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Fevereiro é um mês 
cheio de surpresas!

Estes tempos pós-solsticiais, em que a luz 
solar vai acrescentando os dias, fazem emergir a in-
tensidade que caracteriza o Chapitô todo o ano e 
que agora, tal qual faísca de criatividade e de ener-
gia, aprofunda os desafios, sublinha as emoções e a 
todos envolve nas iniciativas espectaculares que se 
perfilam no horizonte.

A Companhia do Chapitô estreou com brilho e suces-
so a sua nova criação “Napoleão ou o Complexo de 
Épico”. E fica entre nós todo o mês de Fevereiro e até 
15 de Março, congregando espectadores há muito fi-
delizados mas também novos públicos, antes de partir 
para mais uma temporada no estrangeiro, reforçando 
o epíteto de ser a companhia de teatro mais interna-
cional de Portugal. Parabéns merecidos!

Mas os momentos de Festa e de celebração são um 
continuum no Chapitô, pois fazem parte da dinâmica 
artística e fecundam a nossa vida de artistas.

Para celebrar o amor humano, denunciando todas as 
formas abusivas que o apoucam e que se traduzem em 
maltrato e violência, no Dia dos Namorados, 14 de Fe-
vereiro, na Tenda do Chapitô, vai ter lugar o lançamento 
oficial da Campanha Nacional de Prevenção e Combate 
à Violência no Namoro, com a presença da Senhora Se-
cretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e do 
Senhor Secretário de Estado da Educação.

A “pista de Circo” do Chapitô é muito cosmopolita e mun-
dana e gostamos de convidar outras vozes, sob o título 
genérico de “Levar o Circo a…”. Na estreia desta iniciati-
va, na noite de 12 de Fevereiro, num encontro entre Arte 
e Economia, estarão connosco Nicolau Santos, Anabela 
Campos e Isabel Vicente.



E voltamos sempre a festejar o Carnaval, preservando uma 
tradição secular com forte simbolismo telúrico e social, 
como tão bem entendeu a UNESCO ao atribuir o estatuto 
de património cultural imaterial da humanidade aos Care-
tos de Podence. Este ano organizamos um Grande Baile 
de Carnaval, na noite de 21 de Fevereiro, em que cada um 
é desafiado a criar a sua máscara e figurino, com direito a 
júri constituído por gente amiga do mundo artístico. 

Estão todos convidados para esta Festa de Carnaval! 

É missão do Chapitô animar os desanimados, sabendo que 
a alegria e a amizade podem muito contra as intempéries 
do mundo! É aí que ganha ainda mais relevo a máscara 
do Palhaço, denunciador da miséria humana, justiceiro a 
chamar a nossa atenção para o direito à dignidade para to-
das as pessoas, levando o Povo a despertar para a tarefa 
exaltante da equidade e da justiça social.

A grande sabedoria está no significado e na autenticidade 
do encontro humano. A Festa convoca a universalidade do 
gesto e do verbo. Aí, nesse espaço de emoções positivas, 
exorcizamos todas as violências e fazemo-nos mais seme-
lhantes.

Exceda-se em originalidade! Espante-se com a sua criativi-
dade!

“É Carnaval…. Ninguém leva a mal”.

Teresa Ricou



Na procura de entender o homem que foi Napoleão e o 

fenómeno em torno de si criado, debatemo-nos entre o 

fascínio e o repúdio.

Lança-nos questões políticas e sociais, que mantêm a 

sua actualidade e pertinência.

 

A sua ambição pessoal, audácia e determinação 

levaram-no longe, expandindo territórios, apropriando-

se dos ideais da Revolução Francesa. Mais tarde, 

reaproxima-se de valores aristocráticos que antes 

repudiara, centraliza em si o poder e auto proclama-

se Imperador. A sua força de vontade era única. A 

sua queda foi proporcional à sua ascensão. Uma vida 

romanesca, que reúne todos os ingredientes para uma 

boa história.

