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O CIRCO é uma forma de 
dialogar COM O MUNDO

1.
O Circo é um mundo fecundo de narrativas e um ex-
celente instrumento para contar histórias.

Assim fomos aprendendo e compreendendo ao longo da 
Vida – a história da humanidade, as artes do espectáculo, 
e o Circo em particular, fizeram parte integrante das fes-
tividades nas cortes medievais, fazendo as interfaces pos-
síveis entre a nobreza e o povo. O Circo quase que foi 
percebido como espaço-tempo mágico, com artistas 
semi-deuses, plenos de virtuosidade, que desafiavam as leis 
da gravidade num processo marcado pelo looping e pelo 
espanto.

É neste pressuposto e neste encadeamento que o Chapi-
tô recebe o testemunho enquanto Casa do Circo e 
acrescenta mais essa viagem – A 29 de Junho de 2018, 
num cenário magnífico frente ao Tejo, no Lisbon Cruise 
Terminal, dezenas de jovens artistas da Escola de Circo do 
Chapitô, cada um portador de uma ou mais técnicas de cir-
co, constroem um espectáculo dramaturgicamente 
poderoso sobre o Mar.

O Tejo é o rio que, sempre, a todos acolheu – uns 
chegam, outros partem, mas todos carregam as suas vidas, 
as suas culturas, as suas graças e as suas desgraças, todos 
queremos afinal (R)Mar para um bom porto, um 
porto seguro, um palco onde possamos encontrar outros 
humanos que nos acolhem em fecunda reciprocidade, cru-
zando culturas, educações, visões, cooperando na constru-
ção de uma sociedade mais equilibrada e mais justa.

Este Exercício-espectáculo do 2º ano da Escola do 
Chapitô conta com a direcção artística de Gerald Oli-
veira e Nuno Figueiredo (Figa). Ali, num espaço novo 
mas já icónico, frente a Santa Apolónia, onde o Tejo inicia 
o diálogo com o Mar, tudo se perfila, no plano simbólico 
e no plano material, para a recepção de públicos que 
se cruzam – os que em Lisboa habitam e os que Lisboa 
procuram. É Lisboa e Portugal como porto seguro! Bem-
-vindos sejam todos.

Os jovens alunos do Chapitô, futuros artistas circenses, 
constroem-se na dinâmica dos encontros múlti-
plos que o Circo proporciona, esmeram-se no rigor dos 
movimentos ensaiados até ao domínio dos corpos, crescem 
na sequência estudada de cada intervenção, inspirada no 
movimento das ondas e na certeza das marés, mas também 
na imprevisibilidade da arte, no espanto que acompanha a 
superação, no aplauso que nos eleva a todos para outra di-
mensão do encontro humano.



(R)Mar é título a invocar Resistência. Reunião. Rein-
ventar. Recuar. Reciclar. Reutilizar. 

O trabalho essencial do Chapitô é esta possibilidade de recu-
perar histórias, momentos, e assim transformar os per-
cursos vividos em oportunidades para todos os que 
escolhem o Circo como forma de comunicar, como 
Arte que nos faz avançar no tempo, em liberdade, convocan-
do cada um para a essência plena do que pode vir a ser.

2.
Junho é igualmente o final de um ano lectivo.

Os Cursos Fins de Tarde têm os seus momentos de socia-
lização, de glória e de grandes aplausos: - Expressão Dramá-
tica, orientado pelo lendário Bruno Schiapa, dias 20-21-
22 de Junho; 

- Atelier Circo e de Teatro para Crianças orientadao pela 
Vanda Rodrigues e pela Joana Strunk, dia 25 de Ju-
nho;

- Técnicas Circenses orientadas por Miguel Tirapicos, 
também ex-aluno Chapitô, dia 27 de Junho;

- Capoeira,  orientada pelo companheiro de longa data Mário 
Correia, dia 30 de Maio, e este ano com uma participação 
internacional.

Nesta Casa de Cultura, apesar dos imprevistos, o Bartô 
mantém uma programação convincente, com o Tér-
cio nas artes da música e o Jaime acolhendo todo o público 
na convidativa sala.

A programação da noite, coordenada pelo Paulo César 
e assessorada pela Tatiana, integra ainda a colaboração da 
luz e som, audiovisuais, design e comunicação.

