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21Para este Dezembro preparamos um 

menu exclusivo de Natal para partilha-
rem sorrisos e boa comida com a vossa 
família e amigos.

No último dia do Ano teremos muitas surpresas para vocês.
Muita musica, muita magia e muita dança!
Festeje connosco, e entremos juntos 
e felizes em 2022.

Tel: +351 218 875 077
reservas@chapitoamesa.pt

RESERVAS:



PORQUE O FUTURO 
ESTÁ NAS NOSSAS 

MÃOS

Porque o Futuro está nas nossas mãos, cabe-nos abrir por-

tas, encaminhar, acolher, dar oportunidades a todos os 

que se candidatam a descobrir mundos: olhar, desocultar e 

viver esses novos lugares o melhor que soubermos, sentir 

que podemos querer, e que o poder de construir está nas 

nossas mãos. A Natureza agradece!

Vamos apertar abraços e preparar-nos para a caminhada da 

vida, coexistindo nas mais variadas formas, aprendendo as 

artes e os ofícios do espectáculo, assentes tanto no mais 

clássico como no mais contemporâneo - é neste paradigma, 

que emerge das histórias de mundos que se cruzam, que as 

artes e a cultura brotam e sedimentam o desenvolvimento 

humano. 

Este é o tempo dos que estão a crescer e, em alerta, a des-

pertar os sentidos para as mudanças, “futurando e dan-

çando à volta da fogueira”, nas praças, nas ruas, nas grandes 

ou pequenas salas (ou sob o chapitô na sua tenda de circo), 

deixando circular uma energia positiva e de esperança, con-

vocando o novo devir já em construção.

O ano escolar começou em Outubro com um belo picnic no 

Castelo de S. Jorge, as boas vindas ao 1º Ano, o acolhimento 

do 2º e 3º anos, todos celebrando a Escola de Circo do 

Chapitô e o ano de 2022 que está a espreitar.

Todos os anos tenho o prazer de conversar com cada um 

dos alunos, ouvi-los, apresentar-me e contar a história des-

ta Casa construída para educar, sob o signo da justiça 

social de mãos dadas com as artes.

É surpreendente a diversidade de jovens que o Chapitô aco-

lhe… mas é maior ainda a agradável surpresa de perceber, na 

expressão de cada um deles, a descoberta deste espaço de 

acolhimento para todos. 



Para mim, como construtora desta obra, é tão estimulante 

quanto difícil manter a qualidade, o ritmo, o entusiasmo, 

para que tudo e todos se entrecruzem sem atropelos no 

espectáculo da vida: é aí que tudo acontece, das crianças 

aos mais antigos, animados por estes jovens “embaixadores 

das artes” – renasce em mim, e cada vez mais, a vontade 

de prosseguir ao ouvir estas vidas, algumas muito difíceis, 

outras simplesmente à procura da realização e do sonho.

Estou consciente e segura da importância do Chapitô 

para a vida destes jovens, assumo-a como força motriz 

deste projecto nos seus diferentes eixos: Crianças, Interven-

ção Social, Produção, Espectáculos, Restaurante, Bibliote-

ca, Bar, Séniores, Escola, Companhia de Teatro, Centros 

Educativos… 

Olhando esta foto de há 35 anos no Centro Educativo da 

Bela Vista (na época COAS-Centro de Observação e Acção 

Social) veio-me à memória como o sentido do nosso tra-

balho sempre foi o de ajudar a integrar as crianças e os 

jovens no meio social – a foto relembra-me um dia em que 

fomos com eles pescar à linha no Cais do Sodré. 

E funcionou! Pescar é um exercício de calma e pensamento, 

enquanto se espera que o peixe pegue no isco - tempo de 

qualidade que nos ajudava a falar uns com os outros sobre 

a vida (dentro ou fora das grades). 

Memórias intensas de tempos bons a iluminarem cami-

nhos que se querem bem vividos!

E o Natal está a chegar, os preparativos solsticiais, o final 

do trimestre, os Natais Sociais (como contributo para com 

associações, entidades, carenciados, parceiros nossos dia 

a dia) e toda a animação Chapitô nesta amplitude de res-

postas.

Desejo a todos um Bom Natal, muitos presentes, Festas 

Felizes!

Teresa Ricou

Os arautos da vida nova e da liberdade



IN MEMORIAM
O LUÍS LIMA partiu. 
Recordo-o com afeição: encontrei-o pela primeira vez no então COAS 
– Centro de Observação e Acção Social, instituição percursora dos 
Centros Educativos, onde continuamos a trabalhar há quase quatro 
décadas, sem desfalecimentos, porque esses jovens a quem o desti-
no marcou merecem o melhor de nós.
O Luís vinha do Algoz, região algarvia de baixa densidade humana, 
e as suas origens vamos encontrá-las na etnia e na cultura cigana.
O Luís é antes de mais um SOBREVIVENTE! É assim que o recordo.
O Chapitô nunca lhe faltou com o apoio, pois é com os bravos que 
se faz a arte!
Um dia, numa esquina da vida, encontrou uma companheira inglesa 
e, arrebatados, rumam os dois para o Reino Unido.
Aí constrói uma vida nova, experiencia uma outra realidade, marca-
das pela afeição que sustenta a qualidade de vida.
Muito da nova vida do Luís se deve à sua companheira Diana – ela 
foi o grande pilar, a ele se dedicou com total generosidade, nunca o 
abandonando até ao último momento da sua vida terrena – podería-
mos aqui invocar o francesismo “la vie a des raisons que la raison ne 
connaît pas”!...
Luís, jovem rebelde e sem limites, que eu conheci de pé descalço, 
terminou os seus dias rodeado de carinho, amado pela comunidade 
residencial que o acolheu quando adoeceu, cidadão de dois mundos 
tão diferentes mas comuns nos vínculos que o constituíram.
Luís, fica em Paz!