Muito é e continuará a ser dito sobre Napoleão 

Bonaparte, caberá ao público julgar ou celebrar a 

figura histórica, o homem que foi Napoleão. A nós 

cabe-nos a tarefa de contar, procurando com humor 

e poesia, os reversos da história. Porque todas as 

moedas têm duas faces: cara ou coroa.

D E  3 0  D E  JA N E I R O  A  1 5  D E  M A R Ç O 
D E  QU I N TA  A  D O M I N G O  2 2  H O R A S



Criação Colectiva da Companhia do Chapitô

Encenação - Cláudia Nóvoa e José C. Garcia 

Dramaturgia - Ramón de Los Santos 

Interpretação - Jorge Cruz, Susana Nunes 

e Tiago Viegas 

Sonoplastia - Sílvio Rosado

Figurinos - Cláudia Nóvoa e Glória Mendes

Direcção de Produção - Tânia Melo Rodrigues

Desenho de Luz -  José C. Garcia e Saturnino Rodrigues

Design Gráfico - Sílvio Rosado

Fotografias de Cena - Frank Saalfeld

Divulgação - Cristina Carvalho

Video Spot - Joana Domingues e Bruno Gascon



CARNAVAL 2020

Já cheira a Carnaval, que este ano explorará algumas facetas do 
feminino e está de regresso a casa!
Muitas surpresas vos aguardam, cozinhadas nas oficinas, ginásios 
e tenda da escola, depois de acertadas as agulhas numa impor-
tante reunião de produção para este evento, com os professores e 
técnicos de outros sectores do Chapitô presentes (passado dia 20 
de Janeiro).
Mas podemos abrir um pouco a cortina:
O concurso terá um regulamento próprio e serão atribuídos 1º, 2º e 
3º prémios.
Teremos 3 apresentadores – 3 moços de alto gabarito – frente a um 
júri de grandes mulheres de espectáculo: Maria João Abreu, Sofia 
Aparicio e uma terceira figura surpresa.
Dia 21 Fevereiro às 21h… não faltem!

APRESENTAÇÃO DOS ESTÁGIOS

É sempre com curiosidade que professores e alunos de todos os 
anos se reunem nestas tardes de apresentação dos estágios que o 
terceiro ano acabou de fazer. Um momento avaliativo, onde a ca-
pacidade de sintese e reflexão objectiva sobre o papel que tiveram 
nas diversas instituições de acolhimento de FCT é analisada com 
seriedade pelos professores presentes no painel de cada dia.
Este ano os alunos revelaram adequadas competências oratórias, 
promovidas pelos workshops de apresentação oral que foram di-
namizadas.



EM RETROSPECTIVA:
 
EPAOE ABRE GALA DOS 60 ANOS DE JÚLIO ISIDRO NA RTP.

No dia 16 de Janeiro um grupo de alunos de 3º ano esteve com os 
professores, produção e direcção da escola no Casino do Estoril, 
onde realizou uma performance na abertura da Gala de Homena-
gem aos 60 anos de Carreira de Júlio Isidro. A actuação foi brilhante 
e contou com a colaboração de Rosângela Barreiro na produção, 
de Jocka Carvalho no apoio de circo e de Vitor Alves Silva no apoio 
artístico. Parabéns alunos e professores!

VISITA DO CIRQUE DU SOLEIL

Tivemos, como convidados, Mauro Mozzani e Marcelo Perna, do 
Cirque du Soleil! 
Seguiu-se uma breve apresentação deste circo mundialmente 
reconhecido e os nossos estudantes puderam também fazer 
perguntas e tirar dúvidas.
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Neste mês de celebração do amor, muitas vezes vivido lá fora 
num frenesim de postais, peluches e chocolates, cá dentro 
achamos importante que os jovens interiorizem que não pode 
haver Amor sem liberdade e que a Liberdade nada é, sem amor.   

“Afeto, amor, compreensão - eis os alicerces da vida.
Escrevemos com amor o poema da adolescência.

Com a música do amor, 
orquestramos a grande canção da existência.

