
Música e esporte fazem o ritmo dos próximos finais de semana em Brasília. Uma 
das modalidades que mais ganham praticantes no país e na capital federal, o 
beach tennis é a mais nova atração do festival musical Na Praia, que vai até 11 de 
setembro, no Setor de Clubes Sul.

Para as emoções do esporte que virou febre mundial, foi reservado um espaço 
que comporta quatro quadras. A escola Calango Beach Tennis é a responsável por 
oferecer as experiências da modalidade.

“O nosso proposito no Na Praia é apresentar a modalidade as pessoas que ainda “O nosso proposito no Na Praia é apresentar a modalidade as pessoas que ainda 
não tiveram oportunidade de jogar e oferecer uma experiência única para atletas 
e praticante que vão treinar e jogar em um lugar memorável”, diz Delano 
Choiary, fundador da Calando Beach Tennis.



Multicampeã de futevôlei e ex-número um do mundo, Márcia Negreiros é uma 
das alunas do projeto da Calango Beach Tennis. Pronta para curtir o festival, a 
atleta conta que conteve a vontade de jogar algumas partidas na arena montada 
no evento.

“Eu vim para passear com a família, mas não aguentei e acabei jogando três “Eu vim para passear com a família, mas não aguentei e acabei jogando três 
partidas. A estrutura está linda, a areia impecável para o play. O esporte de 
Brasília merece essa grandeza, essa alegria. Nos próximos finais de semana a 
programação já está garantida”, brincou a atleta.

O acesso ao complexo Na Praia e ao Play, durante julho, está disponível por O acesso ao complexo Na Praia e ao Play, durante julho, está disponível por 
pacotes: individual (R$315,00), dupla (R$535,00), família de três membros 
(R$756,00) e família de quatro membros (756,00). Os ingressos para o day use 
também podem ser adquiridos na semana (R$80,00), sábado (R$100) e domingo 
(R$120).

A aquisição do Passaporte dá direito ao acesso ao complexo Na Praia e utilização A aquisição do Passaporte dá direito ao acesso ao complexo Na Praia e utilização 
ilimitada das quadras, inclusive sábados e domingos. Os horários das quadras 
funcionarão na segunda-feira de 12h às 22h, de terça a quinta das 8h às 22h e de 
sexta a domingo das 8h às 16h.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima


