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O QUE É O 
LEME?

3

O LEME é um festival inovador, que explora as novas linguagens 
do circo contemporâneo e a criação artística para espaços não 
convencionais, em busca de abordagens diferenciadas 
e criativas em confronto com a constante experimentação. É uma 
transfiguração do habitual olhar do espaço cultural dos nossos 
tempos, abrindo portas a novas perspetivas artísticas, com foco 
na multidisciplinaridade e na diferença, tornando o festival um 
espaço de enleio coletivo para todas as idades. Focado no contacto 
entre os criadores portugueses e a massa crítica internacional, 
o LEME responde aos anseios de um setor em plena evolução, 
representando um espaço de oportunidade para a criação artística 
contemporânea portuguesa nestes domínios, enquanto promove 
o confronto com as tendências internacionais.

Com um festival temporalmente descentralizado e a partir de uma 
programação que tem o circo como linguagem base, o LEME traça 
um projeto mais amplo que pretende deixar lastro muito além dos 
dias de festival em que acontece o festival. O LEME atua em seis 
domínios distintos que cruzam a sua visão de programação 
e alargam o seu espetro de ação ao contexto do desenvolvimento de 
públicos. Além disso, pretende envolver novos contextos, alargar 
o contacto artístico a novas linguagens, transformar a visão 
da comunidade sobre o circo, transportar o público para novas 
realidades e novos contextos, criar oportunidades às novas 
gerações para contactar, experimentar e observar visões artísticas 
distintas, internacionais e disruptivas.
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5LEME 2022
Não há dois corpos iguais. Todos os corpos são semelhantes, porém, no complexo 
poder de que gozam: são corpos portais, intermediários entre nós e o mundo.

A grande beleza de um corpo não será nunca a sua forma, o seu tamanho, a sua 
flexibilidade ou a sua força, mas o rigor com que a sua matéria, a nossa carne, viva 
e vulcânica, habita o universo, se mantém em contacto com a Terra e com todos 
os outros corpos.

Um corpo não se esgota nas suas capacidades. É uma experiência contínua, 
um lugar permanentemente novo e o que temos de mais antigo. Um corpo é um 
arquivo, um manifesto, uma tomada de posição, um incêndio. A sua anatomia 
pouco importa quando deflagra. Um corpo é nada menos que uma revolução. Um 
lugar de violência e maravilha, de obstinação e entrega.

Um corpo é uma possibilidade.

Este ano, o LEME reflete, através da sua programação e atividades paralelas, 
como o programa DIVE - Deep Learning Activity - sobre o tema “Corpos Diversos”, 
convocando os participantes a pensar a inclusão e a acessibilidade, rejeitando 
a ideia de que o corpo é o limite. O corpo ideal é o corpo que existe. Exatamente 
este, que temos agora, aqui, neste preciso momento.

Na sua quarta edição, o LEME junta 16 companhias de circo contemporâneo, de 
10 países diferentes, 70 artistas de 16 nacionalidades. Apresenta 16 espetáculos, 
em 31 exibições, incluindo uma estreia internacional, seis estreias nacionais e uma 
ante-estreia. Na área da formação, há três workshops, um fórum internacional em 
parceria com a Circostrada Network e duas residências artísticas.



30 NOV QUA

15:00
DIVE#2: Abertura, 
keynote e conversa
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Casa Cultura Ílhavo
Foyer

18:30
Simulacro
por Margarida Montenÿ 
& Carminda Soares [PT]

SHOWCASE 

OUTDOOR ARTS PORTUGAL

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

21:30
Anda, Diana
por Diana Niepce [PT]

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo
Auditório

1 DEZ QUI

10:00
Raiz
por Circo Caótico [PT]

ESPETÁCULO

Cais Criativo Costa Nova
Exterior

10:30
Formação LEME
por Kapsel [SE]

OFICINA

Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

11:00
DIVE#2: Let’s talk 
about failure!
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Cais Criativo Costa Nova

14:30
Stepping Stones
por Evangelia Mosiou [GR]

