
MILHA Festa da Música 
e dos Músicos de Ílhavo 
Programa de apoio 
para o desenvolvimento 
do sector cultural local



Num contexto marcado pela situação pandémica, com a 
suspensão de grande parte da atividade cultural presencial 
e as inúmeras incertezas sobre a sua retoma e recuperação, 
o 23 Milhas, projeto cultural do Município de Ílhavo, reforça o 
seu posicionamento enquanto promotor do desenvolvimento 
cultural local com um programa de apoio ao desenvolvimento 
artístico  e cultural do Município, com particular ênfase na 
participação cultural da comunidade, a promoção de boas 
práticas e o reforço da coesão e atratividade do território. 
Este programa, delineado para um horizonte de dois anos, 
destina-se a artistas, associações e outros agentes 
culturais, naturais, residentes e/ou que exerçam atividades 
culturais regulares no Município de Ílhavo.
Na continuidade da edição anterior, a 5ª edição da MILHA - 
- Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo engloba um 
conjunto de ações, com carácter regular e transdisciplinar, 
assente em cinco áreas de atuação (programação, criação, 
formação, edição, comunicação e promoção do território) 
que confere ao evento uma maior abrangência, com o 
objetivo de se afirmar como uma ferramenta privilegiada 
para a capacitação dos agentes culturais do território.
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Comunicação e Promoção do Território

A Milha assume-se como uma plataforma para 
a cena musical ilhavense, apoiando, para além 
da área da formação, as da comunicação e 
agenciamento. Neste contexto, pretende-se 
desenvolver uma plataforma online que servirá 
de ‘mostra’ dos projetos originais sediados 
em Ílhavo, contribuindo para a divulgação e 
visibilidade dos mesmos e, em última instância, 
para a criação de novas oportunidades para os 
artistas que os integram. 

Objetivos
Reforçar a atratividade e visibilidade do território através do setor cultural;
Aprofundar o conhecimento dos artistas que desenvolvem trabalho no território;
Mapear, promover e valorizar projetos artísticos Ilhavenses;
Apoiar e estimular as relações de trabalho com os agentes culturais locais (contratação, 
atribuição de apoios, parcerias, economia circular da cultura);
Incentivar a fixação e permanência dos agentes do sector no tecido cultural do 
concelho, reforçando o seu sentimento de pertença.

1. 

•
•
•
•

•
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Ações

PRAIA - Plataforma de registo 
de artistas, associações, agentes da 
economia e da cultura do Município 
de Ílhavo

Artistas ilhavenses
Divulgação, através de uma plataforma digital, dos agentes com 
papel preponderante na área da música no Município de Ílhavo, 
como ferramenta de valorização e reconhecimento do trabalho 
desenvolvido na cena musical ilhavense. 

CALENDARIZAÇÃO 2021

Prestadores de Serviços
Criação de uma base de dados de empresas e prestadores de 
serviços nas áreas associadas à atividade cultural e artística 
(ex. empresas de som e luz, técnicos, lojas de instrumentos, 
prestadores de serviços, escolas, estúdios de gravação, etc.).

CALENDARIZAÇÃO 2021

Associações Culturais
Atualização do diretório de associações, com áreas de atuação, 
atividade e interlocutores privilegiados, para estabelecimento de 
novas parcerias e contactos permanentes.

CALENDARIZAÇÃO 2021

1.1 

A.

B.

C.



Programa de rádio Milha
Com periodicidade mensal, em parceria com a  Rádio Terranova, para divulgação, 
promoção e acompanhamento dos projetos artísticos de base local, com transmissão 
simultânea na página do facebook do 23 Milhas.

CALENDARIZAÇÃO 2021

Bairro
Criação de hub cultural no Laboratório das Artes – Teatro Vista Alegre através de 
parcerias, com profissionais (pessoas singulares ou coletivas) com atividade nas áreas 
de apoio à cultura, através da partilha de espaços e atividade programática neste 
equipamento.

CALENDARIZAÇÃO 2021

1.3

1.2



Criação e Programação

Na Milha, os grupos e artistas do Município de 
Ílhavo são desafiados a interagir, partilhar e criar, 
dinamizando a produção cultural do concelho, 
fazendo pontes entre os vários agentes e 
contribuindo para a consolidação, visibilidade e 
afirmação da atividade artística local.

Objetivos
Apoiar a criação de novas formações/agrupamentos/projetos entre os coletivos 
e agentes culturais existentes;
Fomentar o uso da memória local  - património material e imaterial - como inspiração 
para a criação de novas obras;
Intensificar a relação dos criadores e outros agentes culturais - nacionais e 
internacionais - com o território de Ílhavo, através da sua permanência.
Estimular a criação local, criando novos lugares e contextos de apresentação para 
os projetos estabelecidos em Ílhavo;
Favorecer e dar visibilidade à cena artística Ilhavense;

2. 

•

•

•

•

•
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2.1 

Ações

Desafio à criação
Um espaço de programação privilegiado, em que o 23 Milhas pretende continuar
a desafiar músicos e associações locais a interagir, criar e dinamizar colaborações 
transversais, a partir da tradição e identidades locais, com estreia nos espaços culturais 
do Município.