Teresa Ricou

O MMS da Diana:
Dear Tete
I have such sad news that I can barely write to you. 
My dear José Luís died on Saturday 20 Nov.
I was with him at the Home for 18 days, and for the last 5 days I was 
with him day and night. The last night I was next to him holding his 
hand, and I stayed holding his hand until the funeral director came.
I can’t say much now as I feel so very sad and alone. Tenho muito 
saudades por ele. 
Looking after Luís was my life for 22 years and I will never forget him.
Thank you so much for all the love and help you gave him when he 
was a child and for all the help you gave us when I came to see him 
in Portugal. 
You would be so proud of him when he gave up the drugs, alcahol 
and even cigarettes. He became a lovely, generous young man, who 
was much loved whoever he meant. The carers at the Nursing Home 
where he lived told me he would leave a huge hole in their family as 
they would never forget him. 

With much love
God bless you
Diana xxx



NA TENDA  
EM OUTUBRO

Desta vez, Red Light Circus, um espectáculo apresentado por um 
professor - Jocka, acompanhado por ex-alunos e com um excelente 
elenco.
Foi muito bom, ver uma sala  eró-
tica na Tenda “experimental”, fez 
bem à saude mental e animou 
os corações “amordaçados” por 
tanta tecnologia, onde os corpos 
não se tocam, os afectos são à 
distância, não vá o COVID pegar 
algum vírus.
Sala cheia de amigos e público - 
o direito à diferença.
Bem vindos, venham sempre. 

Nesta pequena Tenda, espaço para todos, de espectáculos a solo, com 
outros de outra dimensão. A qualidade do artista, o ex-aluno
João Antunes. Quão gratificante é ver nascer estrelas, que nos
iluminam o caminho. 
O segredo ou a simplici-
dade da tua apresentação, 
a coreografia, todo o teu 
movimento, voando e des-
cendo à pista de uma for-
ma surpreendente.
O público aplaudiu e tu 
brilhante - com pouco tan-
to se faz. 
Bravo! Boas temporadas
por esse mundo fora.
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EM NOVEMBRO
De volta a casa depois de uma constante tournée, bem vindos - 
o público de Lisboa agradece.

CINETENDINHA NO CHAPITÔ  
TERTÚLIA E CEIA 
A sala de espetáculos do Chapitô recebe agora, todos os meses, 
momentos de cinema com tertúlia e divulgação de primeiras 
imagens de cinema português. Uma super-pequena produção 
com Rui Pedro Tendinha, o autor do snack de cinema Cinetendinha 
e jornalista de cinema do Diário de Notícias.
E, além de cinema, e da conversa com actores e cineastas, estes 
serões terão uma ceia onde a conversa se prolonga.
A primeira destas sessões trouxe “Nunca Nada Aconteceu”, num 
diálogo entre Rui Pedro Tendinha e o autor Gonçalo Galvão Teles. 
Este filme estará no dia 30 de dezembro nos cinemas e foi pré-
-candidato aos Óscares por Portugal. Um drama sobre um pacto de 
adolescentes e o fosso geracional com os seus pais. 
Estiveram por cá, para além do realizador alguns dos actores do 
filme.



NOUGAT
de Dáni

www.danielgoncalves.eu

Dezembro nos dias 2, 3, 4 e 5 às 22 horas

Faz já a tua reserva: +351 218 855 550

EM DEZEMBRO

Mais um ex-aluno que nos dá o prazer de partilhar na nossa 
Tenda o seu grande talento.
Um Clown de excelência que muito nos orgulhamos de apresentar.



na ESCOLA
TERESA RICOU RECEBE OS NOVOS ALUNOS

Durante dois dias a nossa Directora Teresa Ricou esteve à 
conversa com os alunos recém-chegados. 
Conheceu-os um a um. Ouviu-os!  Partilhou experiências. 
A nossa escola é de proximidade e prima pelo ensino diferenciado 
onde todos têm espaço para ser quem são.

WORKSHOP - 1ºANO
Sebastião (bolas) + Figa (bolas) + Daniel (balões)

Tivemos um workshop de modelagem de balões e execução 
de bolas de malabarismo (aproveitando as de ténis e enchendo 
balões com alpista...) para os alunos de Interpretação e Anima-
ção Circenses e os de Cenografia, Figurinos e Adereços, todos 
alunos do 1°ano!



:::: O NOSSO NATAL É SOCIAL :::

A arte é um Bem que tem que ter acesso aberto a todos e deverá 
estar ao serviço da inclusão social. E de entre as artes, as Artes 
Circenses são, por excelência, as artes comunicativas, interacti-
vas, porque são ancestrais e as suas linguagens são múltiplas e 
universais. 
Por isso mesmo, no Chapitô e na sua Escola de Circo, os nossos 
jovens estudantes aprendem muito precocemente, e em perma-
nência, que a formação, a animação e as artes do espectáculo 
são processos a partilhar todos. 

