
 
Desporto  

 

Pavilhão Multiusos de Odivelas | 26 de outubro 
Dance Summit e Urban Dance Awards  

 

Em contagem decrescente… 

 

É já no próximo sábado, dia 26 de outubro que o Pavilhão Multiusos de Odivelas será 

palco do Dance Summit - Urban Edition (durante o dia) e da 1ª Edição do Urban Dance 

Awards (à noite). 

As iniciativas são uma coorganização da Câmara Municipal de Odivelas e da Associação 

Ensaio D´Elogios. 

No caso do Dance Summit , este ano será inteiramente dedicado aos estilos de dança 

urbana. O foco recai sobre estilos como Breakdance, Dancehall, Hip Hop, House ou Locking 

e oferece aos bailarinos visitantes um dia de masterclasses com bailarinos nacionais de topo 

e de palestras capazes de dar uma visão transversal sobre tudo o que envolve os bastidores 

de uma carreira ligada à dança. 

Também com entrada gratuita encontramos um novíssimo Freestyle Stage, um palco ao qual 

todos os visitantes podem subir e dançar o seu estilo preferido. A completar o programa, 

com necessidade de aquisição de pulseira, encontramos seis Workshops imperdíveis, com 

as referências mundiais Windy Tsoi, Rycardo Gomez e Coddie Wiggins. 

No caso do Urban Dance Awards , pela primeira vez Portugal vai ter uma Gala destinada a 

distinguir e premiar os artistas, bailarinos e atletas das Danças Urbanas que prestigiam, 

desenvolvem e promovem a sua arte no nosso país e além fronteiras. Da mesma forma, 

pretende-se homenagear as entidades, instituições e marcas que promovem o 

desenvolvimento de plataformas para o crescimento destes estilos. 

Existirão prémios, como é o caso de Coreógrafo do Ano, Grupo do Ano ou Novo Talento, 

abertos à votação do público, que dividirá o peso das suas escolhas com as de um painel de 

100 jurados constituído por crew leaders, responsáveis pelos grupos e representantes de 

escolas, participantes do Portugal Hip Hop Dance Championship - Hip Hop International 

Portugal, promotores de eventos, campeonatos e battles, profissionais da área e pela 



comissão organizadora: Jazzy Dance Studios e Associação Portuguesa de Hip Hop Dance 

Crews. 

Numa altura em que se prepara Odivelas “Cidade Europeia do Desporto 2020”, este será um 

sábado verdadeiramente inesquecível! 

Nota: seguem em anexo as imagens das iniciativas. 

Odivelas, 23 de outubro de 2019 

 

Para mais informações: 

 


