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I. INTRODUÇÃO 

 

O Palco da Tua Arte- Associação Jovem promove o Concurso de Jovens Talentos Portugal 

Loves 2 Dance (abreviadamente PTLoves2Dance) com o objectivo de incentivar, reconhecer e 

promover o desenvolvimento artístico na área da dança e expressão corporal individual ou 

em grupo de jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 28 anos de idade. 

 

II. ORGANIZAÇÃO 

 

Palco da Tua Arte – Associação Jovem sem fins lucrativos, de apoio ao desenvolvimento 

pessoal e artístico de crianças e jovens em risco através das artes performativas, organiza e 

produz o evento PORTUGAL LOVES 2 DANCE. 

III. OBJECTIVOS 

 

O presente concurso tem como objectivos: 

 

3.1. Divulgar a importância da Dança para o desenvolvimento humano e permitir a sua 

envolvência no quotidiano dos nossos jovens, impulsionando a inovação local urbana; 

 

3.2.  Impulsionar a participação dos jovens de todo o país nas actividades da comunidade local, 

reconhecendo o seu trabalho individual e/ou em grupo como elemento fundamental ao 

desenvolvimento da população jovem; 

 
 

3.3. Premiar o jovem e/ou os grupos de jovens pelo valor demonstrado, integrando como 

critérios: (i) dedicação, (ii) responsabilidade, (iii) cooperação, (iv) criatividade e (v) 

inovação.  
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IV. PORTUGAL LOVES 2 DANCE 

 

4.1. Candidaturas 

 
4.1.1. Podem ser apresentadas por jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 28 anos, 

individualmente ou em grupo. 

 

4.1.2. As candidaturas poderão integrar as seguintes modalidades de dança em todas as suas 

variantes:  

a) Dança Clássica; 

b) Dança Contemporânea; 

c) Dança Jazz; 

d) Street Dance; 

e) Club Dance; 

f) Danças de Salão; 

g) Danças tradicionais. 

 

4.1.3. As candidaturas são formalizadas através do preenchimento de formulário 

disponibilizado no site www.palcodatuaarte.com acompanhado de um vídeo com o tempo 

máximo de 2 minutos e até 14 MB. Informações e esclarecimentos adicionais através do email 

oficial do concurso: ptloves2dance@gmail.com.  

 

 

4.1.4. Todos os jovens candidatos com idades inferiores a 18 anos, deverão fazer-se 

acompanhar de autorização por escrito do Encarregado de Educação (anexo 1) e do seu 

documento de identificação, conforme minuta disponibilizada no site mencionado em 4.1.2.   

 

4.1.5. O prazo de candidaturas decorre entre até Domingo, dia 20 Dezembro de 2020, e são 

gratuitas. 

  

http://www.palcodatuaarte.com/
mailto:ptloves2dance@gmail.com
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4.2. Avaliações 

 
4.2.1. As avaliações dos vídeos decorrem no período máximo de 5 dias úteis após 

encerramento do prazo de candidaturas. Serão contactados pela produção do concurso 

os candidatos selecionados para a semifinal; 

 

4.2.2. A avaliação das participações é efectuada por um júri composto por 3 a 4 elementos 

com formação comprovada na área da dança e do espectáculo e responsáveis pela 

organização e coprodução do evento; 

 
4.2.3. Na semifinal e na final do concurso haverá também votação do público, que será 

considerada para a deliberação dos finalistas e para a atribuição do 3º, 2º e 1º Lugar. 

 
 

4.3. Semifinal  

 
4.3.1. Os candidatos que passam à semifinal deverão preparar e apresentar uma actuação 

com uma duração compreendida entre os 2 e os 7 minutos; 

 
4.3.2. Para a semifinal só poderão ser apurados no máximo 16 Semifinalistas; 

 
4.3.3. A Semifinal do concurso decorrerá no Domingo, dia 17 de Janeiro de 2021, no Salão 

Preto e Prata do Casino Estoril, com uma duração aproximada de 2 horas;  

 

4.3.4. Os candidatos terão à sua disposição na semifinal do concurso, um sistema de som e 

luzes standard, adequados à projecção do evento, bem como camarins, não dispondo 

de adereços e/ou guarda-roupa. Qualquer equipamento ou logística adicional 

necessária à sua performance e que não constem nos pontos anteriormente descritos 

será da inteira responsabilidade dos candidatos. 
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4.4. Final  

 
4.4.1. A Final do Concurso PORTUGAL LOVES 2 DANCE decorrerá no no Domingo, dia 31 de 

Janeiro de 2021, no Auditório do CriArte By Cascais Jovem em Carcavelos, com uma 

duração aproximada de 2 horas;  