VISITA DE ESTUDO 
AO TEATRO POLITEAMA

Numa simpatia de Filipe La Féria, os nossos alunos foram visitar 
os bastidores do Teatro Politeama acompanhados pelos profes-
sores Glória Mendes, Rita Olivença, Jocka Carvalho e Saulo 
Roque. Ficaram a conhecer toda a mecânica que está por detrás 
de qualquer grande espectáculo.
Fica o nosso agradecimento ao actor João Friza, que tão bem 
nos recebeu e acompanhou.

CABARET DO 2º ANO

O Cabaret foi um exercício da responsabilidade dos alunos do 2º 
ano que responderam ao desafio de apresentarem um pequeno 
número circense a concurso, de forma a que um jogo de compe-
tição saudável (num curto espaço de tempo) possa reproduzir os 
contextos praticados “lá fora” da escola, onde não há tanto espa-
ço para o erro, sabendo que é com ele que se aprende.



“ Em novembro, o Projecto Animação em Acção - Mala Má-
gica assinalou o dia de São Martinho com um serão fraterno 
com os rapazes do Centro Educativo Navarro de Paiva. 
As quentes e tradicionais castanhas não podiam faltar nesta 
ceia diferente, saboreadas enquanto o Contador de Histó-
rias do Chapitô, António Fontinha, guiou os jovens ao longo 
de uma viagem às lendas e estórias do São Martinho.
Além disso, aproximando-se a quadra festiva do Natal, o 
Projecto tem estado a planear e a preparar as prestações 
performativas dos nossos jovens para as Festas nos Cen-
tros Educativos da Bela Vista e Navarro de Paiva. Mas como 
as novidades não param por aqui, retomámos finalmente 
as saídas com os nossos jovens ao Chapitô, pela primeira 
vez, desde o início da pandemia… E nada melhor do que 
recomeçar com uma saída à Casa para assistirmos à peça 
em cena “Napoleão ou o Complexo de Épico” da Compa-
nhia do Chapitô, depois de uma visita aos espaços e de um 
lanchinho de boas-vindas! Aguardamos ansiosos pelo novo 
ano que se aproxima, com esperança de que a vida social 
do Projecto possa retomar a sua normalidade! 
Até lá, votos de toda a Equipa de um Feliz Natal! “

O apoio do Chapitô em Caxias, a convite da Direcção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais, na presença da 
Senhora Ministra da Justiça.

Centro Educativo Padre António 
    de Oliveira - Caxias

Bela Vista e Navarro de Paiva



TRUPE SÉN
IOR

HORA DA HISTÓRIA
A hora da história no CAAPI (Centro de Apoio e Animação 
Infantil - João dos Santos) é sempre um momento muito 
aguardado pelas crianças. Sabemos também que as boas 
tradições se devem manter, e é deste modo que os alunos 
mais crescidos do Chapitô vêm contar histórias de encan-
tar aos mais pequenitos.

Quando as pessoas não se podem juntar, quando as mãos 
não se podem dar, nem os abraços... ficam-nos as pala-
vras. Nestes últimos tempos, na Trupe falámos muito, afinal 
o que é que se pode fazer através de um écran?! Quando, 
em Abril, veio a ordem de nos juntarmos outra vez, está-
vamos sedentas do encontro, voltámos a dançar, a jogar 
com os paus, a cantar, a manipular objectos; construímos 
marionetas capazes de se abraçar, de dizer segredos, de 
fazer festas no rosto e no cabelo, capazes mesmo de dar 
colo. Com isso tudo fizemos um espectáculo para jardins. 
Agora que o frio já espreita voltámos a olhar para dentro e 
surgem as palavras, palavras que arrepiam, porque falam 
daqueles tempos ... de solidão. E com elas estamos a tem-
perar o nosso espectáculo deste inverno.

Se tem vontade de nos conhecer, de se experimentar nestas coi-
sas das artes performativas, de se juntar a nós, contacte-me atra-
vés do +351965529610  ou do email: 
trupesenior@chapito.org

ACÇÃO SOCIAL
N

O CAAPI

A agenda de lazer da Acção Social do Chapitô está em mar-
cha. Desta vez escolhemos o Arborismo continuando com 
o espírito de fomentar o contacto com a natureza e de po-
tenciar o desenvolvimento de competências como a auto-
confiança, a cooperação e o espírito de equipa. Foi um dia 
bem passado nas alturas da floresta do Parque do Jamor 
superando os múltiplos obstáculos que se puseram à nossa 
frente de forma muito divertida .



Acolhemos um evento da Iberex, pela mão de António Mendes 
nosso parceiro representante oficial da marca Faber-Castell e da 
Edding ! 
A empresa esteve a fazer uma demonstração em formato 
de workshop dos novos materiais que irão de seguida para as lojas. 

FABER-CASTELL NO CHAPITÔ

ENCERRAMENTO DA EXPOSIÇÃO 
“FOTOCIRCOGRAFIAS”

Uma Exposição de António Marciano, Arquitecto com larga expe-
riência na área da fotografia e fotojornalismo que já venceu vários 
prémios, entre os quais o 1.º prémio do concurso sobre o Circo 
Nacional de Cuba (lançado pelo site do Expresso em 2006). É tam-
bém pai de um ex-aluno do Chapitô que, vindo do Liceu Francês, 
finalizou o curso de Artes de Circo do Chapitô em Julho de 2020 e, 
por isso, este seu registo fotográfico das artes circenses é, assu-
midamente, afectivo.
Dia 30 de Novembro, pelas 19h00, tivemos a presença do autor 
das fotografias. 

