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A

o
final
de
mais
um
ano,
V I R A L A PA
News homenageia professores,
colaboradores,
entrevistados,
aniversariantes e frequentadores,
retratando, para a posteridade ,
numa galeria de fotos, os momentos
de
alegria
e
descontração
acontecidos nos eventos realizados
no Espaço VIRALAPA. É, também,
uma justa homenagem àqueles que
prestigiaram as programações
elaboradas durante o ano por
Paulo Araújo e colaboradores,
especialmente, Milonga Xangô e
SegundAlternativa.

Edição especial de Natal
Mestres e Colaboradores
Desejam
a
todos
Boas Festas
e
Feliz 2014

PERCY RODRIGUES

PAULO ARAÚJO

Sandra
Santos, com
estilo,
narra e ilustra com fotos, os
principais momentos da última
SegundAlternativa
do
ano
realizada em 25 de novembro, com
o tema Natal.
Veja também reportagem sobre
as comemorações de fim-de-ano,
realizadas por Paulo Araújo e
Lúcio Mauro em Mauá, realizando
conjugação maravilhosa de música,
dança e natureza.
Aproveitamos a oportunidade para
agradecer a atenção e o prestígio
dispensados ao Informativo. No ano
que se inicia, continuaremos a doar
o melhor esforço para melhorar
o VIRALAPA
News, sempre
receptivos a críticas, sugestões e
colaborações.

SHEILA

HUERTAS

RONALDO ROSA

LÚCIO MAURO

CLAUDINHA

WAGNER LUZ

SANDRA SANTOS

Este Informativo é distribuído gratuitamente por meio eletrônico. Para recebê-lo, atualize seu-email
na secretaria do Espaço VIRALAPA. Esta e todas as edições passadas podem ser acessadas no www.
tangoporsisolo.com.br ou www.viralapa.com.br
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ENTREVISTADOS em 2013

JANEIRO
Jeusa Vasconcelos

D

FEVEREIRO
Sheila Huertas

MARÇO
Luciano Bastos

ABRIL
Dina Martinez

esde suas primeiras edições, o VIRALAPA News adotou como linha editorial
divulgar entrevistas com mestres do tango argentino que mantêm ligações com
o Espaço VIRALAPA, correspondendo ao interesse dos leitores que manifestam
curiosidade de conhecer pormenores da trajetória dos profissionais. Durante este ano,
não foi diferente. Nesta edição especial, registramos as entrevistas realizadas durante

MAIO
Alvaro Reys

JULHO
Marcelo Ferreira

AGOSTO
Lúcio Mauro

2013 e, aproveitando a oportunidade, a editoria do VIRALAPA News agradece a
atenção dispensada pelos profissionais entrevistados, bem como material e fotos por
eles disponibilizados para as edições mensais.(PR)

SETEMBRO
Marcio Carreiro

OUTUBRO
Daniel Santiago

NOVEMBRO
Sueli Coelho
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ANIVERSARIANTES em 2013

U

m dos momentos
mais alegres das

SegundAlternativas têm
sido as comemorações
dos
aniversariantes
do mes. Nesta edição,
resgatamos alguns desses
momentos
ocorridos
durante o ano, expressos
nas fotos ao lado. (PR)
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SEGUNDALTERNATIVA DO
MÊS DE NOVEMBRO TEVE O
NATAL COMO TEMA.

sandrucha@gmail.com

A FESTA ESTAVA ANIMADA,
teve gente que entrou no clima e
não dispensou o chapeuzinho do
Papai Noel. Martinha e Janaina
trouxeram amigos para dançar e
conhecer a casa. Bem vindos!!
O VIRALAPA estava cheio de
gente bonita. Olha só os casais que
abrilhantaram esta noite - Mário
e Diná – queridos dançarinos que
sempre marcam sua presença no
VIRALAPA .
Debaixo da nossa árvore de Natal
estilizada, estavam as amigas,
Valeria e Deize, num abraço
amoroso – não tem coisa melhor!!!!
Bianca andou sumida, mas resolveu
dar o ar da sua graça nesta noite –
bem-vinda, linda!!
Tudo estava rolando num clima
natalino com muita dança e boa
música como sempre. Muito
divertido! Num dado momento, o
professor Paulo Araújo anuncia
um presente a todos. Já estou
chamando de “momento poesia” Sonia, a poeta declama mais uma
riqueza literária pra alegrar a alma
da gente.
É chegada a hora de cantar os
parabéns, e quem fez aniversário
neste mês de novembro foram o
João e a Carolina – conhecida no
meio da dança como Carol. Com os
votos de muitas felicidades e vida
longa, sopraram a velinha do bolo
que estava uma delícia!
Caro leitor, por este ano é só, mas em
janeiro estaremos juntos para mais
uma nota social do VIRALAPA.
Feliz Natal - muitas alegrias e tudo
de bom em 2014!!!

Em
2014
e
sempre, tragam
amigos (as) para
conhecer o Espaço
VIRALAPA.
A vida deles (as)
vai mudar.
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Tango e dança de salão em palco bucólico
Paulo Araújo e Lúcio Mauro comemoram fim-de-ano com alunos e colaboradores
curtindo muita música, dança, comes e bebes e natureza
RALAPA e Planet Dance. A programação inusitada foi coroada
de êxito, num ambiente de extrema confraternização, nos espaços
criados para bailar dança de salão
e, como não poderia faltar, o tango argentino. Comidas e bebidas
foram trazidas fartamente pelos
próprios participantes.
Não faltou, também, o clássico

O

domingo chuvoso não impediu que Paulo Araújo e
Lúcio Mauro reunissem
em seu sítio em Mauá no último
dia primeiro mais de 70 amigos,
entre alunos e colaboradores com
suas famílias, para uma despedida
bucólica das atividades desenvolvidas durante 2013 do Espaço VI“Amigo Oculto”, com presentes
trazidos generosamente pelos alunos e colaboradores, distribuídos
BRASILEIRO sob coordenação extremamente

EXPEDIENTE

INSTITUTO
DO TANGO

agradecendo a colaboração recebida durante o ano que se encerra,
e desejando a todos Boas Festas e
Feliz Ano Novo, com saúde e muita
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carinhosa de Sheila Huertas e Sandra Santos. Antes
da
distribuição
dos mimos, Paulo
Araújo e Lúcio
Mauro
fizeram
suas saudações,

dança. Ao final,
em nome dos
presentes, Regina fez breve
histórico, agradecendo
aos
mestres e organizadores.