E tu, cético diante da ternura,
impermeável ao sentimento,

aprende esta verdade:
A vida é Amor, e nada mais!”

Omar Khayyám

Às vezes as pequenas coisas são as mais relevantes para a vida 
das pessoas e, no caso do projecto “Forças Combinadas”, para 
a vida dos jovens.
E essas pequenas coisas, que surgem a quem está mais distante 
como periféricas, são paradoxalmente as mais significantes nos 
processos de mudança.



Dançando, pulirando, brincando …

A Trupe Sénior aposta num modelo de intervenção para a capaci-
tação em artes performativas /circenses que assenta no princípio 
do bem-estar, um lugar onde habita a alegria e o prazer. Este é 
também um lugar onde nos desafiamos.
O desafio de agora é musical: ritmo, percussão, dança, contagem 
de passos, respiração, repetição, fôlego, canção… Inspirámo-nos 
nas danças dos Pauliteiros de Miranda e andamos nisso: “e um 
e dois e três e quatro, avança - recua, vai ao centro, meia volta, 
contra par, e troca – troca – troca, gira no lugar, um dois e três e 
quatro…” Quem corre por gosto não cansa! 
Claro que nos cansamos mas também nos divertimos … e bem!
Porque Fevereiro é mês de Carnaval, esperamos encontrar-vos por 
aí, dançando, pulirando e brincando…
Para saber mais notícias sobre a Trupe ou para inscrição 
na actividade contactar: trupesenior@chapito.org  ou  +351965529610

Dia de Reis no CAAPI

No passado mês de Janeiro, as crianças do CAAPI (Centro de 
Acolhimento e Animação para a Infância - João dos Santos) ce-
lebraram o Dia de Reis com o fabrico de belas coroas nas suas 
oficinas. Com recurso à reciclagem de materiais, capricharam 
nos seus trabalhos com toda a dedicação que lhes é conheci-
da, colocando as jóias da coroa a seu belo esplendor. Posterior-
mente, após concluída a tarefa, foi altura de colocarem as suas 
obras de arte na cabeça e assim serem coroados reis e rainhas 
da  brincadeira. Longa vida a este reinado de magia e animação!

Falamos das conversas “sem rede”, do escutar mais do que do di-
zer, dessas falas em que nos vamos desocultando uns aos outros 
e onde nos podemos edificar melhores pessoas.
Sem prejudicar o trabalho artístico, de elevada exigência física, 
muito treino e grande empenhamento, este diálogo que acontece 
tantas vezes à margem das sessões é cada vez mais fundamental. 
Não o descuramos um só momento!



NA ESTREIA DA PEÇA 
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 CABARET DELUXE

Com a nossa tenda completamente cheia de um público entu-
siasta, realizou-se no passado dia 11 de Janeiro um espectáculo 
circense, denominado CABARET DELUXE, com a participação 
de vários artistas, entre os quais os ex-alunos do Chapitô Tiago 
Augusto e Rui Ferreira (Oliveirinha). Também na plateia estiveram 
muitos ex-alunos entre os quais o Osguinha e a Cátia (que veio 
da Alemanha). Foi um sucesso muito aplaudido que, mais uma 
vez, comprova que “bom filho à casa torna”.

EX-ALUNOS DO CHAPITÔ NA TELEVISÃO

Num só Domingo encontrámos o Celso Jumpe e o João Pataco 
no Got Talent na RTP. O César Mourão na SIC. O Sabri Lucas 
e o Duarte Gomes nas novelas da TVI. São todos ex-alunos do 
Chapitô… que orgulho para nós!!!