 

4.4.2. Cada participação deverá corresponder a uma duração compreendida entre os 2 e os 7 

minutos; 

 
4.4.3. Para a Final do concurso serão apurados 12 finalistas; 

 

4.3.4. Os finalistas deverão comparecer no recinto para ensaio geral e sound check no dia do 

concurso em horário a disponibilizar pela produção do evento;  

 
 

4.5. Júri  

 
4.5.1. O concurso contará com a apresentação do Bruno Abreu – Coreografo e Bailarino 

profissional, Host Oficial Hip Hop Internacional Portugal, Host Urban Dance Awards , 

Host Yorn Dancers , Host Palco Dança Festival Sol da Caparica 

 

4.5.2.  A mesa de Júri da Semifinal e da Final do PTLoves2Dance será composta por:  

 
Andreia Antunes – Coreógrafa e Bailarina Profissional; Bailarina residente do Concurso 

“Dança com as Estrelas”; Participação no videoclip Madonna feat Maluma “madelin”; 

Participação no Concurso “Achas que Sabes Dançar”. 

 

Rita Spider - Bailarina (em várias companhias internacionais como Cirque du Soleil, Sonya 

Tayeh Dance Company, Boy Blue Entertaiment Company, ZooNation D.C., Abstratin’ Dance 

Group) e Coreografa (Musical CHICAGO, “Memórias” no Chapitô,  “Popota - Rainha da Pop”, 

“Nêspera no Cu”, e diversos programas televisivos tais como “Achas que sabes Dançar”, 

“Dança com as Estrelas”, “Dança Comigo”, “Let´s Dance” e "Portugal Tem Talento".  
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Fausto Bellucci - Bailarino, Coreógrafo e artista performático, treina extensivamente em Street 

Dance (HipHop e Funk); Vencedor do Concurso “Portugal Got Talent”; Participação no 

Concurso “Achas que Sabes Dançar”; Membro da Jukebox Crew (tendo representado Portugal 

na final mundial da competição HipHop Internacional em Las Vegas).  Trabalhou em cinema, 

TV e publicidade, com empresas e artistas de renome como Green Day, Nelly Furtado, Gorillaz, 

“The Voice” (treinador de performance e bailarino), MTV Awards. 

 

Cifrão – Bailarino e Coreografo, Embaixador do Concurso de Jovens Talentos - Portugal Loves 

2 Dance; Júri em vários programas de televisão, nomeadamente “Dança com as Estrelas”, 

“Pequenos Gigantes” e “Let´s Dance”; Director Artístico da Online Dance Company e 

responsável pela Online Dance Challenge; Fundador da rede nacional de escolas de Dança - 

Cifrão Dance School. 

 

4.6.  Critérios de Avaliação 

A avaliação no concurso obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Criatividade; 

b) Originalidade; 

c) Técnica;  

d) Presença em palco; 

e) Sincronia; 

f) Caracterização / figurino; 

 

4.7.  Atribuição de Prémios 

 
4.7.1. O prémio para o/a (s) primeiro/a (s) classificado/a (s) será um cheque no valor de 

300€; 

 
4.7.2. O prémio do/a (s) segundo/a (s) e terceiro/a (s) classificado/a (s) será um cheque no 

valor de 100€.  
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4.8.  Apoio à Participação  

  

Todos os concorrentes que comprovadamente residam a uma distância superior a 50kms do 

local do evento (Estoril, Cascais) têm direito a alojamento (com casa de banho privativa) na 

noite anterior à semifinal e na noite anterior à grande final:  

 

4.8.1. Alojamento Semifinal  

Check in – Sábado 16 Janeiro  

Check Out – Domingo 17 Janeiro  

 

4.8.2.  Alojamento Final  

Check in – Sábado 30 Janeiro  

Check Out – Domingo 31 Janeiro  

 

V. DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação do concurso será assegurada pelas plataformas disponíveis dos seguintes meios: 

 

a) Câmara Municipal de Cascais; 

b) Divisão da Juventude e Promoção de Talento da Câmara Municipal de Cascais; 

c) União de Freguesias de Carcavelos e Parede; 

d) Escolas do Concelho de Cascais; 

e) Associações e Organizações Juvenis; 

f) Rede CP; 

g) Circuito de Mupis; 

h) Redes sociais; 
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VI. MEDIDAS PREVENÇÃO COVID 19 

 

A produção do PT Loves 2 Dance e os participantes na semifinal e final do concurso 

deverão cumprir rigorosamente o plano de contingência estabelecido pelo Casino 

Estoril, nomeadamente os procedimentos de contingência de Staff e Artistas, que 

informamos:  

 

- É obrigatório o uso de máscara para entrar nas instalações; 

- Será medida a temperatura à chegada ao edifício, sem registo dos resultados quer na 

porta de serviço, quer na porta exterior dos camarins;  

- Para entrar nas instalações tem que ser portador de questionário “declaração 

responsável de saúde – Covid 19” (Anexo 2) devidamente preenchido e colocado em 

envelope dirigido ao Diretor do Serviço de Saúde da Estoril Sol, SA.  

