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PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 464/XIV

Ao bailarino António Casalinho distinguido com os prémios "Oak Foundation" e "Minerva 

Kunstistiftung" na competição internacional de bailado Prix de Lausanne

O jovem bailarino António Casalinho, aluno do Conservatório Internacional de Ballet e Dança 

Annarella Sanchez em Leiria, voltou a ser distinguido numa competição internacional sendo 

o primeiro português vencedor do Prix de Lausanne em representação de uma escola

nacional.

Com um percurso invulgar, que já lhe valeu um Voto de Saudação por parte da Assembleia 

da República, António Casalinho conquistou, no passado dia 06, dois prémios no concurso 

internacional de ballet clássico e dança contemporânea “Prix de Lausanne”, o Prémio de 

Interpretação Contemporânea e uma bolsa de estudo que equivale à medalha de ouro deste 

concurso para jovens bailarinos.

António Casalinho, uma das grandes promessas da dança clássica, com apenas 17 anos de

idade já conquistou vários prémios na sua carreira enquanto bailarino. Os mais relevantes 

aconteceram em 2018 em Varna, na Bulgária, onde conquistou a medalha de ouro no 

prémio especial para jovens talentos Emil Dimitrov no Concurso Internacional de Ballet e na 

China onde foi galardoado no Grang Prix do Beijing International Ballet and 

Choreogrompetition, em 2019.  

A Assembleia da República congratula-se com mais esta brilhante conquista na notável e 

promissora carreira de António Casalinho no mundo da dança, reconhecendo e enaltecendo 

o seu trabalho e o de muitos professores que têm contribuído com o seu saber e 

generosidade para a sua formação. 

Palácio de São Bento, 12 de fevereiro de 2021.
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Os Deputados,

Ricardo Batista Leite

Olga Silvestre

Margarida Balseiro Lopes

Paulo Rios de Oliveira

Fernanda Velez

Filipa Roseta

Helga Correia

Alexandre Poço

Carlos Silva

Claúdia Bento

Carla Borges

Isabel Lopes

João Moura

Cláudia André

Firmino Pereira

Ilídia Quadrado

Sérgio Marques


