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Mensagem do Editor

C

om enorme satisfação, concretizamos, hoje, um sonho de há
muito perseguido. Colocamos,
à disposição da comunidade tanguera,
colaboradores, freqüentadores e demais interessados, o informativo VIRALAPA News cujo propósito é ser
o principal órgão de comunicação do
Espaço de Dança VIRALAPA.
Sob a égide do INSTITUTO BRASILEIRO DO TANGO, coerente com a
filosofia traçada para divulgação e preservação da cultura do tango no Brasil,
o VIRALAPA News divulgará todas as
atividades programadas e realizadas no
espaço, informando aos leitores sobre a
agenda de classes, práticas e milongas,
além de demais eventos pertinentes ao
desenvolvimento cultural das danças.
Nosso Informativo é essencialmente
interativo. Isto significa que comentários, sugestões e colaborações serão sempre apreciadas.
Para tanto, contate
percyrodrigues@openlink.com.br
Percy Rodrigues
JP 31780RJ
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Novo ciclo de Paulo Araujo

epois de organizar milongas nos últimos 20 anos,
nos espaços Elite, Avatar,
Lugar Comum, Rua da passagem
e Casarão do Cosme Velho com a
marca XANGÔ e, como co-autor,
criar o INSTITUTO BRASILEIRO
DO TANGO, do qual é o atual presidente, PAULO ARAUJO volta ao
cenário do tango no Rio de Janeiro
ao lançar o ESPAÇO VIRALAPA,
situado no centro nervoso da boemia carioca, em pleno bairro da
Lapa, na Avenida Gomes Freire,
663, sobrado.
Ao longo dos últimos anos, Paulo
Araujo adquiriu vasta experiência internacional, dando classes de tango
em diversos países da Europa e em
cidades importantes dos Estados Unidos da América do Norte.
As viagens, contudo, não o impediram de preservar seleto grupo de colaboradores no Brasil, especialmente no
Rio de Janeiro, que, segundo Paulo, é
mola propulsora do trabalho e razão
do seu sucesso.
Comandadas por Paulo Araujo, no
ESPAÇO VIRALAPA, são realizadas as Milonga Xangô todas as sextas-feiras a partir das 21 horas, além
de classes de tango, em grupos e individual, em diversos horários durante toda a semana.
No VIRALAPA News, os tangueros podem conferir toda a programação cultural do ESPAÇO VIRALAPA, com dias e horários de
classes, práticas e milongas, além
de obter outras informações do tango no Brasil e no Exterior.
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Colaboradores que fazem a diferença
Paulo Araujo atribui, ao sucesso do VIRALAPA, o apoio dos colaboradores. No momento em que é lançado este Informativo, é oportuno fazer justa homenagem a esses colaboradores que fazem a diferença.
Daniel Oliveira
Ao chegar no VIRALAPA, ainda
na portaria do prédio, o visitante é
recebido por Daniel, responsável pela
segurança, distribuição e recolhimento das comandas de consumo.
Aline César do Nascimento
Aline César encarrega-se das reservas,
recepção durante as milongas e controle administrativo das inscrições dos
alunos e recebimentos do numerário.
Marli Paulo Paulino
Marli é responsável pelos petiscos
servidos durantes as milongas e de
todos os preparativos para manter o
suprimento e a limpeza da casa.
Renato Oliveira
Renato é encarregado do atendimento das mesas é do bar, servindo
bebidas e petiscos aos milongueros
e convidados.

CLASSES E HORÁRIOS
CURSO: TANGO INICIANTE
TERÇA E QUINTA
QUARTA
SÁBADO

GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4

de 18:00 às 19:00
de 20:00 às 21:00
de 20:30 às 22:00
de 19:30 às 21:00

PROF. Paulo
PROF. LÚCIO
PROF. Paulo

CURSO: TANGO INTERMEDIÁRIO
TERÇA E QUINTA GRUPO 5
SÁBADO
GRUPO 6

de 19:00 às 20:00
de 18:00 às 19:30

PROF. Paulo

CURSO: TANGO AVANÇADO
SÁBADO

GRUPO 7

de 16:30 às 18:00

PROF. Paulo

CURSO: DANÇA DE SALÃO INICIANTE E INICIADO
SEGUNDA
de 18:00 às 19:30
PROF. Ronaldo
QUARTA
de 19:00 às 20:30
PROF. LÚCIO
CURSO: DANÇA DE SALÃO INTERMEDIARIO
SÁBADO
de 15:00 às 16:30
PROF. Lúcio
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