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Depois de um promissor ano de lançamento, 
o LEME afirma-se, na sua edição de arranque, 
como um festival inovador, que explora as novas 
linguagens do circo contemporâneo e da criação 
artística para espaços não convencionais, 
em Ílhavo e na Gafanha da Nazaré. O território 
ilhavense e a sua forte componente marítima, 
estão na base da criação da identidade do LEME, 
um festival que não só apresenta diferenciadas 
abordagens criativas, como desafia à criação, 
à experimentação e ao pensamento crítico. 
Com uma programação que cria novas 
dinâmicas e novos públicos para Ílhavo, o LEME 
parte da tradição ilhavense e constrói uma nova 
narrativa em que o circo contemporâneo dita as 
coordenadas. 
A viagem dura quatro dias e inclui oito 
espetáculos internacionais, encontros de 
reflexão com profissionais da área, formações, 
espetáculos itinerantes e projetos de criação 
com estreia no festival. O LEME desafia as 
rotinas, as ideias e os conceitos. 
O circo contemporâneo desafia os limites.

O LEME 3



29 NOV QUI

14:00-22:00
Ponto de 
encontro LEME
Casa Cultura Ílhavo 
Foyer

19:00
Um pedaço 
de loucura
por Pedro Caetano

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo

21:30
Chama do Mar
por Ana Jordão, 
Vanessa Oliveira 
e André Imaginário

ESPETÁCULO

Navio Museu 
Santo André

30 NOV SEX

10:00-00:00
Ponto de 
encontro LEME
Casa Cultura Ílhavo 
Foyer

10:30
Manipulação 
de objetos 
e movimento 
contemporâneo 
para o circo
por Karl Stets