Nesta avalanche positiva de actividades, uma referência ao 
excelente trabalho nos Centros Educativos (Caxias, 
Navarro de Paiva e Bela Vista), sem truques mas com muita 
magia, tudo sempre dentro de uma mala para poder ir a mui-
tos e variados espaços, uma equipa virtuosa coordenada pela 
Filipa Baptista.

A Trupe Sénior, com Alexandra Espiridião ao leme, se-
gue a sua viagem com toda a criatividade.

A Produção geral da Casa, coordenada pela Manuela Mo-
rais, para além de uma intervenção sistemática e mais loca-
lizada na Região da Grande Lisboa, estende a sua actividade 
para Porto Santo e Algarve.

E assim estamos quase a fechar um ciclo intensivo de ano 
lectivo, para logo nos prepararmos para nova abertura em 
Setembro/Outubro. Esta grande viagem só é possível com o 
apoio de uma grande equipa Chapitô – Administração, 
Gestão, Serviços Gerais, Acção Social – a todos um Muito 
Obrigado pelo prazer de ver a Obra ir-se quase concluindo.

Todos a (R)Mar para o mesmo porto!

Teresa RICOU



Espectáculos 
de Fim de Curso

SONHOS - VARIAÇÕES 
SOBRE GENET, ANJO 
CAÍDO
Sinopse:  Jean Genet está sozinho numa sala. Está perto da 
morte e comete excessos num delírio de ritual pagão. As suas 
criações povoam o espaço, como miragens em forma de ma-
rionetas. Esse delírio provoca picos de energia ora esfusiante, 
ora calma. Genet destaca das marionetas uma rapariga com a 
qual vai tecendo um debate sobre a natureza dos sonhos, com 
os temas que lhe são caros: o amor; a morte; o sexo; o prazer; 
a luta de classes. Por fim, com a sua morte, percebe que, tudo 
o que existe, deixa de existir quando partimos.

Nota: este espetáculo é uma revisitação de Genet, Anjo Caí-
do, que Bruno Schiappa escreveu e encenou a partir das 
últimas entrevistas a Jean Genet. 

20, 21 e 22 de Junho 22H00
EXPRESSÃO DRAMÁTICA

Capoeira para todos!
A roda é a viagem, de volta às origens. Portas abertas para um 
mundo onde a Capoeira é de todos e para todos!
Concepção e orientação MÁRIO CORREIA

30 de Maio 22H00
CAPOEIRA



ATELIER DE CIRCO  e ATELIER DE CIRCO / TEATRO

25 de Junho, 18H00

CRISE
Sinopse: Existem duas maneiras de lidar com as adversidades…
Uma é ficar inerte, imóvel, alimentando a angustia. Outra, reconhe-
cer que na palavra Crise existe a solução se lhe tirarmos o S. 
Depois da tensão do encontro destas duas maneiras de lidar com 
a impossibilidade de viver como se deseja, o confronto dá lugar ao 
conforto, de ter com quem devolver à vida os sonhos e as realiza-
ções que a alimentam.  
É de pequenino que nos vamos formando.

TÉCNICAS CIRCENSES

27 de Junho, 22H00

O BAILE - Last Call

Sinopse: Algures num sítio despropositado chegamos ao final do 
baile. Mostramos aos nossos convidados, em ambiente de fim de 
festa, as situações mais caricatas que podem acontecer no final da 
noite. Entre o circo, o movimento e a performance, estes nossos 
artistas vão fechar o baile!



EXERCÍCIO-ESPECTÁCULO 2ºANO 
( r)MAR & MAR. 
O CIRCO À BEIRA-RIO
Vai realizar-se no próximo dia 29 de Junho, no Terminal de 
Cruzeiros de Lisboa, às 22 horas, o Exercício Espectáculo 
do 2º ano dos alunos da EPAOE- Escola Profissional de Ar-

tes e Ofícios do CHAPITÔ. Na sinopse apresentada, pode ler-se: 
«Num universo minimalista desenrola-se o eterno confronto entre 
a sociedade, simultaneamente individualista e una, poderosa e 
frágil, tão manipuladora quanto manipulável, e os “monstros” que 
nela habitam e a tentam corromper. 
Neste universo dual e permeável, digladiam-se as figuras dos pi-
ratas modernos, desprezados pela mesma sociedade, cuja cons-
ciência tentam despertar.
Isenta e subtilmente interventiva, permanece ao longo da con-
tenda a Voz da Consciência, que não julga, mas desperta a mais 
profunda identidade de cada um. 
E sempre presente no mais íntimo imaginário de cada pessoa está 
o Mar, esse mudo e fiel confidente, em cujas ondas transporta ad 
eternum os desabafos e anseios de cada ser». 

