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Uma oportunidade única para explorar o movimento em diferentes estilos de "danças urbanas".
As aulas serão dinamizadas através do Zoom (link a enviar a todos os inscritos pelo instagram privado "CEA-Formação 
Danças Urbanas_Projecto sons.ritmos.cores")

COMO SURGE ESTA FORMAÇÃO?
Esta formação é promovida pelo Município da Moita no Centro de Experimentação Artística -CEA, através de uma 
candidatura apoiada pelo programa "Cultura para Todos". Devido à atual situação de pandemia, foi necessário passar 
as sessões para um formato online, a decorrer até dia 16 de março, regressando, a partir dessa data e desde que 
possível, ao formato presencial no CEA, situado no Vale da Amoreira, concelho da Moita. 

QUEM PODE PARTICIPAR?
A participação é gratuita e destina-se a todos os interessados em desenvolver a prática de danças urbanas, com mais 
de 14 anos e sem limite de idade, que residam, trabalhem ou estudem no concelho da Moita, e que pretendam continuar 
a formação em modo presencial no CEA (Vale da Amoreira), a partir de 16 março até final do mês de junho, duas 
vezes por semana.
Para os não residentes no concelho da Moita existe uma lotação limitada de lugares, reservada exclusivamente
à participação online.

FORMAÇÃO

DANÇAS URBANAS

Sessões às terças e quintas feiras das 19:00H às 20:00H

CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO ARTÍSTICA - CEA       

02 FEVEREIRO A 16 MARÇO
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INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA  |  PARTICIPAÇÁO GRATUITA

Com Marco Menezes (Obélixx) e Sérgio Alegria

SESSÕES  ONLINE



FORMAÇÃO

DANÇAS URBANAS

Com Marco Menezes (Obélixx) e Sérgio Alegria

SESSÕES  ONLINE

Destinatários: a partir dos 14 anos www.cm-moita.pt

COMO ME POSSO INSCREVER?
A ficha de inscrição encontra-se disponível para descarregar no site do Município da Moita, AQUI em www.cm-moita.pt, 
"Projecto Sons.Ritmos.Cores". Depois de preenchida, a ficha deverá ser enviada para o email cea@mail.cm-moita.pt
As inscrições estão sujeitas a uma lotação máxima, com prioridade para os residentes no concelho da Moita que 
pretendam continuar a formação em modo presencial no CEA.
Após recebida a ficha devidamente preenchida, será enviado aos participantes um email com a confirmação da 
inscrição. Os nomes confirmados serão adicionados à conta privada de instagram:
"CEA-Formação Danças Urbanas_Projecto sons.ritmos.cores"

O QUE PRECISO PARA PARTICIPAR ONLINE?
É necessário ligação à internet e ter conta no instagram, onde serão disponibilizados os conteúdos e o link para as 
sessões a decorrer na plataforma Zoom (não é necessário conta Zoom, basta aceder pelo link que será enviado aos 
inscritos). Recomenda-se, para estas sessões, a utilização de um espaço bem iluminado e com pelo menos 2 metros 
livres para a prática de dança e movimento.

QUANDO E COMO IRÃO DECORRER AS SESSÕES ONLINE?
As sessões online terão lugar todas as terças e quintas-feiras, das 19:00h às 20:00h, com início no dia 2 de fevereiro 
e até 16 de março.
Nalguns momentos serão disponibilizados antecipadamente, pelos formadores, vídeos com a preparação da sessão 
seguinte, podendo também ser solicitado aos participantes a realização de um pequeno vídeo no qual desenvolvam 
exercícios de movimento e dança, contando depois com o retorno e orientação individual dos formadores sobre o trabalho 
apresentado.

QUEM IRÁ DINAMIZAR AS SESSÕES?
Esta formação é orientada por Marco Menezes (Obelixx) e Sérgio Alegria. Para além das aulas práticas, os dois 
formadores irão disponibilizar tutoriais sobre diferentes estilos de dança, partilhar vídeos com exercícios, orientar
a pesquisa individual de conteúdos (documentários, música, etc) e poderão trazer, para algumas sessões, convidados 
especiais nacionais e internacionais.
 
Obelixx é o nome artístico de Marco Menezes. Conhecido e respeitado entre a comunidade de dança nacional
e estrangeira, desenvolve e compartilha diferentes estilos há quase 29 anos, passando desde os palcos de teatro até 
à prática de estilos de "rua" como Hip Hop, House ou Popping. Júri certificado Hip Hop International, é júri regular em 
várias competições, sendo também organizador de eventos e consultor em iniciativas internacionais. 
 
Sérgio Alegria é o criador e mentor do projecto DanceCoolture, grupo de dança que já representou Portugal
no Campeonato Mundial por três vezes. A sua vasta formação inclui, além da Escola Superior de Dança e a Faculdade 
de Motricidade Humana, formações como Urban Dance Camp (2010 e 2012), Movement Life Style (2015), Beat Camp 
(2017), European All Star Camp (2018) ou o Fly Intensive Camp (2019). No seu trabalho como bailarino e coreógrafo 
já trabalhou, entre outros, com Blaya, Supasquad, Putzgrilla, Bárbara Bandeira, David Carreira, Anselmo Ralph
ou Mastiksoul.
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https://www.cm-moita.pt/cmmoita/uploads/writer_file/document/6478/ficha_de_inscricao_formacao_online__dancas_urbanas.pdf

