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I - VII Concurso HIP HOP Dance

A Câmara Municipal de Ílhavo promove no próximo sábado dia 09 de março, pelas 21h30,
no mercado Municipal de Ílhavo, a VII edição do Concurso de Hip-Hop Dance. Esta iniciativa
vem reforçar a aposta da CMI no estímulo ao desenvolvimento do espírito e da capacidade
criativa dos mais jovens, designadamente no âmbito da dança.

O Concurso de Hip-Hop Dance destina-se a praticantes desta modalidade, amadores
ou profissionais, com idade compreendida entre os 12 e os 30 anos, podendo a participação
ser feita a título individual, em par ou em grupo.

Teremos a participação de sete grupos a concurso oriundos (quatro do Município de
Ílhavo e um grupo do Município de Felgueiras, outro do Município de Aveiro e outro do
Município de Mira). Durante o evento ocorrerão vários momentos de animação com atuações
de malabarismo, andas, mimos, DJ hiphop, a atuação do grupo de hiphop “Urbanus” e
ainda a elaboração de um mural em grafitti.

Pelas 19h00 terá lugar um workshop gratuito de dança hip-hop que será aberto à
participação do público em geral.

Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação, havendo ainda, um
prémio monetário a atribuir às três melhores coreografias (primeiro prémio 150 euros; segundo
prémio 100 euros; terceiro prémio 75 euros). Será também atribuído um “Prémio Especial
do Público”, no valor de 100 euros, em material/equipamento relacionado com a prática
desta atividade.

II - Caminhada das Associações do Município de Ílhavo
- Adiada -

Considerando as previsões meteorológicas do próximo fim de semana, com chuva e
vento fortes, a Câmara Municipal de Ílhavo adia a Caminhada das Associações do Município,
integrada no Programa Municipal Desporto para Todos, prevista para domingo dia 10 de
março, anunciando brevemente a nova data para a realização deste evento.

As atividades regulares do Programa Municipal Desporto para Todos podem ser consultadas
no site da CMI em www.cm-ilhavo.pt .

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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