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

15:00
DIVE#2: Discussão 
aberta sobre 
acessibilidade 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Casa Cultura Ílhavo
Foyer

16:00
Permeia 
por DuoVerse - Raphaela Olivo 
& Nicolas Mancisidor [BR/CL]

NAVEGAR

Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre
Exterior

16:30
Apparat 
por Kapsel [SE]

ESPETÁCULO

Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

17:30
DIVE#2: Conversa 
Outdoor Arts Portugal 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Casa Cultura Ílhavo
Foyer

18:30
Corpo Espetacular 
por Marina Barros [PT]

SHOWCASE 

OUTDOOR ARTS PORTUGAL

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

21:30
Trace 
por Team Braga [PT]

ESPETÁCULO

Escola Básica
Gafanha da Encarnação
Pavilhão

2 DEZ SEX

10:00
Yana
por Josh & Cloé [CH]

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

10:30
DIVE#2 & CIRCUS FORUM: 
Mesa redonda 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Casa Cultura Ílhavo
Foyer

12:00
Anxiety
por Joka - Cão Danado [PT]

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

14:00
Permeia 
por DuoVerse - Raphaela Olivo 
& Nicolas Mancisidor [BR/CL]

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

17:15
Where do I connect? 
por Džiugas Kunsmanas 
& Adrian Carlo Bibiano [LT/MX]

ESPETÁCULO

Jardim Henriqueta Maia 
Ílhavo

18:30
Apparat 
por Kapsel [SE]

ESPETÁCULO

Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

21:00
Stepping Stones
por Evangelia Mosiou [GR]

NAVEGAR

Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré
Exterior

21:30
Frequência
por Cie. Errance/Leonardo 
Ferreira [PT/FR]

ESPETÁCULO

Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré
Ginásio

23:00
Vaarna
por Cie. Nuua [FI]

ESPETÁCULO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

3 DEZ SÁB

14:30
Formação LEME
por Cie. Dyptik [FR]

OFICINA

Casa Cultura Ílhavo
Foyer

16:00
Stepping Stones
por Evangelia Mosiou [GR]

NAVEGAR

Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré
Exterior

16:30
Frequência
por Cie. Errance/Leonardo 
Ferreira [PT/FR]

ESPETÁCULO

Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré
Ginásio

18:00
Permeia
por DuoVerse - Raphaela Olivo 
& Nicolas Mancisidor [BR/CL]

NAVEGAR

Cais dos Bacalhoeiros 
Gafanha da Nazaré

18:30
Fenomen
por Moon Ribas & Quim Giron [ES]

ESPETÁCULO

Local a definir

21:00
Yana
por Josh & Cloé [CH]

NAVEGAR

Escola Básica
Gafanha da Encarnação
Exterior

21:30
Trace 
por Team Braga [PT]

ESPETÁCULO

Escola Básica
Gafanha da Encarnação
Pavilhão

21:30
Anxiety
por Joka - Cão Danado [PT]

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

22:00
Where do I connect? 
por Džiugas Kunsmanas 
& Adrian Carlo Bibiano [LT/MX]

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo
Foyer

23:00
NUYE 
por Circo Eia [ES]

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo
Auditório

24:00
Festa LEME 
Casa Cultura Ílhavo
Foyer 

4 DEZ DOM

14:30
Yana
por Josh & Cloé [CH]

NAVEGAR

Escola Básica
Gafanha da Encarnação
Exterior

15:00
Trace 
por Team Braga [PT]

ESPETÁCULO

Escola Básica
Gafanha da Encarnação
Pavilhão

16:00
Anxiety
por Joka - Cão Danado [PT]

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

16:30
NUYE 
por Circo Eia [ES]

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo
Auditório

18:00
Mirage (Un jour de fête) 
por Cie. Dyptik [FR]

ESPETÁCULO

Pavilhão Municipal 
Capitão Adriano Nordeste
Ílhavo



ESPETÁCULOS 7

4 dezembro dom 18:00

Pavilhão Municipal 
Capitão Adriano Nordeste
Ílhavo

M/3 · gratuito
duração aprox. 50 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Mirage 
(un jour de fête)
por Cie. Dyptik [FR]

Passos sólidos marcam o chão com força, mas elegância. Há 
roupas coloridas, cuidadosamente pensadas, no meio de um 
cenário imersivo que questiona os padrões, o palco e o próprio 
público. O desenho coreográfico de Mirage é semelhante ao de 
uma dança tradicional. O espetáculo concentra em si, durante 
todo o tempo, o poder da força coletiva, das suas vozes e da 
sintonização dos seus movimentos. Para “falar” sobre tortura e 
injustiça, Mirage organizou um “dia de festa”.