ACONTECEU



O REGRESSO DOS GUERREIROS
MISSÃO “PESTANA” CONCLUÍDA COM SUCESSO

Acabados de chegar de 6 meses de intensa animação - turismo 
cultural - em vários hotéis. O Pestana sempre a dar cartas.
Tempo de balanço e confratenização com um bom repasto.
Bem vindos aos novos colaboradores.
Já estamos em preparação para a próxima saison.
Os parabéns a todos, em especial Team Leaders - 
a grande revelação.

O 25 de novembro é o Dia 
Internacional pela Elimina-
ção da Violência Contra as 
Mulheres e a Escola de Cir-
co do Chapitô foi convidada 
pelo Alto Comissariado das 
Migrações para sensibilizar 
o público através de uma per-
formance dirigida pelos pro-
fessores Pascoal Furtado e 
Lúcia Afonso com figurinos de 
Glória Mendes. 
A coreografia que une mo-
vimentos de dança e forças 
combinadas foi apresentada 
no evento de lançamento do 
calendário inter-religioso, na 
Sala de Atos da Universidade 
Aberta, em Lisboa.

Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres com 
o Alto Comissariado das Migrações

Aldeia exclusiva para mulheres

No norte do Quénia, em 
Samburu, existe uma al-
deia fundada por mulheres 
que fugiram do abuso e dos 
maus tratos. Chama-se
Umoja e é a primeira aldeia 
exclusivamente para mulhe-
res, na qual, junto com os 
seus filhos, vivem longe da 
discriminação e da violên-
cia de género presentes na 
área.

Também a este propósito a 
nossa colaboradora Amina
Bawa visitou Marrocos para 
se inteirar e prevenir qual-
quer violência contra as
“Rainhas do Medo”.



NO CASTELO DE S.JORGE,
COM HONRAS DE 

GRANDE PIQUENIQUE, COM A 
PRESENÇA DOS PROFESSORES

E DOS COLABORADORES
DO CHAPITÔ



NO CASTELO DE S.JORGE, 
COM HONRAS DE 
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PRESENÇA DOS PROFESSORES

E DOS COLABORADORES
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ACONTECEU
Foi com muito gosto que Teresa Ricou e o seu filho Nuno Ricou 
Salgado (um dos construtores do chapitô) aceitaram o convite - 
enquanto mãe e filho - para partilhar uma conversa com Teresa 
Dias Mendes no programa “Uma questão de ADN” (na TSF).  Re-
cordaram o tanto - muito para além dos genes - que os liga, desde 
logo a Arte, a que ambos têm dedicado as suas vidas, procurando 
estar ao serviço da construção de um mundo melhor. Mas também 
falaram das suas receitas de sempre! Podem sempre ouvir aqui: 
(tsf.pt/i/14347755.html)

“Uma questão de ADN”

A grande visita das amigas Margarida Rodrigues e Alexandra 
Andrade da CML, tanto do orçamento participativo como da cultura. 
Foi uma noite muito simpática e agitada como a cultura merece.
Com a companhia preciosa de Teresa Correia.

Convívio Cultural

PASSARAM 
POR CÁ



PASSARAM 
POR CÁ

Finalmente a familia visita-me - bem vindo 
meu sobrinho Manuel

Fernando Heitor e João Paulo Soares - saudades 
dos velhos/jovens amigos. O meu tempo de 

administração não me permite o tempo deste 
convívio. Obrigado pelo estímulo.

Querido Ramon Galarza que bom 
receber-te com a tua Ju 

Teresa Negrão (ex-aluna) vinda da “Rive Gauche”



PASSARAM 
POR CÁ

Luis Lumen (ex-aluno) - quem te viu há 40 
anos e quem te vê hoje... Um rapazola a 

falar alemão e tudo.

A famosa actriz brasileira Cláudia Abreu 
a conspirar com a Teresa Ricou... O que virá por aí?

Bento Dias - sempre solidário e presente 
pelas noites do Chapitô



SANDRA 
GAMEIRO
ALUMNI CHAPITÔ

Em 2010 Sandra Gameiro (Kate Gameiro) dá início à descober-
ta artística no curso de Interpretação e Animação Circenses no 
Chapitô - onde encontra a fusão do corpo e da Arte. Daí, segue 
viagem à procura de mais, realizando estudos em Clown, Teatro 

De aluna do Chapitô a team leader de um grupo de animação 
num Hotel Pestana. Fala-nos do que foi o teu percurso...

Gosto de pensar no meu percurso como um rio que se forma pela 
primeira vez. Flui de forma constante em busca de por onde cor-
rer. O Chapitô e Lisboa foram a minha nascente.
O meu rio, levou-me por terras de Espanha, França, Argentina, 
Puerto Rico. Correu pelos territórios do Clown, do Teatro Físico - e 
seus mundos, da Cenografia, da Iluminação e do Storytelling.
Em 2017 juntei-me com duas sonhadoras como eu, e fundámos a 
companhia Circo Teatro Bandada em Puerto Rico. Após uma se-
mana a ilha foi devastada por dois furacões, então pusemos mãos 
à obra, levando brigadas artísticas às comunidades mais afecta-
das. Seguiram-se participações em festivais, várias digressões por 
todo Puerto Rico, vários espectáculos produzidos, e participação 
regular num programa televisivo.

Como foi a experiência enquanto team leader?

Foi sumamente enriquecedora. Com desafios que me punham 
constantemente à prova. Pude recorrer a muitas capacidades que 
já possuía. Desenvolvi algumas mais. Foi uma experiência muito 
motivante.