Aguarda-se, com grande expectativa, esta prestação dos nossos 
alunos num espaço nobre da cidade, em que demonstrarão as 
competências técnicas, artísticas e culturais adquiridas ao longo 
da sua formação na nossa Escola. Ambos os cursos, IAC- Inter-
pretação de Artes Circenses e CenFA- Cenografia, Figurinos e 
Adereços, estarão presentes ao seu mais alto nível num momento 
de crescimento e de profissionalismo. São jovens actores que se 
exibirão perante um público vasto e alargado, em pleno tempo 
junino, o mês da cidade. Lisboa vai sair à rua para ver o Chapitô 
à beira-rio. 



WORKSHPS DE CLOWN, 
BUSKING E VIVÊNCIAS 
MUSICAIS

A Escola do CHAPITÔ tem desenvolvido um esforço para oferecer 
aos seus alunos uma formação complementar aos planos de estu-
dos curriculares, através de uma forte aposta em Workshops espe-
cíficos da sua área artística. Durante o mês de Maio, intensificou-se 
essa componente de aprendizagens que levou à EPAOE reputados 
profissionais da área de Clown – em íntima harmonia com o Ciclo 
das Mulheres Palhaças –, de Busking e de Vivências Musicais.

Alunos dos diversos anos tiveram a oportunidade de aprender com 
Mica Paprica, antigo aluno da Escola, a arte mágica da «produção 
para a rua», assim como ampliaram com a Palhaça Cucurruca (Ar-
gentina) o seu sentimento de pertença ao mundo ímpar do Circo. 
Com Marco Santos, numa experiência de grande desenvolvimento 
estético e interpessoal, deram corpo a uma orquestra de instru-
mentos musicais reciclados, e que fazem parte da memória viva do 
Chapitô. 

Foi uma semana intensa de novas aprendizagens vocacionadas 
para as Artes Circenses, que em muito engrandeceram os nossos 
futuros profissionais.



CENTROS 
EDUCATIVOS



CENTROS 
EDUCATIVOS



VISITA DE ESTUDO À EXPOSIÇÃO 
«ESCHER EM LISBOA»  
O Curso de CenFA, com a orientação de Vera Bethen-
court, professora de Matemática, de Geometria Descritiva, 
e de Desenho de Figura, organizou uma visita guiada à 
exposição retrospectiva «Escher em Lisboa», no Museu de 
Arte Popular, dedicada ao grande artista holandês. Nesta 
Mostra, que reúne com 200 obras e um conjunto de equi-
pamentos didácticos, os estudantes da EPAOE tiveram a 
oportunidade de ver um surpreendente resultado da conju-
gação das disciplinas que têm no seu percurso formativo.
Foi muito importante para o seu desenvolvimento vê-los a 
interagir com a ilusão de óptica que a conjugação destas 
disciplinas proporciona; percepcionar a criação de dife-
rentes realidades.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS: 
TEMPO DE RESPIRAR, 
DE CRIAR, DE MATURAR
A semana das Residências Artísticas decorreu de 7 a 11 de Maio 
na Quinta da Fonte Santa em Caneças. O balanço foi muito positi-
vo, quer para os alunos, quer para a instituição de acolhimento. Os 
quatro grupos de PAP- Provas de Aptidão Profissional já tinham 
os temas e a parte dramatúrgica em desenvolvimento a partir dos 
Seminários teóricos e práticos desenvolvidos, e este foi um tem-
po de avigoramento e de criação de novas cenas, com supervisão 
dos professores e orientadores. Temas como a situação da Mulher 
nas suas várias condicionantes (violência de género, maternidade, 
trabalho, entre outros), os Refugiados, a Adolescência ou o trata-
mento de questões ligadas ao mundo do espectáculo, ao palco e 
ao bastidor, em suas múltiplas vertentes, serão tratadas nas que os 
finalistas do 3º Ano defenderão durante o próximo mês de Julho.