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Vaarna
por Cie. Nuua [FI]

Vaarna é uma performance surrealista que combina 
malabarismo, instalação artística e teatro físico. Hipnótico e 
fascinante para os sentidos, o espetáculo cria um diálogo entre 
a imaginação do performer e a do espetado, ao apresentar 
imagens alegres e comoventes que evocam diferentes emoções 
e pensamentos, que em muito depende da experiência pessoal 
de quem vê. Uma performance cinética e desarmante, de 
movimento e humor, com um impressionante desenho de 
luz, intensidade musical e a manipulação de objetos dos 
malabaristas em palco.

2 dezembro sex 23:00

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Auditório

M/6 · €4,00
duração aprox. 60 min
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8ESPETÁCULOS

2 dezembro sex 21:30
3 dezembro sáb 16:30 

Escola Secundária 
Gafanha Nazaré
Ginásio

M/6 · €3,00
duração aprox. 55 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Frequência
por Cie. Errance/Leonardo Ferreira [PT/FR]

“Frequência” fala sobre imortalidade, contando a história de 
um ser assexual através de uma personagem masculina. Numa 
frequência atípica, minada de um passado ainda presente, 
o tempo desdobra-se sobre si mesmo e a sua perceção não 
obedece a uma ordem cronológica. A personagem procura entrar 
em diálogo com o seu próprio mundo, cheio de nuances, mas 
também de possibilidades, fora do tempo, no espaço e tendo em 
atenção o que o rodeia.
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1 dezembro qui 10:00

Cais Criativo 
Costa Nova
Exterior

M/3 · gratuito
duração aprox. 30 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Raiz 
por Circo Caótico [PT]

Um Território para reunir o que está fragmentado. Um espaço 
que não nos segura e favorece a queda, um espaço onde o 
comum e a intimidade negociam um plural, onde a liberdade e 
o caos andam de mãos dadas, e essa dualidade é exatamente 
onde queremos estar. Dois corpos dilacerados pelas forças que 
enfrentam na tentativa de escapar de si mesmos, de um lugar 
instável entre o “eu” e o “outro”. Num dueto acrobático, somos 
conduzidos numa experiência com o propósito de pensar o 
conceito de lugar comum.
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3 dezembro sáb 23:00
4 dezembro dom 16:30

Casa Cultura Ílhavo
Auditório

M/3 · €4,00
duração aprox. 60 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

NUYE
por Circo Eia [ES]

NUYE é um processo de criação para seis acrobatas que explora 
os diferentes aspetos da relação casal/dupla/parceiro. Em 
espanhol, uma palavra resume algo em usamos pelo menos 
três: casal, par, dupla. Em espanhol é sempre uma “pareja”. Essa 
relação entre duas pessoas, em todas as suas variações, é o 
tema de NUYE. Aqui, as acrobacias com parceiros são a disciplina 
artística predominante. Além disso, género, identidade e a ideia 
de comunidade são temas de reflexão na atualidade, em todas 
as esferas e com o aparecimento de novos modelos de vida. 
Na acrobacia corpo-a-corpo, à medida que se vai criando, há 
sempre um contacto com o outro e, é através dessa relação 
háptica, que se comunica de forma não verbal.