FORMAÇÃO TÉCNICA

Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

11:00
Princípio 90\10
por Ariana Silva

NAVEGAR

Câmara Municipal 
Ílhavo

13:00
Ser-Ses
por Frederico Silva

NAVEGAR

Câmara Municipal 
Ílhavo

14:00
Laboratório: 
Doca Seca
por Erva Daninha

FORMAÇÃO

Casa Cultura Ílhavo

16:00
Laboratório: 
Doca Seca
por Erva Daninha

FORMAÇÃO

Casa Cultura Ílhavo

17:30
Um pedaço 
de loucura
por Pedro Caetano

NAVEGAR

Jardim Henriqueta Maia 
Garagem

18:00
Desafios do Circo 
Contemporâneo
Uma visão catalã
CONVERSA

Casa Cultura Ílhavo

19:00
Chama do Mar
por Ana Jordão, 
Vanessa Oliveira 
e André Imaginário

ESPETÁCULO

Navio Museu 
Santo André

21:00
Liberdade Atroz
por Douglas Guedes

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo

21:30
Amigoo
por Mumusic Circus

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo

22:30
Sentinel
por Circ Bover

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo

1 DEZ SÁB

10:00-02:00
Ponto de 
encontro LEME
Casa Cultura Ílhavo 
Foyer

10:30
PAKMAN
por Post Uit Hessdalen

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo

10:30
Inovação cenográfica 
para o circo
por Tina Koch

FORMAÇÃO TEÓRICA

Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

10:30
Um pedaço 
de loucura
por Pedro Caetano

NAVEGAR

Mercado de Ílhavo

11:00
Laboratório: 
Doca Seca
por Erva Daninha

FORMAÇÃO

Casa Cultura Ílhavo

11:30
Bélgica
Perspetivas para as 
artes performativas
CONVERSA

Casa Cultura Ílhavo

12:30
Liberdade Atroz
por Douglas Guedes

NAVEGAR

Jardim Henriqueta Maia

14:00
Señor Stets 
Lonely Orkestar
por Señor Stets

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo

14:30
PAKMAN
por Post Uit Hessdalen

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo

14:30
O setor do circo 
em Portugal
CONVERSA

Casa Cultura Ílhavo

15:00
Laboratório: 
Doca Seca
por Erva Daninha

FORMAÇÃO

Casa Cultura Ílhavo

15:30
O que 
é o circo hoje?
CONVERSA

Casa Cultura Ílhavo

16:00
PAKMAN
por Post Uit Hessdalen

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo

16:30
Señor Stets 
Lonely Orkestar
por Señor Stets

ESPETÁCULO

Jardim Henriqueta Maia

17:00
Laboratório: 
Doca Seca
por Erva Daninha

FORMAÇÃO

Casa Cultura Ílhavo

17:30
Princípio 90\10
por Ariana Silva

NAVEGAR

Jardim Henriqueta Maia 
Garagem

18:00
Ovvio
por Kolektiv Lapso Cirk
David & Tomas

ESPETÁCULO

Garagem Easy Going 
Express Ílhavo

19:00
Chama do Mar
por Ana Jordão, 
Vanessa Oliveira e André 
Imaginário

ESPETÁCULO

Navio Museu 
Santo André

21:30
Ser-Ses
por Frederico Silva

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo

22:15
Driften
por Petri Dish

ESPETÁCULO

Casa Cultura Ílhavo

23:15
Um brinde ao LEME
FESTA

Casa Cultura Ílhavo

2 DEZ DOM

11:00-20:00
Ponto de 
encontro LEME
Casa Cultura Ílhavo 
Foyer

11:30
Ser-Ses
por Frederico Silva

NAVEGAR

Largo da Igreja
Gafanha da Nazaré

14:00
PAKMAN
por Post Uit Hessdalen

NAVEGAR

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

14:30
Laboratório: 
Doca Seca
por Erva Daninha

FORMAÇÃO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

14:30
Liberdade Atroz
por Douglas Guedes

NAVEGAR

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:00
Na FRONTEIRA 
do espaço público 
e o cruzamento 
disciplinar
CONVERSA

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:30
PAKMAN
por Post Uit Hessdalen

NAVEGAR

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

16:00
Cuerdo
por Señor Stets

ESPETÁCULO

Mercado Municipal
Gafanha Nazaré

16:30
Laboratório: 
Doca Seca
por Erva Daninha

FORMAÇÃO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

17:00
PAKMAN
por Post Uit Hessdalen

NAVEGAR

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

17:30
Fronteira
por Teatro da Discália

ESPETÁCULO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

19:00
Princípio 90\10
por Ariana Silva

NAVEGAR

Casa Cultura Ílhavo

19:00
Chama do Mar
por Ana Jordão, 
Vanessa Oliveira 

e André Imaginário

ESPETÁCULO

Navio Museu 
Santo André



ESPETÁCULOS
CIRCO CONTEMPORÂNEO

Chama do Mar
por Ana Jordão, André Imaginário e Vanessa Oliveira 

O homem sujeito às forças da natureza. A sós, no nevoeiro 
súbito, entregue ao fado e ao vento, buscando sustento. Será 
isso a sua proeza? O regresso incerto, a tempestade iminente, 
o olhar no horizonte. Pescadores, tecedores de mundos, 
à deriva, amarras prontas a soltar. Estórias não se contam sem 
alguém a quem as contar. Chama do Mar é uma performance de 
circo contemporâneo, inspirada pela cultura marítima de Ílhavo, 
pela tradição da pesca do bacalhau e pelo seu povo. Parte do 
âmago do homem do mar até à memória coletiva para voltar a 
encontrar a essência do pescador e da sua epopeia interior de 
pensamentos, preocupações e esperanças.

29 novembro qui 21:30 
30 novembro sex 19:00 
1 dezembro sáb 19:00 
2 dezembro dom 19:00
Navio Museu 
Santo André

PT

ESTREIA ABSOLUTA

M/3 · gratuito

duração aprox. 40 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Amigoo 
por Mumusic Circus 

Amigoo é um fragmento na vida de um homem e uma mulher. Um 
circo a dois. Pedaços de privacidade numa jornada não-verbal 
e musical, rumo ao lado mais profundo e sincero de cada um. 
Juntos, eles tecem um mundo irreal de poesia e cumplicidade, 
numa tentativa mascarada de quebrar o mito da solidão como 
uma condição humana da atualidade. Momentos de delírio e 
disparidade irrompem entre dança e acrobacia, desmantelando 
o seu próprio circo interior. 

30 novembro
sex 21:30
Casa Cultura Ílhavo
Foyer 

ES-CAT

ESTREIA NACIONAL

M/3 · gratuito

duração aprox. 45 min

teaser https://youtu.be/LZzHaDVrX14
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https://youtu.be/LZzHaDVrX14


30 novembro
sex 22:30
Casa Cultura Ílhavo
Auditório

ES-IB

ESTREIA NACIONAL

M/6 · €5,00

duração aprox. 60 min

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Sentinel
por Circ Bover

Sentinel é uma pequena ilha ocupada por uma tribo que 
permanece isolada. Uma comunidade conectada à natureza 
que a rodeia. Em Sentinel, não somos bem-vindos porque o 
homem moderno avança de forma ambiciosa sem olhar para 
o chão que pisa, sem compreender os recursos ou o equilíbrio, 
sem saber que a natureza é soberana e que um dia o enfrentará. 
Sentinel é um espetáculo de circo contemporâneo que funde 
estruturas, espaço cénico, música ao vivo, e performance. É 
uma experiência visual, estética e poética completa, projetada 
para o prazer 
e a reflexão.