MEMÓRIAS
Mostra Técnica dos alunos do 1º Ano

Os alunos do 1º Ano apresentaram na TENDA, no passado dia 16 
de Maio, a Mostra Técnica, prova fundamental para a prossecução 
dos seus estudos. Este ano, o tema fundamental da Escola é o 
MAR. A partir desse mote, instigante e pleno de possibilidades 
de tratamento, a Direcção Artística – a cargo de Rita Speider – e 
com o apoio de vários professores da EPAOE, levou os jovens 
estudantes a encetar uma Viagem pela questão da sustentabilidade 
dos oceanos. 

OPENDAY  DIAS 2 E 3 DE MAIO
 
Fomos visitados no dia 2 de Maio pelo Projeto Imaginarius – Proje-
to Experimental de Circo Contemporâneo e Criação Artística com a 
Comunidade Escolar de Santa Maria da Feira. Esta visita incluiu  os 
vários  professores e o grupo de alunos participantes do projeto em 
que participa  também o  ex-aluno do Chapitô, Daniel Seabra que 
realçou as características da nossa escola. No dia  3 de Maio  abri-
mos as portas da nossa  escola a alunos de varias escolas de Lis-
boa  que  puderam assistir às aulas dos Cursos de  Interpretação 
e Artes Circenses  e de Cenografia, Figurinos e Adereços.  Muitos 
descobriram a sua vocação e confirmaram  a sua identificação com 
ambiente artístico da EPAOE.



FORA D’HORAS
O Chapitô não acaba nem ao fim 
da tarde nem às 2 da manhã. A 
irrequieta Tété vai onde há Cultu-
ra – Finalmente Club, lá pelas 3 da 
manhã, onde encontra os amigos 
Fernando Santos – o Xana, entre 
outros – encontra ex-alunos e co-
laboradores do Chapitô – Francis-
co Leone, Ulika, Bernardo, Carlos 
– o grande amigo Pedro Dias, o 
Miguel de Sousa, o Pedro Veríssi-
mo… 
É realmente extraordinário o trabalho destes artistas que, num espa-
ço tão exíguo, conseguem fazer um tão grande espectáculo. Imensa, 
a criatividade não espera acontecer – ela está lá, seja onde for - é 
preciso é ser artista…!
Parabéns a todos pelo alento, alegria e esperança que me deram 
de que é possível. Nós merecemos e é um privilégio aplaudir estes 
monstros do espectáculo – Finalmente!

Tété



O CIRCO FOI SALTAR NOS 
TRAMPOLINS
 
UpUpParK- Abriu o maior parque de trampolins 100% por-
tuguês que vai por muita gente aos saltos na linha de Sintra.
 O Trampolim  embora seja hoje uma modalidade olímpica 
é   símbolo de  liberdade, voo e espaço, é também uma dis-
ciplina radical, repleta de adrenalina e diversão .
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Mais um parceiro/mecenas do 
Chapitô
Pedro Tavares Têxteis® surge de um espírito criativo e proactivo 
que resulta na produção de edições exclusivas para revestir de cor 
e conforto os mais diversos ambientes.
Dispomos de uma ampla diversidade de te-
cidos e peles sintéticas, destinados a vários 
usos na decoração e indústria,
Promovemos relações de confiança, que se fo-
mentam pela sua solidez, qualidade e assertivi-
dade de um serviço personalizado, distinguin-
do-se também pela inovação e singularidade 
de uma equipa motivada e dinâmica.
Pode-nos consultar em www.pedrotavarestex-
teis.pt ou se procura papeis de parede consul-
te a nossa coleção em  

www.pedrotavareswallpaper.pt

Está também por conta do Chapitô a Animação no PESTANA 
HOTEL- Porto Santo e do GOLDEN CLUB CABANAS DE TAVIRA