Celso Jumpe

João Pataco

César Mourão

Sabri Lucas

Duarte Gomes
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 REVISTA BROTÉRIA

O Bartô foi palco do lançamento de mais um volume da revista 
BROTÉRIA. Foram oradores Manuel Lencastre Cardoso – director 
adjunto -, Filipe d’ Avillez, Maria Benedita Soares Franco e a nossa 
directora Teresa Ricou, que escreveu um artigo para a revista. Num 
ambiente de tertúlia foram abordados vários temas, constantes 
deste número daquela revista, bem como vários aspectos genera-
listas da organização BROTÉRIA, que acaba de abrir o seu espaço 
público no Bairro Alto. O evento terminou com as palavras do di-
rector António Júlio Trigueiros. 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

Durante o mês de Janeiro tivemos mais uma residência artística. 
Desta feita, vindos de Grenoble, estiveram a Paula Chauvet e o Jean 
Pommart, ambos artistas circenses. Durante a permanência entre 
nós tiveram oportunidade de ministrar um workshop junto dos nos-
sos alunos e de apresentar um espectáculo na nossa tenda.
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AS ARTES CIRCENSES: SLACKLINE

Slackline é uma arte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada 
entre dois pontos fixos, o que permite ao praticante andar e fazer 
manobras por cima. Algumas variações de Slackline incluem 
“Waterline” (Slackline sobre água) e “Highline” (Slackline em 
grandes alturas, como por exemplo montanhas e pontes). Também 
existem “Trickline” (Slackline somente para fazer manobras) e 
“Longline” (Slackline de distancia longa, normalmente acima de 40 
metros), entre outras variações.
Esta arte iniciou-se em meados dos anos 80 nos campos de 
escalada do Vale de Yosemite, EUA. Os alpinistas passavam 
semanas acampados em busca de novas vias de escalada e nos 
tempos vagos esticavam as suas fitas de escalada, através de 
equipamentos, para se equilibrar e caminhar. O Slackline, também 
conhecido como corda bamba, significa “linha folgada” e pode ser 
comparado ao cabo de aço usado por artistas circenses, porém  a 
sua flexibilidade permite criar saltos e manobras inusitadas.



IN THE SCHOOL
Carnival 2020
 
It already smells like Carnival, which this year explores some of the dimensions 
of the feminine and comes back home!
Lots of surprises await you, cooked in our workshops, gymnasia and school 
tent, after setting out what needs to be done in an important production meet-
ing for this event with teachers and technicians from other departments of 
Chapitô present (last January 20th).
But we can raise the curtain a little.
The competition will have its own rules and 1st, 2nd and 3rd prizes will be 
awarded.
We will have three hosts – three young and highly qualified men – before a 
jury comprised of great women from world of the performing arts: Maria João 
Abreu, Sofia Aparício and a third, surprise artist.
The 21st of February at 9:00 pm … Don’t miss it!  
 
PRESENTATION OF INTERNSHIPS                                   
It is always with curiosity that teachers and students of all of the years gather 
together during the afternoons of the presentations of the recently concluded 
3rd year student internships.  It is a moment of evaluation where the capacity 
of synthesis and objective reflection on the role which students had in the 
many hosting institutions of FCT is seriously analysed by teachers present on 
the daily panels.
The students this year revealed adequate oral competencies, promoted by 
workshops organised on oral presentation.  
 
IN RETROSPECTIVE:
The EPAOE (Escola de artes e ofícios de espectáculo) opened the gala show 
for the 60th anniversary of the career of Júlio Isidro on RTP television.  
 
On the 16th of January, a group of 3rd year students, with teachers, produc-
tion staff and members of the school administration, went to the Estoril Casi-
no, where they performed for the opening of the Gala Homage to Júlio Isidro’s 
60 year career.  Their performance was brilliant and counted on the collabora-
tion of Rosângela Barreiro in production, Jocka Carvalho in support of circus 
arts and Vitor Alves Silva in artistic support.  Congratulations to students and 
teachers! 
 
 VISIT TO THE CIRQUE DU SOLEIL
We had as invited guests Mauro Mozzani and Marcelo Pena of the Cirque do 
Soleil!  They made a brief presentation about this world famous circus and our 
students were able to participate in a question and answer session with them.
 