O futuro é hoje e está a desenhar-se. Que planos tens para o 
teu futuro...?

Desejo continuar a cruzar caminho com companheiros artistas de 
todas as disciplinas. Reencontrar-me com aqueles que, como eu, 
foram e regressaram. Com os que ficaram. E com os novos que 
chegaram. Beber de novas fontes de inspiração e partilhar tam-
bém a minha bagagem. Redescobrir artisticamente a minha cida-
de e o meu país. Continuar a educar-me, e desenvolver projectos 
que toquem fibra humana.

Físico, Storytelling, Cenografia 
e Iluminação. Apresenta-se em 
palcos de diversos países tais 
como Espanha, França, Argen-
tina, Porto Rico e Portugal. Em 
2018 funda a companhia Cir-
co Teatro Bandada em Porto 
Rico. De regresso a Portugal, 
em 2021 lidera a Your Anima-
tion Team do Chapitô no Pes-
tana Porto Santo. 



PASCOAL FURTADO
20 ANOS DE CHAPITÔ

O teu percurso no Chapitô começou enquanto aluno. 
Como vieste cá parar?

Antes de conhecer o Chapitô eu era aquela pessoa que nos inter-
valos da escola me transformava num animador, o cata sorrisos o 
puxa para cima.
A minha estreia nos palcos foi no teatro amador na escola com a di-
recção da minha professora de Português. Fizemos apresentações 
em escolas e em Clubes jovens, até que a minha grande apresen-
tação foi no Auditório Municipal Eunice Muñoz em Oeiras.Estava 
tão nervoso, nem sabia como estar. Fazia a peça “o Zé Manel não 
gostava de ir a escola” história contada pelo ex aluno Ângelo Tor-
res, meu grande amigo e Grande actor!
Os meus professores falaram do chapitô. Fomos um dia ver uma 
PAP e adorei, fiquei encantado, já não me via em outro sítio. Fiz as 
provas e fiquei em segundo lugar.

Foi e tem sido uma viagem alucinante!
Aprendizagem tem sido sempre, tanto em Portugal como como no 
estrangeiro.
Estivemos no Circa em França duas vezes em formação, estivemos 
em Itália e eu faço as minhas formações extra para me manter em 
forma e  actualizado nas técnicas para a boa formação dos meus 
alunos!
A experiência como professor é um sonho, tem sido uma experiên-
cia importante e interessante. Os alunos hoje são mais novos e têm 
muito mais dificuldade em perceber o corpo.
O estar sentado a ouvir os professores é uma responsabilidade 
muito grande, ensinar, educar, ouvir, explicar, saber fazer ouvir, 
respeito mútuo, criar caminhos diferentes para ensinar os alunos 
para que todos saiam com os seus objetivos e puxar um pouco 
mais para saírem das suas bolhas. 

Neste momento não me vejo noutro caminho, existem pessoas que 
nascem para ser professores. Eu sou aquela pessoa que nasceu 
com esse dom, e ser professor não é dizer, faz isto, aquilo, é co-
nhecer cada um, todos são diferentes, e cada um leva um caminho 
diferente para chegar ao mesmo objectivo - pedagogia!
Sou o que brinca, o que se zanga e o que oferece o ombro, mas 
tudo a seu tempo, rigoroso sempre, e nunca o deixarei de ser.
O que eu mudava no ensino e portanto no Chapitô, seria os limites 
de idades pelo menos até aos 22 anos para entrar na escola.
O ensino acho que é diamante sobre azul, temos grandes artistas 
espalhados pelo mundo que fizeram a formação no Chapitô. Te-
mos um vasto leque de bons profissionais que  dormem e acordam 
a pensar o que fazer para o futuro desses nossos alunos.
A Tété tem aqui um bom projecto que cria caminho.
 
Projectos para o futuro?

O meu projecto para o futuro, é continuar a fazer parte desta Casa, 
continuar a ensinar e educar, trabalhar com estes jovens que che-
gam perdidos e se conseguem encontrar. A minha alegria passa 
por  isso, acompanhar a formação durante 3 anos, com altos e bai-
xos e no fim terminar a escola com a certeza de missão cumprida.
São 20 anos desta Casa,
Agradeço  à Tété, do fundo do meu coração,o convite para fazer 
parte deste projecto que me agarrou,  acompanhou, acarinhou, fez 
crescer e que, mesmo nos maus momentos nunca me deixou sozi-
nho e  me ensinou  a ver as coisas de outra forma!

De aluno a professor houve todo um tempo de aprendizagem. 
Fala-nos desse tempo...

Como tem sido a tua experiência como professor. Se pudesses, 
o que mudavas no sistema do ensino profissional, nomeada-
mente no Chapitô?



FLÁVIO GIL
UM HOMEM DO TEATRO 
NA ESCOLA DO CIRCO
Vens do teatro amador e aos 30 anos és actor, encenador, au-
tor de textos e ainda cantas fado.
Num país de tão poucas oportunidades, como é que conse-
guiste tudo isto? Fala-nos um  pouco do teu percurso...