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Señor Stets Lonely 
Orkestar
por Señor Stets

Um homem que transporta consigo uma orquestra completa. 
Multi-instrumentalista e malabarista de ritmos 
e melodias, Señor Stets aborda os grandes clássicos do jazz 
e da folk e ainda alguns temas originais, numa constante 
obsessão por tocá-los a todos de uma só vez. 
Como consequência, os instrumentos conseguem mesmo ter 
controlo nesta aventura melódica e disruptiva, 
num ambiente enérgico para todas as idades.

1 dezembro 
sáb 14h00
Casa Cultura Ílhavo  
Praça Exterior 

sáb 16h30
Jardim Henriqueta Maia
Ílhavo 

ES-CAT/DK

ESTREIA NACIONAL

M/3 · gratuito

duração aprox. 40 min

6ESPETÁCULOS



1 dezembro
sáb 18:00
Garagem Easy 
Going Express
Ílhavo

ES-CAT/SK

ESTREIA NACIONAL

M/6 · €3,50

duração aprox. 50 min

teaser https://youtu.be/6jCVULEhHDg  

CIRCO CONTEMPORÂNEO

OVVIO 
por Kolektiv Lapso Cirk/David & Tomas 

Fazemos equilíbrio. Por vezes caímos, outras vezes não. 
Gostamos de ambos, OVVIO. Em OVVIO, David & Tomas 
desafiam as leis da gravidade e as suas próprias habilidades. 
Simples pranchas de madeira transformam-se em objetos que 
os levam a ter que ciclicamente superar novos desafios. Quer 
se trate de força, concentração, coragem ou confiança, tudo 
depende do jogo.
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CIRCO CONTEMPORÂNEO

Driften 
por Petri Dish 

Um homem sem qualidades: homo economicus, homo 
sociologicus, fractalis homo, homo erraticus. Sob as nossas 
máscaras e à sombra da sociedade, todos seríamos camaleões 
vagueando pela multidão em busca da nossa individualidade. 
É esse paradoxo existencial do homem “pós-moderno” 
que Driften procura destacar. Entre solidão e união, seis 
personagens moldados pelo peso das pressões sociais, que 
fizeram deles o que não têm consciência de ser, reúnem-se na 
noite do equinócio de outono. Juntos, farão algo que alguém 
faz para não desaparecer sem lutar, para não viver a vida de um 
modo falso. Só para poder afirmar: nós vivíamos naquele tempo. 
E naquela época nós éramos assim. 

1 dezembro
sáb 22:15
Casa Cultura Ílhavo
Auditório 

BE

ESTREIA NACIONAL

M/6 · €5,00

duração aprox. 65 min

teaser https://youtu.be/RSWotgVclUw

7ESPETÁCULOS
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2 dezembro
dom 17:30 
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré 
Auditório

PT

M/6 · €3,50

duração aprox. 45 min

*espetáculo em desenvolvimento

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Fronteira*
por Teatro da Didascália 

Fronteira é um espetáculo sobre os limites da nossa perceção. 
Na ideia de fronteira estão associados, de forma óbvia, os 
limites que simultaneamente separam e unem dois países, os 
limites que nos separam ou unem na resolução de problemas 
de comunicação entre línguas ou culturas diferentes, os limites 
entre o espaço público e privado ou, se quisermos, os limites 
que separam ou unem diferentes linguagens artísticas. Com 
esta nova criação, o Teatro da Didascália pretende levar ao 
limite o questionamento desta ideia de fronteira, intimamente 
ligada à ideia de limites, que caminha de mãos dadas com 
a possibilidade da transgressão. Transgressão da 
normatização, transgressão dos limites e guias que, de forma 
invisível,nos vão encaminhando numa determinada direção, na 
direção da normatização.

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Cuerdo
por Señor Stets

1 homem, 1 mala, 3  cordas, 9 ratoeiras.
Bem-vindo ao mundo de Señor Stets, um verdadeiro domador 
de cordas e de nós. Um clássico do circo contemporâneo, onde 
o malabarismo se comporta como uma víbora. Um espetáculo 
de malabarismo contemporâneo, onde um clown subtil domina o 
ambiente e contagia a audiência. 