30 novembro qua 21:30

Casa Cultura Ílhavo
Auditório

M/16 · €4,00
duração aprox. 60 min

DANÇA

Anda, Diana
por Diana Niepce [PT]

Em “Anda, Diana”, a bailarina e acrobata Diana Niepce retrata 
a reconstrução do seu eu, depois de uma queda (na qual ficou 
com uma lesão medular), num diálogo honesto entre corpo e 
mente, entre a lógica e o caos, até construir o corpo que dança. 
Nesta peça, propõe-se a questionar o que é a norma, desafiando 
preconceitos e ideias que a sociedade tem relativamente à 
estética dos corpos. Aqui, a deficiência, apesar de presente, não 
se posiciona no lugar de vítima do sistema. Antes, este corpo 
fora da norma posiciona-se como revolucionário. Diana Niepce é 
uma artista portuguesa que investiga a linguagem e o hibridismo 
enquanto ação política. Procura reformular a identidade do 
corpo performativo através da sua mutação, intimidade e 
experimentalismo fora da norma.

ESPETÁCULOS
©
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CIRCO CONTEMPORÂNEO

Where do I connect?
por Džiugas Kunsmanas & Adrian Carlo Bibiano  [LT/MX]

Os últimos anos fizeram com que nos distanciássemos uns 
dos outros, o ritmo de vida tenha mudado, fôssemos obrigados 
a encontrar alternativas de comunicação, que evitássemos 
o conctato físico. Džiugas Kunsmanas e Adrian Carlo Bibiano 
procuram um contato não verbal entre acrobata e bailarino. O 
toque não existe, na verdade. Através de diferentes linguagens de 
movimento, os artistas refletem sobre esse tema e tentam criar 
um diálogo inusitado, e sobretudo honesto, com os espetadores.

2 dezembro
sex 17:15
Jardim Henriqueta Maia
Ílhavo

3 dezembro
sáb 22:00
Casa Cultura Ílhavo
Foyer

M/3 · gratuito
duração aprox. 30 min

ESPETÁCULOS

1 dezembro qui 16:30
2 dezembro sex 18:30

Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

M/3 · €3,00
duração aprox. 45 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Apparat
por Kapsel [SE]

Erik e Jay usam o malabarismo para explorar a interação dos 
humanos com os objetos e o meio-ambiente. Elementos naturais 
como o papel, o metal e o vidro são combinados com grande 
efeito, sendo um deles a invenção do origami feito de madeira. 
Essas esculturas dobram-se, transformando-se na manipulação 
de uma espécie de marionetas abstratas.
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CIRCO CONTEMPORÂNEO

Fenomen
por Moon Ribas & Quim Giron  [ES]

Fenómeno é a primeira colaboração artística entre Quim Girón 
(artista de circo contemporâneo) e Moon Ribas (coreógrafa 
ciborgue), em que investigam, enquanto dupla criativa e casal, 
a forma materializar fenómenos naturais num palco. Um dueto 
que dialoga, através da temperatura e do gelo, sendo que este 
último é o principal elemento que usam para moldar o cenário 
do espetáculo e o universo estético que constroem. Ao longo 
do espetáculo, a constante transformação manifesta-se tanto 
na atmosfera, como nos corpos dos artistas, como na matéria. 
Fenómeno desafia o público a fazer parte de um espaço vivo, 
mutante, poético e único.

3 dezembro sáb 18:30

Local a definir

M/6 ·€3,00
duração aprox. 50 min
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ESPETÁCULOS

1 dezembro qui 21:30
3 dezembro sáb 21:30
4 dezembro dom 15:00

Escola Básica
Gafanha da Encarnação
Pavilhão

M/3 · €3,00
duração aprox. 30 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Trace
por Team Braga [PT]

Trace explora coreograficamente as técnicas do parkour, 
fazendo com que os tradicionais movimentos explosivos 
e intensos próprios do parkour, assumam uma estética 
contemporânea, integrada numa dramaturgia coletiva. Este é 
um projeto que, além de aprofundar o conceito de superação e 
virtuosismo, cruza as texturas, os ruídos e as emoções com uma 
narrativa que parte do entendimento sobre o corpo e a mente 
enquanto indivíduos num grupo. 