O teatro amador foi fundamental para que alguns profissionais de 
espectáculo me pudessem conhecer e convidassem para trabalhar 
com eles. No Teatro Maria Vitória, onde me estreei em 2008, estou 
a trabalhar, neste momento, há oito anos. Comecei por ser apenas 
actor mas mostrei interesse em escrever também e comecei a fa-
zê-lo integrando as parcerias de autores das Revistas. Mais tarde, 
em 2016, fui convidado pelo Hélder Freire Costa para encenar o 
espectáculo seguinte, depois de ter assistido os trabalhos de en-
cenação anteriores. Penso que o que tornou isso possível, além de 
alguma sorte, claro, foi eu ter revelado sempre grande interesse por 
tudo o que dizia respeito ao Teatro e aos espectáculos e estar dis-
ponível para participar nas mais variadas tarefas, adquirindo assim 
algumas das ferramentas necessárias para os trabalhos seguintes.

És professor de performativas no Chapitô. Que importância 
tem esta disciplina num curso de  circo?

Toda. A importância de compreender o significado por detrás do 
gesto. Sabermos que cada acção pode transmitir uma mensagem, 
da mais vulgar à mais importante, e descobrirmos como fazê-lo. E, 
assim, contribuir para tornar o circo num veículo de comunicação e 
transmissão de ideias e pensamentos!

Ficaste muito conotado com o teatro de revista mas tens vindo 
a fazer, cada vez mais, incursões noutros tipo de teatro. Achas 
que a revista à portuguesa tem os dias contados?

Não tem e não terá. Enquanto se produzirem bons espectáculos 
de Revista, o público irá continuar a querer vê-los porque cada 
Revista é sempre um espectáculo do seu tempo.  

Planos para o futuro?

Fazer planos! Fazer sempre muitos planos...! E ser feliz, pelo ca-
minho.



CANTINHO   
     DO ALUNO

A conversa com a Teresa foi super interessante e muito acolhedo-
ra. Eu venho de um ambiente de espectáculo, mas onde eu estava 
no palco, e não atrás dele. Devido a uma lesão desisti desse per-
curso e encontrei este que gosto tanto quanto a dança (ofícios do 
espectáculo). O estar mais focada neste lado 
da arte não invalida o amor e paixão que tenho 
pela dança nem que esteja a pensar em de-
sistir disso, mas tenho em mente um percurso 
em que me foco em todas as disciplinas que 
esta escola me dá, faço estágios que me aju-
dem a encontrar o lado do curso com que mais 
me identifico e de seguida, quando acabar o 
3º ano cá no Chapitô, arranjar trabalho, talvez 
num teatro, onde consiga estar em contacto 
com vários e diferentes espectáculos para ir 
ganhando cada vez mais experiência com a base que este curso 
me deu. Quero tentar continuar sempre ligada ao circo dado que 
estou a gostar bastante de todo o ambiente em que nos encon-
tramos e de tudo aquilo que temos vindo a aprender em conjunto 
sobre este.

Beatriz Miguel, 1º CenFA

É um prazer, um estímulo,  ter um objectivo como directora além 
de partilhar a vida desta casa com a vida dos alunos e alunas que 
nos escolheram.

É muito surpreendente, o trajecto de vida destes alunos tao diver-
sificados um tanto complicados e difíceis, outros mais normaliza-
dos, mas  com firme propósito de que esta educação pelas Artes 
(Circo) lhes vai, de certeza, dar oportunidade de mudança de vida 
e de encontrarem o caminho para a realização profissional e pes-
soal de cada um, com todo o direito à diferença e direito a uma 
vida com dignidade, como o direito de cidadania conquistado, a 
bem de um colectivo – Chapitô.
Bem vindos/as - obrigada pelo vosso estímulo, 

Teresa Ricou

De onde venho e para onde vou

Vim algures de um lugar que nem eu mesma conheço e estive lá 
muitos anos, só sei que nunca gostei, estu-
dei numa escola regular até ao 8º ano. Para 
completar o 9º ano fui para um curso CEF, o 
que por um lado foi o melhor que podia ter 
feito. Tirei o 9º ano em Serviço de Andares 
em Hotelaria. Terminando o curso estava 
perdida, não sabia o que fazer porque não 
tinha nenhuma escola em que eu pudesse 
fazer algo que gosto. Finalmente uma pro-
fessora minha nos levou a fazer uma visita 
ao OPEN DAY no Chapitô, e decidi logo as-
sim que entrei que era aqui que eu queria terminar o meu 12º ano. 
Então, esforcei-me ao máximo para terminar o 9º ano e inscrevi-
-me logo no Chapitô. 
Fui aceite, mas o meu primeiro ano não correu muito bem, mas 
agora estou de volta, e, mesmo, com alguns problemas por resol-
ver continuo e não vou desistir, estou a dar o meu máximo, mesmo 
parecendo que não, porque nada me vai fazer desistir deste sonho 
que me deram hipótese de realizar. 
Depois do Chapitô quero seguir o ramo das artes e talvez continuar 
no circo, mas também queria entrar na Universidade de Dança. 
Mas ainda tenho 3 anos para percorrer, e com o tempo, decido o 
que fazer, a vida são dois dias e não me quero preocupar já com 
a saída do Chapitô, até porque se pudesse ser NUNCA IRÍA EM-
BORA. 