2 dezembro
dom 16:00
Mercado Municipal
Gafanha da Nazaré

ES-CAT/DK

M/3 · €3,50

duração aprox. 55 min

teaser https://youtu.be/UvF_Z80nJzY

8ESPETÁCULOS
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CIRCO CONTEMPORÂNEO

Ser-Ses
por Frederico Silva

Qual o verdadeiro sentido da tua essência quando não podes 
ser tu quem tu queres ser. Estar trancado durante anos à 
procura de respostas no teu interior, emerso numa sociedade 
retrógrada torna tudo mais difícil. Mas com os anos, as 
mentalidades mudam e as coisas evoluem e aí sim, descobres o 
verdadeiro significado da vida. Nenhuma sociedade é utópica. 
Aprende a lidar com a sociedade em que vives.

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Princípio 90/10
por Ariana Silva

Nasci, cresci, esperei e morri. Acordo num sítio novo, que não é 
novo nem é sítio. 
E dou por mim à espera eternamente por algo ou talvez nada, 
alheia à vida, e esta a ser totalmente estranha para mim, pois 
não me pertence. E assim perdi-me entre o passado, o presente 
e o futuro, sem nunca me aperceber do porquê desta relação 
estranha com o Tempo, mas o tempo não existe. O tempo e o 
Homem nunca se deram bem, o tempo é a fraqueza do Homem 
tal como as memórias que enterra, essas que o acompanham 
sempre na sua bagagem, esteja o Homem de chegada ou de 
partida.
Ação e reação, causa e efeito, escolha e consequências são fruto 
das nossas reações... os 10% que estão fora do nosso controlo.
Uma viagem ambígua, paradoxal e irónica, onde a paródia é uma 
autobiografia expressada através da exaltação dos sentidos.

30 novembro
sex 11:00
Câmara Municipal 
Ílhavo

30 novembro
sex 13:00
Câmara Municipal 
Ílhavo

1 dezembro
sáb 21:15
Casa Cultura Ílhavo

2 dezembro
dom 19:00
Casa Cultura Ílhavo

PT

M/6 · gratuito

duração aprox. 20 min

2 dezembro
dom 11:30
Largo da Igreja
Gafanha da Nazaré

PT

M/6 · gratuito

duração aprox. 10 min

1 dezembro
sáb 17:30
Garagem
Jardim Henriqueta Maia
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9NAVEGAR
Espetáculos
Itinerantes

Navegar é preciso. O LEME conta com espetáculos itinerantes 
que viajam pelos vários espaços não convencionais do circuito 
do festival. São pequenos momentos que fazem a ligação entre 
as várias linguagens do circo contemporâneo, assinalam os 
caminhos do LEME e desafiam o público para os vários outros 
momentos do festival.



CIRCO CONTEMPORÂNEO

Um pedaço de loucura
por Pedro Caetano

No limbo entre o real e o irreal, entre quem somos e quem 
são os outros, fica a ténue linha entre a sanidade e a loucura. 
Agarramo-nos aos pequenos faróis que nos guiam, procurando 
uma falsa sensação de perfeição e alinhamento. No caminho 
diário entre o nascer e o morrer, saltamos de ilha em ilha em 
busca de um porto seguro. 

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Liberdade Atroz
por Douglas Guedes

Através do equilíbrio sobre a corda e da dança surge um 
ensaio sobre a angústia do ser humano, em relação ao peso 
da responsabilidade de ser totalmente livre. Encarando essa 
liberdade de escolha, o homem angustia-se... com a implicação 
de fazer escolhas que só ele próprio pode tomar. O ser torna-se 
paralisado diante da dúvida, agir ou não agir? Dessa forma, há 
uma grande abstenção em fazer as escolhas necessárias, o que 
resulta, muitas vezes, num adiar da existência. Porém o não agir 
também é uma escolha. O equilíbrio entre esses dois polos faz 
parte do caminho pessoal que o homem contemporâneo deve 
empreender e encontrar em si mesmo.