 IN THE CENTRES
CENTRO EDUCATIVO DE BELA VISTA E NAVARRO DE PAIVA
ACTIVITY PROJECT IN ACTION
 In this month, when love is celebrated, lived many times outside in a frenzy of 
post cards, stuffed animals and chocolates, inside, we believe it is important 
for the young people to develop their own the idea that there can be no Love 
without freedom and that Freedom is nothing without love.
 
COMBINED FORCES- CAXIAS
 Sometimes, it is the small things which are the most relevant for people’s lives 
and, in the case of the “Combined Forces”/”Forças Combinadas” project, for 
the lives of the young people.
And these small things, which appear to those who are most distant as periph-
eral, are paradoxically the most significant in processes of change.
We spoke about “off the grid” conversations, about listening more than speak-
ing, of those ways of speaking by means of which we unmask ourselves and 
where we can build better people.
Without undermining the artistic work, highly physically demanding, with con-
siderable training and strong commitment, this dialogue, which so often oc-
curs at the margins of the sessions, is ever more fundamental.  We do not 
neglect it one moment!                            
 
SENIORS TROUPE
Dancing, jumping, playing …
 The Seniors Troupe is committed to a model of intervention which aims at 
increasing capacities through performance and circus arts, a model grounded 
in the principle of well-being, a place where happiness and pleasure reside.  
This is also a place where we defy ourselves.
The challenge now is musical: rhythm, percussion, dance, counting steps, 
breathing, repetition, vitality, singing … We are inspired by the dances of the 
Pauliteiros of Miranda and off we go: “and one, and two, and three, and four, 
forward – back, go to the centre, half turn, in pairs, and change – change 
– change, turn around, one two and three and four …”.  Whoever runs for 
pleasure doesn’t tire!
Of course we get tired, but we also enjoy ourselves … and a lot!



Because February is the month of Carnival, we hope to find you around, 
dancing, jumping and playing …
To know more about the Troupe or to register with it, contact: trupesenior@
chapito.org  or +351965529610
 
AT THE CAAPI
Three Kings’ Day at the CAAPI
 
This last month of January, the children of CAAPI (Centro de Acolhimento e 
Animação para a Infância - João dos Santos) celebrated Three King’s Day/
Epiphany with the making of beautiful crowns in their workshops.  Using re-
cycled materials, they perfected their work with all of the dedication for which 
they are known, beautifully placing the crown jewels.  After the conclusion of 
the task, it was time to place their work upon their heads and thus become 
playfully kings and queens.  A long life to their reign of magic and activity!
 
…
 
THE OPENING OF THE PLAY
NAPOLEON OR THE EPIC COMPLEX
37TH COLLECTIVE CREATION OF
THE CHAPITÔ THEATRE COMPANY  
 

WHAT HAPPENED
 
CABARET DELUXE
 With our tent completely filled with an enthusiastic audience, a circus show 
was held last Januray 11th called CABARET DELUXE, with the participation 
of various artists, among whom the former students of Chapitô Tiago Au-
gusto and Rui Ferreira (Oliveirinha).  In the audience were also many former 
students, including Osguinha and Cátia (who came from Germany).  It was a 
much applauded success that proves once again that “the good son always 
returns home”.
 
FORMER STUDENTS OF CHAPITÔ ON TELEVISION
 
On one Sunday, we found Celso Jumpe and João Pataco on “Got Talent” 
on RTP television, César Mourão on SIC and Sabri Lucas and Duarte Gomes 
on TVI “soap operas”.  They are all former students of Chapitô … how proud 
we are!!!
 
REVISTA BROTÉRIA/BROTÉRIA MAGAZINE 
The Bartô was the stage for the release of yet another number of the maga-
zine BROTÉRIA.  Speakers included Manuel Lencastre Cardoso – assistant 
director-, Filipe d’ Avillez, Maria Benedita Soares Franco and our director 
Teresa Ricou, who wrote an article for the magazine.  In an atmosphere of 
dialogue, various themes were discussed, themes present in this number of 
the magazine, as well as the nature of the BROTÉRIA organisation, which has 
just opened a space to the public in the Bairro Alto neighbourhood of Lisbon.  
The event closed with words from the director António Júlio Trigueiros. 
 
