Voto de Saudação n.º 595/XIII
A Carolina Costa, jovem bailarina portuguesa, que conquistou quatro medalhas de ouro
e uma de prata na final do "Dance World Cup 2018"

Carolina Costa fez uma "participação histórica" no "Dance World Cup 2018", o maior
concurso mundial de dança, que que este ano ocorreu em Sitges, uma cidade na província
de Barcelona, e que envolveu mais de 12 mil bailarinos, de todo o mundo, com idades entre
os 4 e os 25 anos.
A bailarina bracarense conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata: das seis
coreografias que levou para Espanha, cinco foram laureadas.

Carolina Costa nasceu em Braga, em outubro de 2006. Com apenas 3 anos iniciou o seu
percurso na dança. Aos 8 anos integrou a Ent’artes – Escola de Dança de Braga, tendo já
participado em vários saraus, eventos e espetáculos. Em setembro de 2017, concorreu pela
primeira vez ao “Prémio de Jovens Talentos de Braga”, tendo conquistado o 1º lugar.
Com apenas 11 anos, Carolina Costa tem um currículo invejável. Atualmente integra
o Conservatório Internacional de Dança Annarella Sanchez, que representou Braga e
Portugal nesta final do Dance World Cup 2018.
No próximo ano será a vez de Portugal de acolher o Dance World Cup. O evento terá lugar
na cidade de Braga e vai juntar cerca de 6500 crianças e jovens de 48 países.

Assim, a Assembleia da República reunida em sessão plenária expressa a sua congratulação
pela participação do Conservatório Internacional de Dança Annarella Sanchez Portugal
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na final do Dance World Cup 2018, louvando a brilhante prestação de Carolina Costa e
restante delegação portuguesa.

Palácio de São Bento, 05 julho 2018
O Grupo Parlamentar do PSD
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