- Na sequência de todos os esclarecimentos aqui prestados deve ser dado por escrito, por 

cada elemento da equipa que nos visita, o consentimento informado para que as 

declarações responsáveis de saúde sejam avaliadas pelos nossos médicos, acatando as 

indicações por estes emitidas; as indicações aqui veiculadas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, devendo ser acatadas as recomendações e chamadas de atenção feitas pelos 

colaboradores da Estoril sol, sempre que as normas aqui indicadas não estejam a ser 

estritamente cumpridas; outros esclarecimentos ou intervenções dos colaboradores da 

Estoril Sol que se enquadrem neste plano de contingência e/ou na prevenção de situações 

por nós consideradas de risco, devem ser aceites e prontamente acatadas.  

- O número máximo de pessoas do Staff e artistas que podem estar, em simultâneo, dentro 

das instalações é de 75 pessoas;  

- Deve ser promovida a desinfeção de equipamentos técnicos, ferramentas e adereços 

antes da sua utilização;  

- Desinfetar frequentemente as mãos com gel desinfetante colocado em dispensadores 

junto às salas de ensaio e camarins;  

- Apenas é permitido o uso de toalhas individuais ou descartáveis;  

- Garantir que os instrumentos, objetos e acessórios utilizados durante ensaios ou 

concertos não são partilhados; 
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- Respeitar o nº máximo de pessoas permitidas em cada área (nº afixado à entrada de 

espaço); 

- Não alterar a disposição das bancadas e o nº de pessoas por bancada; 

- Não é permitido partilhar bancadas; 

- É proibida a utilização de duches; 

- É obrigatório manter em funcionamento o sistema de renovação mecânica forçada de 

ar das instalações; 

- Qualquer refeição será servida de forma individual e personalizada, não sendo 

permitida a existência de alimentos expostos. A água será dispensada em garrafas 

pequenas; 

- Em todas as áreas de palco, backstage e camarins, deverá ser mantido o distanciamento 

físico lateral mínimo de 1,5 metros sempre que possível; 

- É obrigatório o uso de máscaras de proteção pelos corpos artísticos, equipas técnicas e 

restantes trabalhadores e colaboradores, com as seguintes exceções: 

 (i) Quando estejam nos ensaios, em cena ou na realização da prestação artística, 

devendo apenas utilizar a máscara até à entrada em palco (onde será depositada em 

local existente para esse efeito ou devidamente acondicionada) e colocada após a saída 

de cena;  

(ii) Quando esteja em causa a segurança do trabalhador, nomeadamente nos trabalhos 

de montagem e/ou desmontagem e em trabalhos em altura; 
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VII. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO REGULAMENTO 

 

5.1. No momento da inscrição os participantes declaram a aceitação das normas de 

participação neste concurso bem como a autorização da gravação ao vivo (áudio e/ou 

vídeo) do concurso final, incluindo registo fotográfico por parte da organização, não lhes 

cabendo reivindicação posterior; 

 

5.2. No caso dos participantes menores de idade, a aceitação das normas de participação 

serão validadas mediante assinatura dos respectivos encarregados de educação. 

 

VII. CASOS OMISSOS 

 

Todos os casos omissos às presentes normas serão submetidos à decisão da Organização do 

Concurso. 

 

VIII. ANEXOS 

 
 
ANEXO 1 – Autorização de participação Encarregados Educação (menores 18 anos) 
 
ANEXO 2 – Declaração responsável de saúde – Covid 19 (Casino Estoril) 
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PORTUGAL LOVES 2 DANCE 

3ª Edição 
 
 

AUTORIZAÇÃO ENCARREGADO (A) DE EDUCAÇÃO 
 
 

Eu, __________________________________________________________________________ portador(a) do 

Documento de Identificação (riscar o que não interessa) BI/ CC/ PASS/ AR 

nº_____________________________________ Encarregado(a) de Educação do(a) Jovem 

_____________________________________________________________________________ autorizo o(a) meu (minha) 

educando(a) a participar no concurso PORTUGAL LOVES 2 DANCE, bem como nas actividades 

extra que poderão ocorrer. Para o efeito tomei conhecimento das normas de participação do 

concurso. 

 

 

Assinatura 

 

____________________________________ 
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