salvo motivo de
força maior, nomeadamente, questões de saúde.
Esta atividade só será realizada com o mínimo de 20 inscrições por turma.
Inscrição imediata. Os interessados deverão dirigir-se à Loja de Atendimento do SBN, na rua Cândido dos Reis,
130-2º – 4050 – 151 Porto, e fazer as inscrições ou obter informações complementares através dos tels. 223 398

Visite

http://www.sbn.pt

Danças de Salão

Nome Sócio(a)

E-mail

Telemóvel

v.s.f.f. ☛

IMPORTANTE: Consulte, no verso desta Circular, as INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
bem como SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Saudações Sindicais
A DIREÇÃO
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Começaram a dançar aos 8 anos de idade
na melhor escola de dança em Portugal da
altura. Logo começaram a ter bons resultados atingindo patamares elevados. Foram
então campeões nacionais, pares número
um do ranking nacional vários anos. Aos
15/16 anos foram convidados para representar o melhor clube de dança de todo o
mundo na Dinamarca. Viveram e dançaram
lá a representar este país durante alguns anos
com as suas parceiras de dança
(dinamarquesas). Já dançaram com algumas das melhores dançarinas a nível internacional, dinamarquesas, russas, ucranianas e
também americanas.
Vieram para Portugal há cerca de 5 anos e abriram a sua própria escola de dança. Passados dois anos
foram convidados a participar no melhor espetáculo do mundo de danças de salão, "Burn The floor".
Foram os únicos portugueses a terem a oportunidade de participar neste sonho e a receber este convite
sem terem sido sujeitos a qualquer tipo de casting. Estiveram assim durante alguns meses a fazer espetáculos na Austrália, Japão e China.
Foram também convidados várias vezes a participar no concurso da TVI “Dança com as Estrelas”, tendo,
juntamente com a sua parceira e atriz Sara Prata, vencido a última edição.
Mesmo afastados das competições ainda hoje detêm alguns dos recordes internacionais, tendo sido
finalistas em várias competições por todo o mundo.

Não são aceites quaisquer inscrições sem INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por débito
direto (mediante autorização do sócio), presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de transferência bancária para a
nossa conta de IBAN PT50 0033 0000 0388 0164 34039, e envio de comprovativo para sag@sbn.pt.
O preço por participante INCLUI SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, na Caravela Seguros (apólice 23-112595).
Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou www.sag.pt