“Projecto Animação em 
Acção – Mala Mágica”
No âmbito da habitual celebração do Dia da Família, no passado 
dia 15 de Maio realizou-se a Festa da Família no Centro Educativo 
da Bela Vista, esta que contou com a estreita colaboração da Eq-
uipa do Projecto “Animação em Acção - Mala Mágica”. 
A abertura da Festa foi dedicada ao Espetáculo preparado pelos 
jovens onde se partiu à descoberta da Ilha da Maré (apresentação 
de makulelé), da Ilha do Tudo (apresentação de malabarismo, 
diábolos e equilíbrios) e da Ilha do Nada (apresentação de rap). 
As famílias foram de seguida divididas em grupos para dar início 
ao Arraial, onde circulavam por cinco estações: três dinamizadas 
pelos animadores do Chapitô – Jogos Tradicionais, Brasões e 
Capoeira – e duas estações dinamizadas pelo Centro Educativo, 
uma dedicada a Provérbios e outra ao Desporto.
Num ambiente descontraído e informal, as famílias tiveram opor-
tunidade de conviver e se divertir, conhecer um pouco melhor o 
quotidiano dos jovens no Centro Educativo e os monitores, pro-
fessores e animadores que os rodeiam, vivenciando um momento 
onde a união e a alegria foram os ingredientes principais. 
Seguiu-se o momento do lanche (preparado pelos jovens da for-
mação de Cozinha) que possibilitou  um momento de maior intimi-
dade entre as famíias e os seus jovens. A Festa terminou com o 
registo fotográfico das famílias presentes, para mais tarde record-
arem este dia diferente com um sorriso.

Mas não ficámos por aqui! 
No âmbito do seu 60º aniversário, a Escola Marquesa da Alorna 
convidou o Projecto “Animação em Ação - Mala Mágica” para 
colaborar  na celebração deste dia! Acompanhados pela Coorde-
nadora Filipa Baptista  e os animadores José Ramos e Mário Cor-
reia, seis jovens do CE da Bela Vista encantaram com um primeiro 
momento de Animação, a que e onde dinamizaram Workshops de 
Artes Circenses (com malabarismo, diábolos, monociclos) e Ca-
poeira. Um dia de calor, repleto de música, jovialidade e diversão 
que permitiu aos nossos jovens conviver, animar e ensinar.
Sem nunca parar, preparamos agora as próximas animações 
Mala Mágica (Escolas e Centros Comunitários) e a celebração do 
Dia da Criança nos Centros Educativos.
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Junho é o mês em que 
trilhamos novos caminhos
Abrimos as portas e o coração e alargamos a família.  
O novo grupo, que esteve em iniciação no últi-
mo trimestre, vai agora integrar o elenco da Trupe.  
E, porque é tempo de flores e de sol, e as noites são quentes e 
doces, iniciamos um novo projecto criativo. E agora somos mais! 
Num processo fortemente intergeracional que envolve jo-
vens artistas, artistas pedagogos e xs seniores da Trupe abri-
mos espaço a novas aprendizens em técnicas circenses: 
Arcos, Pratos chineses e Hula-Ups; juntam-se à dança, à mu-
sica e ao clown, para falar de alegria, de amor e de fertilidade. 
Será um mês de trabalho intenso que estrearemos em Julho (em 
data e local a anunciar), entretanto continuamos com apresenta-
ções do espectáculo «Fulambó».

Se quer saber mais sobre nós contacte-nos através do email: 
trupesenior@chapito.org, ou do telefone: 965529610 

Para colorir ainda mais a Primavera que se instalou, as crianças do 
CAAPI (Centro de Acolhimento e Animação para a Infância - 
João dos Santos) construíram lindas borboletas nas suas oficinas, 
e estas ficaram majestosas. Cheias de cor, como são os seus son-
hos e as suas almas, estas voaram pela nossa floresta encantada 
em busca de novos horizontes, vivências e aprendizagens.

O projecto “Forças Combinadas” promovido pelo Chapitô em par-
ceria com a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 
em Junho volta a convocar a Festa.
No compromisso assumido por todos, Jovens e Artistas, Técnicos 
e Famílias, apresentamos a 4ª criação original sustentada nas Ar-
tes Circenses, com o título em forma de pergunta - “A que espécie 
pertencemos?”
É um espectáculo eticamente implicado: numa balança um grupo 
de gente anónima, gente simples, e do outro lado uma figura que 
representa a corrupção, jogos de poder, intrigas, impunidades, 
injustiças… mas afinal o que pesa mais? Como anulamos o que 
nos faz mal? O que leva à mudança? Como podemos ser agentes 
dessa mudança?



É Junho e o Verão está a chegar! E a vontade de 
estar ao ar livre também! Agora, no Chapitô à Mesa 

prepare-se para sentir os aromas das plantas, das ervas 
e dos alimentos frescos, e a animação e as gargalhadas 

bem dispostas dos nossos convivas, sempre bem 
acompanhadas de boa comida e boa bebida.

Junte-se a nós no Chapitô à Mesa.

RESERVAS: Tel: 218875077 - chapitoamesa@gmail.com


