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Laboratório Artes 

Teatro Vista Alegre

O Bairro é o polo cultural do Programa de Apoio ao Setor 
Cultural Local, promovido pelo 23 Milhas, projeto cultural 
do Município de Ílhavo, localizado no Laboratório das 
Artes Teatro da Vista Alegre. São disponibilizados quatro 
gabinetes, salas partilhadas e acesso a vários pontos do 
equipamento, proporcionando condições para a criação, 
produção e o trabalho em rede. 

Partindo da ideia do antigo Bairro Operário da Vista Alegre, 
uma importante marca de comunidade e cooperação neste 
território, este novo Bairro surge para servir de espaço de 
trabalho e contacto entre profissionais do setor cultural local, 
para o desenvolvimento e fixação dos seus projetos, 
bem como para a dinamização da economia local. 

https://www.23milhas.pt/evento/milha-programa-de-apoio/
https://www.23milhas.pt/evento/milha-programa-de-apoio/
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Os equipamentos que integram o programa de ação do 23 
Milhas são espaços que, pelas suas características, 
não só ampliam a possibilidade das atividades culturais na 
vida quotidiana do Município, como também se constituem 
como espaços de apoio às estruturas e aos profissionais da 
cultura, constituindo-se como pólos de criação, trabalho, 
investigação, apresentação e relação com a comunidade.

O Laboratório das Artes é um equipamento cultural que 
agrega um conjunto de espaços que, pela sua possibilidade 
de utilização individual ou autónoma, reúne condições 
propícias para o acolhimento e desenvolvimento de projetos 
nas áreas de pesquisa, investigação e formação: auditório, 
salas multiusos e gabinetes.

Neste sentido, e procurando gerar oportunidades de 
parcerias e sinergias entre profissionais naturais ou 
residentes no Município de Ílhavo, bem como a maximização 
da utilização do equipamento cultural, propõe-se a 
ocupação dos quatro gabinetes de trabalho, a que podem 
concorrer profissionais, em nome pessoal ou coletivo, para o 
desenvolvimento das suas atividades profissionais.

https://www.23milhas.pt/detail-espaco/laboratorio-artes/


O projeto arranca com uma 
primeira fase denominada “ATIRAR 
O BAIRRO À PAREDE - PERÍODO 
EXPERIMENTAL”, entre julho e 
outubro de 2021. Após este período 
e a avaliação do mesmo, se ambas 
as partes estiverem de acordo, 
a cedência será protocolada por um 
período de 2 anos.

BAIRRO - Link para 
formulário de candidatura

Datas a reter
Até 10 julho submissão de 
propostas
A partir de 23 julho 
comunicação de resultados 
das propostas
julho a outubro período 
experimental

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5P47MdocMuLHD2lOcjVeL2o0YtXIzVle0zj-rkIn9wHm94A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5P47MdocMuLHD2lOcjVeL2o0YtXIzVle0zj-rkIn9wHm94A/viewform


A quem se destina?
Profissionais, individuais ou coletivos, naturais, residentes 
ou com atividade no Município de Ílhavo; 

Empresas do setor cultural que pretendam desenvolver a 
sua atividade no Município de Ílhavo;

Em ambas as possibilidades, os profissionais devem ter 
atividade nas áreas de apoio à cultura, tais como: produção, 
edição, agenciamento, realização de espetáculos ou outras 
atividades conexas, nas área da música, dança, teatro, 
cinema, design ou audiovisual;

Os destinatários deverão ter a situação fiscal e contributiva 
regularizada;

1. 

Concerto de 

Henrique Vilão 

Milha 2020

•

•

•

•



Quais as características dos espaços?
Cedência gratuita, por um período experimental de 3 
meses  (julho a outubro) de 1 gabinete de trabalho*, com a 
possibilidade de formalização, via protocolo de cedência por 
2 anos, se ambas as partes estiverem de acordo; 

Eletricidade e wi-fi gratuitos;

Disponibilização de kit de mobiliário básico; 
Livre acesso aos espaços comuns: foyer, wc’s, cafetaria 
e jardim interior;

O acesso à sala de reuniões, auditório e sala estúdio é 
condicionado e requer marcação prévia; 

É da responsabilidade dos usuários a conservação, 
manutenção e limpeza dos espaços cedidos;

O período experimental implica a realização de um seguro de 
acidentes pessoais, para os profissionais que vão passar a 
desenvolver trabalho no equipamento;

2. 

