
O Programa Escolhas associou-se a um novoprojeto na área da dança que pretende a captação 

de novos talentos, com viaprofissionalizante 

 

  

 

Trata-se do projeto “Da Rua Para oPalco”, um projeto de Marco De Camillis que, para além do 

apoio doPrograma Escolhas, contará com o financiamento da Fundação Calouste Gulbenkiane 

da Fundação EDP. 

 

Marco De Camillis, ex-bailarino profissional, coreógrafo e professor de dança,tem vindo a 

constatar, ao longo de 15 anos de residência em Portugal, as poucasoportunidades que os 

jovens provenientes de contextos socioeconómicos maisvulneráveis, têm no território da 

dança. 

 

Deste modo, pretende-se desenvolver um programa educativo de inclusão social,com via 

profissionalizante, através da dança, para jovens com idadescompreendidas entre os 16 e os 

25 anos. Neste programa educativo, serãotrabalhadas as “Danças de Rua”, já que este é um 

estilo que estámuito enraizado no dia-a-dia dos nossos jovens. 

 

O final deste programa educativo culmina com a participação dos(as) melhoresjovens 

bailarinos(as) num espectáculo musical criado e coreografado por Marco DeCamillis. Será 

apresentado numa sala de espectáculos em local a definir e abertoao público. 

 

Aos jovens que mais se destacarem neste musical, será dada a possibilidade deenveredarem 

por uma carreira artística, já que vão ter a oportunidade de sejuntarem ao grupo de bailarinos 

profissionais do coreógrafo Marco De Camillis. 

 

Para se candidatarem ao projeto “Da Rua Para o Palco” os jovens têmque : 

 

1 - Ter idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos; 

 

2 - Possuir conhecimentos de um, ou mais, dos estilos de dança abaixoindicados: 

 



- Street dance  

- Hip hop e todas as variações (breaking, locking, popping, krump, house dance,etc) 

- Funk 

- Dança moderna 

- Ritmos africanos 

- Ritmos brasileiros 

- Ritmos latinos 

- Dança clássica 

- Outras; 

 

3 - Ter já realizado algumas atuações e participações em espetáculos amadores; 

 

4 - Possuir algumas noções básicas de coreografia; 

 

5 - Deter vontade de seguir uma carreira profissional na área da dança. 

 

Trata-se, pois, de um projecto para quem já detêm um standard mínimo deexperiência, 

talento e motivação. 

 

Serão realizados 10 workshops em territórios situados na zona de Lisboa.Durante 10 semanas, 

o coreógrafo Marco De Camillis visita os 10 locaisselecionados pelo Programa Escolhas. 

 

 

 

 

A Associação Batoto Yetu Portugal foi uma das seleccionadas e terá workshops a decorrer num 

dos seus espaços. 

 

 



  

 

Confiram abaixo os locais, dias e horas de realização dos Workshops. 

 

 

 

6 de fevereiro– Amadora – 19:00 horas – Associação Solidariedade Social doAlto da Cova da 

Moura, Rua do Vale, nº 17; 

 

13 de fevereiro – Sintra– 19:00 horas – Casa da Cultura de Mira Sintra, Rua 25 de Abril,Mira 

Sintra; 

 

20 de fevereiro – Almada– 19:00 horas – Escola Secundária com 3º ciclo António 

Gedeão,Alameda Guerra Junqueiro, nº 11, Laranjeiro; 

 

5 de março – Setúbal –19:00 horas – Agrupamento Vertical de Escolas da Ordem de 

Santiago,Avenida da Bela Vista; 

 

12 de março  – Loures– 19:00 horas – Sede do Teatro IBISCO – Centro Comunitário 

daApelação, Rua Henrique Barbosa; 

 

19 de março – Lisboa –19:00 horas – Rua do Teixeira, nº 13, Bairro Alto; 

 

26 de março – Moita –19:00 horas – EB1/JI Vale da Amoreira nº1, Rua António Botto; 

 

2 de abril – Amadora –19:00 horas – Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega, Rua 

Seara deTrigo, São Brás; 

 

9 de abril – Seixal –19:00 horas – EB1 da Quinta da Princesa, Rua de Luanda; 

 



16 de abril – Oeiras –19:00 horas – Centro Cultural da Pedreira Italiana, Rua de Milão, Caxias. 

Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal 

 

 

 

Após a realização dos workshopsdecorrerão as avaliações, deacordo com o seguinte 

calendário: 

 

  

 

21 fevereiro– Amadora – 19:00 horas – Associação Solidariedade Social doAlto da Cova da 

Moura, Rua do Vale, nº 17; 

 

6 março – Sintra –19:00 horas – Casa da Cultura de Mira Sintra, Rua 25 de Abril, MiraSintra; 

 

13 março  – Almada– 19:00 horas – Escola Secundária com 3º ciclo António Gedeão,Alameda 

Guerra Junqueiro, nº 11, Laranjeiro; 

 

20 março – Setúbal –19:00 horas – Agrupamento Vertical de Escolas da Ordem de 

Santiago,Avenida da Bela Vista; 

 

27 março – Loures –19:00 horas – Sede do Teatro IBISCO – Centro Comunitário daApelação, 

Rua Henrique Barbosa; 

 

3 abril – Lisboa –19:00 horas – Rua do Teixeira, nº 13, Bairro Alto; 

 

10 abril – Moita –19:00 horas – EB1/JI Vale da Amoreira nº1, Rua António Botto; 

 

17 abril – Amadora –19:00 horas – Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega, Rua 

Seara deTrigo, São Brás 



 

24 abril – Seixal –19:00 horas – EB1 da Quinta da Princesa, Rua de Luanda 

 

1 maio  (a confirmar) –Oeiras – 19:00 horas – Centro Cultural da Pedreira Italiana, Rua 

deMilão, Caxias; 

 

 

 

Para oesclarecimento de dúvidas ou para as inscrições para os diversos workshopsdisponíveis, 

deverão utilizar o seguinte endereço electrónico: luisac@programaescolhas.pt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Pela direcção 

 

 

 



 

José Neves 