Márcia Alexandra 1ºIAC



De onde venho e para onde vou:
Vim do Algarve 

Queridas e queridos alunos do 1º Ano: Sejam bem-vindos a esta 
casa – o Chapitô, que a partir de agora também será a vossa; que é 
uma família, que também será a vossa - que cuida e vos acolhe, tal 
como são e querem vir a ser. 
Aqui, onde tudo é possível, onde a magia do Circo acontece, onde 
poderão viver plenamente o vosso percurso escolar, experiencian-
do a vida, no seu melhor, mantenham-se firmes, resilientes, com 
muita força e vontade de trabalhar. Tal como dizia Krishnamurti: 
“A Educação não é a simples aquisição de conhecimento, nem a 
coleta e correlação de dados, mas a visualização do sentido da vida 
como um todo”. 
Este é o ano da Mostra Técnica onde irão apresentar o que apren-
deram durante o ano letivo, a nível físico e intelectual, inspirados em 
todas as modalidades do Circo e através delas. 
Mostrem-se, explorem-se, desenvolvam-se, interessem-se, apaixo-
nem-se e cultivem-se: Citando Saramago: 
“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo”.

A todos, os votos de um excelente percurso escolar! 

Liliana Caetano (Coordenadora do 1ºAno)

Vim duma vida cheia de sonhos, muitos 
sonhos só de infância, do tipo ser polícia 
que queria muito ser em pequeno, mas 
que com o tempo deixou de ser opção 
mas de tempos para cá tenho um grande 
sonho de ser actor e espero o realizar, es-
pero ir para uma vida que idealizei e com 
o sonho realizado de ser actor, espero ter 
os meus próprios projetos e estar acima de 
tudo realizado profissionalmente.

Nuno Santana, 1º IAC

Venho do Algarve, fiz escola 
Waldorf durante três anos, 
e depois, em ensino doméstico.

Aos três anos entrei na dança criativa, e 
mais tarde saí, e entrei no ballet, fiz dança 
contemporânea, fiz ginástica acrobática, 
conservatório (onde aprendi a tocar violino 
e andei também no coro), equitação, entre outros.
Depois do Chapitô quero ou ser actriz ou psicóloga trabalhando 
ligada às artes, mas posso sempre mudar de ideias, é nisso que o 
Chapitô me está  a ajudar, a encontrar-me. Estou muito contente
de estar no Chapitô - muito bem acolhida - estou na residência 
com mais uma amiga que veio comigo do Algarve.

Chantal Schade, 1º IAC

Foi muito bom poder conversar um pou-
co com a Teresa Ricou, para ser since-
ra estava um pouco nervosa, mas não 
entendo de onde veio tanto nervosismo 
sendo que ela foi muito querida, cari-
nhosa e simpática, tanto comigo como 
com meus colegas, só espero poder fa-
lar com ela de novo.

Lara Tavares, 1º IAC

Vim de Carnaxide



FAZ TU MESMO
SAPATOS PARA BÉBÉ

COMO USAR UM LENÇO



 A CABEÇUDINHA
NOS CENTROS EDUCATIVOS

Hoje é o dia da
animação nos 

centros 
educativos

Bora lá, pessoal!
Vamos animar esta 
malta...

Putos, isto é bué
da fixe...



CURSOS   
    FIM DE 
TARDE

ACROBACIAS AÉREAS
com Helder Duarte
Início das aulas: 6 de Outubro de 2021
 
Dia da semana: Segundas e Quartas
Horário: 18h-20h (Turma 1) | 20h-22h (Turma 2)
Faixa Etária: 16+
 
COMÉDIA DE IMPROVISO
com Miguel Thiré
Início das aulas: 14 de Setembro de 2021
 
Dia da semana: Terças
Horário: 19h-23h
Faixa Etária: 18+
 
FORMAÇÃO DE CLOWN
com Rui Ferreira
Início das aulas: 6 de Outubro de 2021
 
Dia da semana: Segundas e Quartas
Horário: 19h-22h
Faixa Etária: 18+
 
ACROYOGA
com Samantha Mancino
 
Aula aberta inaugural: 30 de Setembro de 2021
Início das aulas: 7 de Outubro de 2021
 
Dia da semana: Quinta
Horário: 19h30-21h
Faixa Etária: 18+
 
CAPOEIRA
com Mário Correia (Neno)
 
Aula aberta inaugural: 30 de Setembro de 2021
Início das aulas: 7 de Outubro de 2021
 
Dias da semana: Terças e Quintas
Horário: 19h30-21h
Faixa Etária: 16+
 

RAIZ E MOVIMENTO
com Lúcia Baronesa

Duração do curso: de Outubro 
de 2021 a Junho de 2022
Dia da semana: Segundas e Quartas
Horário:  18h30-20h
Faixa Etária: 14+

ATELIER DE CIRCO PARA CRIANÇAS
com Rui Ferreira
 
Início das aulas: 6 de Outubro de 2021
 
Dia da semana: Segundas
Horário: 18h-19h
Faixa Etária: 6+

Obs:   É possível realizar uma aula experimental para avaliar a 
adaptação da(s) criança(s) às aulas, inclusive as menores de 6 anos.