30 novembro
sex 21:00
Casa Cultura Ílhavo
Praça Exterior

1 dezembro
sáb 12:30
Jardim Henriqueta Maia
Ílhavo

29 novembro
qui 19:00
Casa Cultura Ílhavo
Foyer

30 novembro
sex 17:30
Garagem
Jardim Henriqueta Maia

1 dezembro
sáb 10:30
Mercado de Ílhavo

PT

M/6 · gratuito

duração aprox. 10 min

2 dezembro
dom 14:30
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
Exterior

BR

M/6 · gratuito

duração aprox. 20 min
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Espetáculos
Itinerantes



CIRCO CONTEMPORÂNEO

PAKMAN
por Post Uit Hessdalen

PAKMAN é mais rápido do que o click de um rato. Viaja por todo 
o lado, para entregar encomendas, sem falhar os prazos. 1 
embalagem, 2 formulários, 3 selos, 6 autógrafos, 450 vezes por 
dia, 159.750 pacotes por ano e, em compensação, apenas 10 
dias de férias. PAKMAN é um homem único e invisível da nossa 
economia virtual. A bordo de seu pequeno camião, PAKMAN 
convida o público para uma performance de circo rítmico, 
num duelo entre os ritmos do malabarista Stijn Grupping e 
do baterista Frederik Meulyzer. Juntos, exploram a pressa do 
“nosso” tempo. Questionam se a velocidade imposta se opõe 
aos nossos ritmos naturais, como a respiração e os batimentos 
cardíacos. Vinte e cinco espetadores podem embarcar numa 
intensa experiência artística, acompanhada por música ao vivo.

5 a 9 novembro
10:00 e 15:00
Escolas E.B.2/3

30 novembro
sex 14:00 e 16:00
1 dezembro
sáb 11:00, 15:00 e 17:00
Casa Cultura Ílhavo
Sala de Ensaios

2 novembro
dom 14:30 e 16:30
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
Sala de Exposições

PT

público alvo 10-15 anos 

duração aprox. 50 min

(sujeito a inscrição prévia)

NAVEGAR
1 dezembro
sáb 10:30, 14:30 e 16:00
Casa Cultura Ílhavo
Praça Exterior

2dezembro
dom 14:00, 15:30 e 17:00
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
Exterior

ESCOLAS E.B.1
29 novembro
30 novembro
10:00, 11:30 e 14:00

BE

ESTREIA NACIONAL

M/5

duração aprox. 20 min

teaser https://youtu.be/Jt3peMxHtOo 

CIRCO CONTEMPORÂNEO

Laboratório: Doca Seca
por Erva Daninha

Em terra seca observamos o mar, recolhemos o que as ondas 
trazem, dos lixos até aos pedaços de madeira que flutuaram 
até às praias. Em doca seca analisamos, experimentamos e 
manipulamos estes tesouros disformes e gastos pelo tempo 
e pelo mar. Um laboratório de navegação a seco através do 
equilíbrio e malabarismo. Uma viagem por terra e mar, natureza 
e lixo.
Esta experiência, baseada no projeto “1.5ºC Ponto de Equilíbrio”, 
reflete a poluição dos
oceanos, uma ilha onde o plástico e a água se confundem, 
tratamos a fragilidade e equilíbrio dos ecossistemas, a poluição 
e as alterações climáticas.
Em Doca Seca assiste-se a um fragmento do projeto “1.5ºC 
Ponto de Equilíbrio” seguido de oficina de malabarismo com 
objetos experimentais: plásticos, ramos, garrafas. Um desafio 
ao equilíbrio, destreza e imaginação.

11DE MAR EM MAR
Espetáculos
na Escola

Através de dois espetáculos que lhes são destinados, o  LEME 
enriquece a oferta artística para os jovens, envolvendo a 
comunidade escolar e encurtando a ponte entre o circo 
contemporâneo e o público. 

https://youtu.be/Jt3peMxHtOo


FORMAÇÃO

FORMAÇÃO TEÓRICA

Inovação cenográfica 
para o circo
por Tina Koch [Ockham’s Razor]

Tina Koch é codiretora artística de Ockham’s Razor, uma 
das mais vanguardistas companhias de circo britânicas da 
atualidade. A sua longa experiência no ensino do circo e teatro 
físico, por toda a Europa, atribui-lhe uma visão artística vasta, 
conectada a distintos contextos e a diferentes idades. Nesta 
sessão formativa, Tina abordará a sua experiência ao nível da 
construção cenográfica para obras multidisciplinares que 
têm o circo como principal linguagem, a partir dos exemplos 
concretos e desafios da sua experiência pessoal. 

FORMAÇÃO TÉCNICA

Manipulação de 
objetos e movimento 
contemporâneo para 
o circo
por Karl Stets

Karl Stets apelida-se como um perfecionista do absurdo. Artista 
de circo e músico de longa data, viu na multidisciplinariedade 
um aliado para as suas abordagens criativas. Numa oficina 
dirigida a jovens, Karl abordará técnicas e linguagens do seu 
universo artístico, em contexto prático e de experimentação. 