CALENDARIZAÇÃO 2021

Apoio à criação de espetáculo 
multidisciplinar
A partir de Companhia de Dança Jovem, com enfoque na relação da música com as artes 
performativas. Para além de juntar artistas de várias áreas (músicos, compositores, 
professores, bailarinos, coreógrafos e figurinistas, entre outros) e de promover o 
contacto entre Escolas de Música, Escolas de Dança e as estruturas do Município, esta 
criação pretende contribuir para a evolução técnica e artística dos alunos participantes, 
aproximando-os de uma experiência profissional.

CALENDARIZAÇÃO 2021

Concertos Milha 

Ações de programação regular que pretendem continuar a dar palco aos artistas 
ilhavenses, com trabalhos originais, permitindo o contacto destes com outros públicos. 
- Concertos de abertura de outros artistas nacionais da programação regular 
do 23 Milhas
- Concertos no âmbito da programação dos Festivais do Município: Marolas 
e Festival do Bacalhau;

CALENDARIZAÇÃO 2021

Especial Cais à Noite 

Envolver artistas locais no ciclo programático especial dedicado à divulgação de 
trabalhos discográficos da música de dança.
O Cais à Noite é um ciclo de música de dança que tem lugar no Cais Criativo desde 2017.

CALENDARIZAÇÃO 2022

Ensemble 23 Milhas
Criação de um grupo de música de câmara com a direção artística do Maestro Henrique
Portovedo (2022).

CALENDARIZAÇÃO 2021/2022

2.2 

2.3 

2.5

2.4



Bolsa de Criação Multidisciplinar
Bolsa de Criação Multidisciplinar dirigida a associações, coletivos, ou artistas 
profissionais de Ílhavo que pretendam concretizar, aprofundar ou desenvolver trabalho 
artístico através de processos colaborativos com artistas e/ou projetos de outras áreas 
performativas, regionais ou nacionais. Atribuição de duas bolsas anuais.

CALENDARIZAÇÃO 2022

2.6



Formação

Promover ações de formação que contribuam 
para a capacitação das estruturas de criação 
local, em áreas chave do seu trabalho, com a 
finalidade de dotar os mesmos de competências 
e experiências profissionais, potenciando a 
sua criatividade e espírito crítico, a partilha de 
experiências e a criação de redes.

Objetivos
Dinamizar ações que promovam a capacitação das estruturas de criação local 
profissionais e não profissionais;
Potenciar o espírito crítico e reflexão;
Contribuir para a diversidade da cena artística local.

3.

•

•
•

Seminário para

o associativismo

Janeiro 2021



•

•

3.2 

3.3 

•

•

•

3.1

Ações

Seminário para o Associativismo
Depois de um primeiro momento, em janeiro, que proporcionou às associações locais um 
encontro de trabalho com várias figuras ligadas à cultura e ao associativismo regional 
e nacional, o seminário prossegue em maio com uma vertente mais prática e oficinal, 
dinamizadas por especialistas da área cultural e associativa, com o objetivo de dotar as 
associações participantes de ferramentas de trabalho para as suas atividades. 

PARCERIA

d’Orfeu AC 

CALENDARIZAÇÃO 2021 
9 janeiro/maio)

PROGRAMA 

Oficinas: Do Projeto à Prática; Comunicação e Financiamento 

público; Cursos Técnicos de Som e Iluminação (maio/junho) - 

parceria d’Orfeu AC; 

Programa de formação para artistas 
locais 
Programa de formação para artistas locais que pretende criar oportunidades para 
aprofundar as áreas de especialização e a criação de rede da comunidade artística 
ilhavense.

PARCERIA

Arda Academy

CALENDARIZAÇÃO 2021 
Setembro a dezembro

Criação da “Rede 23 Milhas”
Constituição de um grupo de pessoas interessadas na aquisição de experiências na 
área da cultura, para quem será criado um Plano de Formação, cuja atividade prática 
decorrerá nos festivais promovidos pelo 23 Milhas. Os participantes terão também 
acesso a condições especiais na programação ao longo do ano.

CALENDARIZAÇÃO 2022 



Edição

Apoio a projetos de edição fonográfica de 
artistas que desenvolvem o seu trabalho 
em Ílhavo, através do suporte dos custos 
relacionados com a gravação e produção.

Objetivos
Capacitação do tecido cultural, dando ferramentas para o crescimento da produção 
e criação artística local;
Criação de estratégias e oportunidades para a sua divulgação e distribuição.

Ação

Concurso anual de apoio à edição 
fonográfica
Concurso anual de apoio à edição fonográfica de uma obra original, de artistas que
desenvolvem o seu trabalho em Ílhavo, nos diversos géneros musicais, apoiando ainda 
a sua apresentação e difusão junto do público.

CALENDARIZAÇÃO 2021/2022 

•

•

4.1
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NOTA FINAL

Contribuir para o desenvolvimento do sector 
cultural é um dos objetivos centrais do 23 Milhas, 
que se tem pautado por criar uma relação 
de proximidade e de liberdade com cada vez 
mais agentes culturais locais. Tendo em conta 
as práticas culturais locais, entendemos 
que o papel de um projeto cultural municipal, 
mais do que criar lugares de apresentação, é 
desafiar, instigar e acompanhar a criação local. 
Pretendemos com isso aumentar a diversidade, 
o profissionalismo e o alcance da produção local 
e com isso provocar um dinamismo no território 
com efeitos transversais à economia, educação 
e bem-estar de todos. Acreditamos que este 
conjunto robusto de ações vai ajudar a fixar 
agentes, bem como a criar uma marca 
de bem-fazer para o Município de Ílhavo.


