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FESTIVAL DE C I R C O C O N T E M P O R Â N EO

FESTIVAL OF CONTEMPORARY CIR C U S

E CRI A Ç Ã O A R T Í S T I C A

AND ARTISTIC CREATION

EM ESPAÇOS N Ã O C O N V E N C I O N A I S

IN UNCONVENTIONAL SPACES

CONVOCATÓRIA
NAVEGAR
Candidaturas até 19 junho
de 2022.
Seleção de 4 peças curtas de criadores emergentes.
Integração na programação do LEME 2022 e na RTP Palco.

O LEME explora novas linguagens nos domínios
do circo contemporâneo e da apresentação
artística em 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. Procura,
assim, contribuir para o desenvolvimento continuado
do circo contemporâneo em Portugal, a partir 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.
Apostando num contexto vasto de programação,
a edição 2022 do LEME incluirá espetáculos
internacionais em estreia nacional; apresentação
de obras no âmbito do apoio à criação artística;

formação especializada dirigida a estudantes,
profissionais e interessados; programa profissional
e ações de promoção do pensamento através do
CIRCUS FORUM e do acolhimento do evento DIVE da
Circostrada Network; além de mediação e ações com
a comunidade local.
O LEME promove, ainda, uma secção especialmente
dirigida aos estudantes/criadores das escolas de
circo portuguesas. A secção NAVEGAR procura
ceder espaço e oferecer protagonismo aos futuros
profissionais, através da programação de peças
curtas criadas e interpretadas por estudantes/
criadores emergentes no domínio do circo
em Portugal. O LEME 2022 integrará na
programação 4 projetos selecionados a partir das
propostas submetidas a esta convocatória, com
apresentações em espaços não convencionais
no concelho de Ílhavo e registo vídeo integral para
posterior difusão através da plataforma RTP Palco.

CARACTERÍSTICAS DAS
PROPOSTAS CANDIDATAS
1. As propostas deverão ter em consideração as linguagens
contemporâneas do circo.
2. Serão consideradas peças curtas [entre 10 a 20 minutos]
de estudantes/criadores de escolas de circo nacionais.
3. As propostas candidatas deverão requerer logística de
produção e técnica simplificada.
4. Os projetos selecionados serão apresentados,
exclusivamente, no espaço público e localizações não
convencionais, não sendo possível garantir características
técnicas específicas como blackbox ou desenho de
iluminação.
5. As três apresentações podem decorrer em locais distintos,
na área geográfica do Município de Ílhavo e no decurso do
festival.
6. Os candidatos deverão ser autónomos nas suas
deslocações para o festival.

APRESENTAÇÕES E DATAS
1. Os candidatos deverão estar disponíveis para apresentação
durante o período de realização do festival [30 de novembro
a 4 de dezembro de 2022].
2. As peças selecionadas serão apresentadas 3 vezes no
programa do festival, no máximo de uma apresentação
diária, em 3 dias consecutivos do programa.
3. As apresentações terão lugar em espaços não
convencionais, incluindo localizações exteriores, a definir
pela organização, devendo os projetos propostos estar
aptos a tais características de apresentação.
4. Os horários e locais serão definidos pela organização, tendo
em conta os fluxos de públicos locais e o alinhamento geral
do festival.

PARCEIRO

A P O I O I NS T I T U C I O N A L

R E C O N H E C I M E N T O I N T E R N A C I O NAL

CONDIÇÕES
1. A organização contribuirá monetariamente com o valor de
600,00€ para cada uma das propostas selecionadas.
2. A organização será responsável pela logística de
acolhimento para até 2 pessoas em cada proposta
selecionada [refeições nos dias das apresentações e 3
noites de alojamento em quarto twin].
3. Os candidatos selecionados terão acesso sem custos aos
espetáculos, formações e oficinas do festival, desde que
previamente solicitado.
4. O festival LEME providenciará apoio de produção e
requisitos técnicos [som/luz] para as apresentações,
sendo todos os requisitos cénicos e aparelhos circenses da
responsabilidade do candidato.
5. As propostas selecionadas serão registadas em vídeo
no seu formato integral, para disponibilização através da
plataforma RTP Palco.

CANDIDATURAS
1. As candidaturas deverão ser formalizadas através do
preenchimento do formulário de candidatura online [http://
bit.ly/navegar2022candidaturas].
2. Apenas serão consideradas as candidaturas que incluam
toda a informação solicitada.
3. São aceites candidaturas a partir de 16 de maio de 2022 e
até às 23h59 do dia 19 de junho de 2022.

SELEÇÃO
1. As propostas serão avaliadas pela organização do LEME
com base na qualidade conceptual e artística, sendo
valorizados conceitos inovadores ao nível da linguagem e/
ou técnicas utilizadas.
2. Serão valorizadas propostas com autonomia de produção
e aptos a apresentação em locais não convencionais de
programação artística, incluindo em espaço exterior.
3. Adicionalmente, serão tidas em conta as características e
condições listadas nesta convocatória.
4. Os resultados da seleção serão comunicados aos
candidatos até ao dia 15 de julho de 2022.
5. A seleção fica condicionada à concordância e assinatura
de um termo de concordância com as condições desta
convocatória, no prazo de 5 dias úteis a contar da
notificação de seleção. A cedência a título gratuito dos
respetivos direitos de imagem e a concordância com o
termo de aceitação das condições para a disponibilização
digital da peça apresentada é condição para confirmação
final das propostas selecionadas. Caso o prazo não seja
cumprido a vaga será disponibilizada para um candidato
suplente.
6. Cabe à organização do LEME a decisão sobre qualquer
situação não prevista nesta convocatória.

ESCLARECIMENTOS
1. Todos os esclarecimentos que venham a ser necessários
deverão ser solicitados através do email
geral@bussola.com.pt.