A Team Braga assume a criação do LEME em 2022, desafiando a 
forma como vemos o parkour e a sua linguagem.
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DANÇA

Simulacro
por Margarida Montenÿ & Carminda Soares  [PT]

Simulacro é um exercício de intimidade, repetição e resistência. 
Dois corpos em ação contínua exploram os limites da sua 
proximidade através da natureza degenerativa do gesto. Cria-se 
um espaço difuso entre o real e o encenado, entre o público e o 
privado, potenciando-se estados de vulnerabilidade, expetativa 
e tensão. Simulacro parte de um conjunto de ações e gestos 
presentes no quotidiano das duas intérpretes, atravessado por 
fragmentos de memórias partilhadas, num exercício lento de 
transformação dos corpos e das suas pulsões.

30 novembro qua 18:30

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

Outdoor Arts Portugal Showcase

Outdoor Arts Portugal Showcase

M/6 ·gratuito
duração aprox. 45 min

M/6 ·gratuito
duração aprox. 30 min
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ESPETÁCULOS

1 dezembro qui 18:30

Casa Cultura Ílhavo
Planteia

PERFORMANCE

Corpo Espetacular
por Mariana Barros [PT]

Corpo Espetacular é um projeto interdisciplinar entre 
performance/arquitetura, corpo/ imagem e intervenção/ 
instalação, objeto/arte têxtil. É uma performance estendida em 
ação espontânea, uma instalação viva de um objeto artístico. 
Através de um corpo humano, a intérprete repensa o próprio 
corpo, a sua atitude, a sua necessidade de existir e refletir sobre 
novos desafios do corpo-imagem.
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1 dezembro 
qui 14:30 
Casa Cultura Ílhavo
Planteia

3 dezembro 
sáb 16:00 
Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré
Exterior

2 dezembro 
sex 21:00 
Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré
Exterior

M/3 · gratuito
duração aprox. 20 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Stepping Stones
por Evangelia Mosiou [GR]

A vida consiste num conjunto de limitações e motivações que 
criam um caminho diferente e único através das escolhas que 
vão sendo feitas. Em “Stepping Stones”, a artista explora as 
diferentes fases da vida que atravessou através das decisões 
que tomou. O que teria acontecido se ela tivesse feito escolhas 
diferentes? Usando blocos de madeira, próprios para equilíbrio de 
mãos, como metáfora do seu percurso de vida, viaja da realidade 
para um mundo imaginário, do conhecido ao desconhecido, do 
específico ao abstracto.

13

O LEME explora novas linguagens nos domínios do circo contemporâneo e dos 
espaços não convencionais, numa busca por novas abordagens criativas, em 
confronto com a experimentação. Uma transfiguração ativa da visão tradicional 
dos espaços culturais nos nossos tempos, abrindo portas a novas perspetivas 
artísticas, com foco na multidisciplinaridade e na diferença, fazendo deste 
festival um espaço de contacto artístico para todas as idades. 

Procura contribuir para o desenvolvimento continuado do circo contemporâneo 
em Portugal, nascendo da vontade de criar um novo espaço de contacto 
entre os criadores portugueses e a massa crítica internacional que responda 
aos anseios de um setor em plena evolução. Representando um espaço 
de oportunidade para a emergência na criação artística contemporânea 
portuguesa neste domínio, promove ainda o confronto com as tendências 
internacionais e possibilita a criação de referências no território, potenciando o 
desenvolvimento de novos públicos.

NAVEGAR
Criadores emergentes
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CIRCO CONTEMPORÂNEO

Yana
por Josh & Cloé [CH]   

Inspirado por práticas espirituais em todo o mundo, este duo 
transmite sabedoria antiga através da acrobacia, das artes 
marciais e da dança. No mundo moderno, podemos facilmente 
desligar-nos do nosso eu interior. Mas quanto mais nos 
reconhecemos, mais podemos moldar conscientemente o 
nosso futuro. Com movimentos únicos e fluidos, duas partes 
de um ser são retratadas. Uma transformação do inconsciente 
para o consciente.