ARTISTIC RESIDENCE
During the month of January, we had one more artistic residence.  This time, 
from Grenoble, we had with us Paula Chauvet and Jean Pommart, both cir-
cus artists.  During their time with us, they had the opportunity to conduct a 
workshop with our students and present a show in our tent.
 
HISTORY OF THE CIRCUS
 
CIRCUS ARTS: SLACKLINE

Slackline is the art of walking an elastic rope stretched between two fixed 
points, which allows the practitioner to move and manoeuvre along the line.  
A few variations of Slackline include “Waterline” (Slackline above water) 
and “Highline” (Slackline at high altitudes, such as for example amid moun-
tains and bridges).  There is also “Trickline” (a Slackline only for tricks) and 
“Longline” (long Slackline, normally of more than 40 metres), among other 
variations.  This art began in the mid-1980s mountain climbing camps in Yo-
semite Valley, in the United States.  The climbers would spend weeks camp-
ing in search of new paths to climb and in their free time, they would stretch 
their climbing ropes to walk on.  Slackline is also known as “corda bamba” 
(in Portuguese), which means “loose rope” and it can be compared to the 
metal tightropes used by circus artists, while the former’s flexibility allows for 
startling jumps and manoeuvres.



Sábado, dia 1, 22h30 - Angola em Vinil // Badju D Terra 
convida Fella Ayala - Consumo mínimo obrigatório 

Domingo, dia 2 - Encerrado

Segunda-feira, dia 3, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa 
- Entrada Livre 

Terça-feira, dia 4, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 5, 22h30 - A DESIGNAR
 

Quinta-feira, dia 6, 22h30 - 5as Cumbieras 
- Entrada livre

Sexta-feira, dia 7, 22h30 - Samba à Mesa 
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 8, 22h30 - Sábado SEMBAdo | 

Chalo Correia Trio - Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 9, 22h30 - Encerrado 

Segunda-feira, dia 10, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa - 
Entrada Livre 

Terça-feira, dia 11, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 12, 22h00 - LEVAR O CIRCO A...
TERTÚLIA - Entrada Livre

 

Quinta-feira, dia 13, 22h30 - 5as Cumbieras - Entrada livre

Sexta-feira, dia 14, 22h30 - Samba à Mesa 
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 15, 22h30 - Tropical Groove 
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 16, 22h30 - Encerrado

Segunda-feira, dia 17, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa - 
Entrada Livre

Terça-feira, dia 18, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 19, 22h30 - Bruno Schiappa 
Under my Skin. 
Um espectáculo de stand up music hall



Quinta-feira, dia 20, 22h30 - 5as Cumbieras - Entrada livre

Sexta-feira, dia 21, 22h30 - Samba à Mesa
 - Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 22, 22h30 - Samba de Carnaval 
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 23, 22h30 - Encerrado

Segunda-feira, dia 24, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa | 
Especial de Carnaval - Entrada Livre

Terça-feira, dia 25, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 26, 22h30 -  CHALO CORREIA - 5€

Quinta-feira, dia 27, 22h30 - 5as Cumbieras - Entrada livre

Sexta-feira, dia 28, 22h30 - Samba à Mesa - Consumo mínimo 
obrigatório

Sábado, dia 29, 22h30 - FOGGY - Consumo mínimo obrigatório



Com Fevereiro os dias ainda são bem frescos, mas é grande a 
vontade de sair e festejar. Não há como esquecer, 

é o mês do São Valentim. 
Por aqui, não muda nada, no Chapitô o clima 

é sempre de festa e de celebração. 
E nós no Chapitô à Mesa continuamos a aquecer os momentos 
de pausa com comida quente e confortável, neste ambiente 

fantástico.
Venha-nos visitar! A equipa do Chapitô à Mesa

RESERVAS: Tel: 218875077  
chapitoamesa@gmail.com