30 novembro
sex 10:30
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

1 dezembro
sáb 10:30
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

ES-CAT/DK

€5,00

público alvo 15 – 20 anos 

duração aprox. 5 h

UK

M/16 · €5,00

público alvo estudantes e profissionais

duração aprox. 90 min

(sujeito a inscrição prévia)
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CONVERSAS

Bélgica
Perspetivas para as artes performativas
Um olhar sobre o circo, num contexto mais vasto, dinâmico e abrangente. Quando a técnica 
desafia o artista a encontrar contextos multidisciplinares, provocadores e trilhar novas 
linguagens. Pela voz dos artistas da comunidade flamenga participantes no festival, um espaço de 
partilha informal sobre os desafios belgas para as artes performativas e o cruzamento disciplinar 
no domínio circo contemporâneo. 

O setor do circo em Portugal 

Um espaço de foco na emergência artística portuguesa. Um contexto dinâmico de apresentação 
e partilha de ideias e/ou projetos. Um percurso ativo e desafiador pelas novidades de criadores 
nacionais, em contacto direto e próximo com os profissionais presentes no festival. 

Desafios do circo contemporâneo
Uma visão catalã
Em contexto de evolução ativa na criação artística contemporânea ao nível do circo na Catalunha, 
propõe-se uma conversa informal com artistas e público, apta a desmistificar conceitos, abrir 
novas visões e certamente contribuir para o conhecimento de uma realidade artística desafiadora 
e vanguardista.

30 novembro
sex 18:00
Casa Cultura Ílhavo
Foyer

duração aprox. 60 min

painel Karl Stets [ES-CAT/DK]

Clara Poch & Marçal Calvet, 

Mumusic Circus [ES-CAT] 

Sebastià Jordà, Circ Bover [ES-IB]

moderação LEME

Sessão em Inglês

1 dezembro
sáb 11:30
Casa Cultura Ílhavo
Foyer

duração aprox. 60 min

painel Philippe Vande Weghe, ESAC [BE]

Stijn Grupping, Post Uit Hessdalen [BE] 

Petri Dish [BE]

moderação LEME

Sessão em Inglês

1 dezembro
sáb 14:30
Casa Cultura Ílhavo
Foyer

duração aprox. 60 min

painel Bruno Martins, Teatro da 

Didascália [PT]

Daniel Vilar, Bússola [PT]

Fátima Alçada, Centro de Arte de Ovar [PT]

Julieta Guimarães, Erva Daninha [PT]

Tiago Maia, SALTO [PT]

moderação LEME

Sessão em Português
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O LEME desafia profissionais, entusiastas e público 
a pensar o circo contemporâneo, 



O que é o circo hoje?

O que representa o circo na atualidade? Que desafios e particularidades enfrenta a criação 
artística contemporânea nos domínios do circo? Que linguagens e identidades artísticas marcam 
a inovação no nosso tempo? Tendo como mote questões sobre a atualidade do circo e o seu papel 
na criação artística contemporânea, o LEME promove um debate internacional, aberto ao público, 
com vista a uma reflexão atual em torno das potencialidades e do papel do circo na atualidade. 

Na FRONTEIRA do espaço público 
e o cruzamento disciplinar

O espetáculo FRONTEIRA, em fase de criação, pretende abordar diferenças e equilíbrios, 
desenvolvendo-se a partir da identidade artística do Teatro da Didascália, reflete as 
particularidades do espaço público e do espaço privado, num desafio criativo que pretende 
encarar a multidisciplinariedade como uma linha de fronteira passível de ser cruzada. Uma 
conversa com a equipa artística sobre o processo criativo.

14CONVERSAS

1 dezembro
sáb 15:30
Casa Cultura Ílhavo
Foyer

duração aprox. 60 min

painel Ana Jordão [PT]

Philippe Vande Weghe, ESAC [BE]

Tina Koch, Ockhlam’s Razor [UK]

Tomas Vaclavek, Kolektiv Lapso Cirk [SK]

moderação LEME

Sessão em Inglês

2 dezembro
dom 15:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Convés

duração aprox. 60 min

painel Teatro da Didascália [PT]

moderação LEME

Sessão em Português



PARCEIRO APOIO

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

facebook
www.facebook.com/23milhas
 
assessoria de imprensa
Maria Inês Santos 
919597919
edicao@cm-ilhavo.pt