2 dezembro 
sex 10:00 
Casa Cultura Ílhavo
Planteia

4 dezembro 
dom 14:30 
Escola Básica 
Gafanha da Encarnação
Exterior

3 dezembro 
sáb 21:00 
Escola Básica 
Gafanha da Encarnação
Exterior

M/3 · gratuito
duração aprox. 20 min

NAVEGAR
Criadores emergentes

2 dezembro 
sex 12:00 
Casa Cultura Ílhavo
Planteia

4 dezembro 
dom 16:00 
Casa Cultura Ílhavo
Planteia

3 dezembro 
sáb 21:30 
Casa Cultura Ílhavo
Planteia

M/3 · gratuito
duração aprox. 20 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Anxiety
por Joka - Cão Danado [PT]

Anxiety iniciou-se como um exercício em contexto de formação 
e, posteriormente, foi repensado como um work-in-progress. 
Joka procura desenvolver uma componente técnica, bem como 
criativa, que sustente o solo de circo contemporâneo, através da 
roda cyr, da dança e da acrodança. Anxiety surge da necessidade 
de explorar o subconsciente. Surge do diálogo entre o medo, a 
resistência, o confronto e o controlo. Acima de tudo, o medo - 
enquanto ideia de terror - surge como emoção predominante 
numa procura e num conhecimento sobre as emoções 
desconhecidas, que nos devoram e controlam. Uma luta interna, 
exteriorizada a partir da roda cyr como uma extensão do corpo e 
do pensamento.



15NAVEGAR
Criadores emergentes

1 dezembro 
qui 16:00 
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

3 dezembro 
sáb 18:00
Cais dos Bacalhoeiros
Gafanha da Nazaré

2 dezembro 
sex 14:00
Casa Cultura Ílhavo
Planteia

M/3 · gratuito
duração aprox. 10 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Permeia
por DuoVerse - Raphaela Olivo & Nicolas Mancisidor [BR/CL]

Entre apoios, bases e mudanças, sendo elas físicas e simbólicas, 
as caixas e corpos  transformam-se, adaptam-se e permeiam-se.
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A segunda edição do Dive acontece de 30 de novembro a 2 de dezembro, num 
evento co-organizado pela Circostrada e pela Bússola, em colaboração com o 23 
Milhas, projeto cultural do Município de ílhavo, e a Acesso Cultura, no contexto do 
festival LEME.

É uma experiência imersiva de três dias, que tira partido do ambiente de partilha 
e dinâmica do LEME, e que desafia os participantes a refletir sobre o tema 
“Corpos Diversos”, numa série de propostas que passam por ações de formação 
e espetáculos. Todos são convidados a partilhar conhecimentos, experiências, 
boas práticas. O habitual Circus Forum, momento de debate do LEME, está 
inserido, este ano, no programa do DIVE.

 
Informação e e inscrições: 
www.circostrada.org/en/actions/dive2-depth-training-activity 

30 NOV–2 DEC
ÍLHAVO



CONTACTOS

Casa Cultura Ílhavo
Av. 25 de Abril | 3830-044 Ílhavo
Tel.: 234 397 260 
Tel.: bilheteira: 234 397 262
GPS: 40º 36’02.01” N | 8º 40’01.68” W
bilheteira e atendimento
terça a sexta-feira – 11:00-18:00
sábado – 14:00-19:00
 
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
Rua Prior Guerra | 3830-711 Gafanha 
da Nazaré
Tel.: 234 397 263
GPS: 40º 38’10.57” N | 8º 42’42.56” W
 bilheteira e atendimento
terça-feira a sábado – 14:00-19:00
 

Cais Criativo Costa Nova
Avenida Senhora da Saúde, 
Praia da Costa Nova | 3830-460 
Gafanha da Encarnação
GPS: 40°36’43.9”N | 8°45’07.8”W
 
Laboratório Artes  
Teatro Vista Alegre
Largo da Vista Alegre | 3830-292 
Vista Alegre
GPS: 40º35’20.561’’ | -8º40’58.320’’
 

www.23milhas.pt
23milhas@cm-ilhavo.pt

facebook
www.facebook.com/23milhas

Parceiro

Apoio Institucional

Apoio à comunicação 