Concerto de 

Perpétua 

Milha 2020

•

•

•

•

•

•



Gabinete 1  - 6,48m2

Gabinete 2 - 8,00m2

Gabinete 3 - 8,00m2

Gabinete 4 - 17,00m2

Sala de ensaios 
e formação



Quais as regras de funcionamento dos 
espaços?
Os pedidos de ocupação dos espaços partilhados - sala de 
reuniões, auditório e sala estúdio – estão sujeitos a reserva 
com a  aprovação prévia da Produção do 23 Milhas, sabendo 
que os eventos promovidos pelas estruturas do Município 
têm prioridade sobre os restantes pedidos;

Deverá ser assegurado o respeito pelas atividades pontuais no 
equipamento e pelas atividades profissionais desenvolvidas de 
forma permanente pelos parceiros do espaço;

A morada do equipamento não poderá ser considerada 
como a sede legal da empresa;

A cedência tem por base a ocupação permanente e não 
poderá ser cedida a terceiros;

Em caso de incumprimento das condições de ocupação ou 
observação da infração de regras presentes no termo de 
responsabilidade poderá ser equacionado o cancelamento 
imediato.

3. 

Concerto de 

Ricardo Filipe 

Milha 2020

•

•

•

•

•



Quais as contrapartidas que esperamos 
de profissionais ou empresas?
Deverá ser anexada ao formulário uma “proposta de 
colaboração”* que inclua, entre outras questões relevantes 
para o candidato, serviços que o 23 Milhas ou outra estrutura 
do Município de Ílhavo, de uma forma equivalente, possam 
incluir na sua ação com esta cedência. Pretendem-se ações 
ou parcerias nas áreas da programação, formação, edição, 
gravação, produção, entre outras.

* informação a submeter no preenchimento do formulário de candidatura ao Bairro.

4. 

Concerto de 

Inês Filipe 

Milha 2020



Formação de 

Samuel Úria

Milha 2020

Como se processa a candidatura?
Através da submissão do formulário, até 10 de julho, com os 
anexos solicitados: Currículo Vitae e/ou histórico resumido 
da empresa, proposta de colaboração, cópia de cartão de 
identificação e comprovativo de registo de atividade ou de 
empresa;

Os esclarecimentos que sejam necessários podem ser 
solicitados através do email producao.23milhas@cm-ilhavo.pt;

As propostas serão avaliadas pelo 23 Milhas;

Em caso de dúvida, na análise da candidatura, o 23 Milhas 
poderá solicitar informação suplementar ou agendar 
entrevista com os proponentes;

Os resultados serão comunicados a partir do dia 23 de 
julho, prevendo-se a instalação dos projetos na última 
semana de julho.

5. 
•

•

•

•

•

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5P47MdocMuLHD2lOcjVeL2o0YtXIzVle0zj-rkIn9wHm94A/viewform
producao@cm-ilhavo.pt


Formação

de Mão Morta

Milha 2020

Como será feita a seleção? 
Através da análise do formulário, da confirmação da receção 
de todos os documentos submetidos* e dos currículos dos 
profissionais e/ou empresas; 

Avaliando a adequabilidade da proposta às instalações e 
às restantes características dos espaços partilhados do 
Laboratório das Artes;

Considerando as contrapartidas e as possibilidades de 
parceria  enunciadas na “proposta de colaboração”

* Serão consideradas elegíveis apenas as candidaturas que submetam o formulário com 
todos os campos devidamente preenchidos e anexem todos os documentos solicitados: 
currículo vitae, documento de motivação da proposta, cópia de cartão de identificação; 
comprovativo de registo de atividade (caso tenham);

6. 
•

•

•



O 23 Milhas é o projeto cultural
do Município de Ílhavo. Além de uma
vasta programação em diversas
áreas artísticas, promove a criação,
a formação e o pensamento crítico, 
procurando cultivar a relação entre 
artistas e espetadores, bem como 
ativar território e comunidade.
A sua atividade acontece em quatro 
espaços: Casa da Cultura,  
Fábrica das Ideias, Cais Criativo
e Laboratório das Artes.  

Laboratório Artes  
Teatro Vista Alegre
Largo da Vista Alegre
3830-292 Vista Alegre
GPS: 40º35’20.561’’ | -8º40’58.320’’

www.23milhas.pt