ESCOLA DE CIRCO DO CHAPITÔ ABRE 
PORTAS PARA OPEN DAY

A Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo do Chapitô 
abre portas para um Open Day no próximo dia 18 de Janeiro de 2022. 
O evento tem como objectivo apresentar a oferta formativa profissio-
nal para o ano Ano Lectivo 2022-2023. 
O Curso de Cenografia, Figurinos e Adereços forma técnicos de rea-
lização plástica, na qual os alunos adquirem competências nas áreas 
da cenografia e adereços concebendo os cenários, objectos de cena 
bem como na área dos figurinos, criam de raiz ou customizam a partir 
da costura e modelação. Aprendem ainda técnicas de caracterização 
que englobam efeitos especiais (feridas e cicatrizes, por exemplo…) 
O Curso de Interpretação e Animação Circenses forma artistas, no 
qual os alunos adquirem competências na área da interpretação atra-
vés das artes do espetáculo – teatro, dança, circo e variedades. Um 
trabalho de desenvolvimento técnico mas com uma grande incidên-
cia nas metodologias de criação orientadas para a expressão através 
do Circo. 
Ao longo da formação, ambos os cursos têm a possibilidade de in-
tegrar inúmeros espectáculos e atividades de cariz cultural e social, 
bem como no último ano de formação conceber e levar a cena os 
seus próprios espectáculos. 
São também asseguradas uma multiplicidade de formações em con-
texto de trabalho em companhias, ateliês e parceiros culturais que 
permitem desde cedo, um contacto próximo com a realidade pro-
fissional. 
A formação confere equivalência ao 12º Ano e certificação profissio-
nal de nível IV.
Para participar no open day, basta inscrever-se através do e-mail: 
inscricoes@chapito.org 



SHOWS IN THE TENT

IN OCTOBER

Red Light Circus

This time, Red Light Circus, a show presented by a teach-
er - Jocka, accompanied by former students and with an 
excellent cast.

Fragmentado
João Antunes
In this small tent, space for everyone, solo shows, with 
others of another dimension. The quality of the artist, 
the former student
João Antunes. How gratifying it is to see stars being 
born, that
light the way.

CINETENDINHA IN CHAPITÔ
TERTULY AND SUPPER
The Chapitô concert hall now receives, every month, 
cinema moments with social gatherings and the dis-
semination of the first images of Portuguese cinema. A 
super-small production with Rui Pedro Tendinha, the 
author of the cinema snack Cinetendinha and film jour-
nalist for Diário de Notícias.

IN NOVEMBER
NAPOLEAN - OR EPIC COMPLEX BY THE COM-
PANHIA DO CHAPITÔ
Back home after a constant tour, welcome -
the Lisbon public thanks you.

IN DECEMBER

“Nougat”
 by Dany

Another former student who gives us the pleasure of 
sharing in our
Bring out your great talent.
A Clown of excellence that we are proud to present.

pandora’s house
MARKET
SPECIAL CHRISTMAS EDITION

ENGLISH INDEX



AT SCHOOL

TERESA RICOU RECEIVES NEW STUDENTS

For two days, our Director Teresa Ricou was at
conversation with newly arrived students.
She met them one by one. She heard them! She shared 
experiences.
Our school is close and strives for differentiated teaching 
where everyone has space to be who they are.

WORKSHOP - 1st YEAR
Sebastião (balls) + Figa (balls) + Daniel (balloons)

We had a workshop on modeling balloons and making 
juggling balls (using tennis balls and filling balloons with 
a canary climber...) for Circus Interpretation and Anima-
tion students and Scenography, Costumes and Props stu-
dents, all 1st year students !

FIELD TRIP
TO THE POLITEAMA THEATER
In a sympathy with Filipe La Féria, our students went to 
visit the backstage of Teatro Politeama accompanied by 
professors Glória Mendes, Rita Olivença, Jocka Carvalho 
and Saulo Roque. They got to know all the mechanics be-
hind any great show.
We would like to thank the actor João Friza, who received 
and accompanied us so well.

2nd YEAR CABARET

The Cabaret was an exercise under the responsibility of 
the 2nd year students who responded to the challenge of 
presenting a small circus act to the competition, so that 
a healthy competition game (in a short period of time) 
could reproduce the contexts practiced “out there” from 
school, where there is not so much room for error, know-
ing that it is with them that one learns.

:::: OUR CHRISTMAS IS SOCIAL :::

Art is a Good that must have open access to everyone and 
must be at the service of social inclusion. And among the 
arts, the Circus Arts are, par excellence, the communica-
tive, interactive arts, because they are ancestral and their 
languages are multiple and universal.
For this reason, at Chapitô and its Circus School, our 
young students learn at an early age, and at all times, that 
training, entertainment and the performing arts are pro-
cesses to be shared by everyone.



EDUCATIONAL CENTERS

EDUCATIONAL CENTER
Bela Vista AND Navarro de Paiva

“ In November, the Animation in Action - Mala Mágica 
Project marked St. Martin’s Day with a fraternal evening 
with the boys from the Navarro de Paiva Educational 
Center.
Warm and traditional chestnuts could not be missing 
from this different supper, savored while the Storyteller 
of Chapitô, António Fontinha, guided the young people 
along a journey through the legends and stories of São 
Martinho.
In addition, with the Christmas season approaching, 
the Project has been planning and preparing the per-
formances of our young people for the Festivities in the 
Educational Centers of Bela Vista and Navarro de Pai-
va. But as the news doesn’t stop there, we’ve finally re-
sumed going out with our youngsters to Chapitô, for the 
first time since the beginning of the pandemic… And 
nothing better than starting over with a trip to the Casa 
to watch the play on stage “Napoleão ou the Epic Com-
plex” by Companhia do Chapitô, after a visit to the spac-
es and a welcome snack! We look forward to the coming 
new year, with the hope that the Project’s social life can 
return to normal!
Until then, best wishes from the entire Team for a Merry 
Christmas! “

EDUCATIONAL CENTER
 Padre António de Oliveira - Caxias

“ In November, the Animation in Action - Mala Mágica 
Project marked St. Martin’s Day with a fraternal evening 
with the boys from the Navarro de Paiva Educational 
Center.
Warm and traditional chestnuts could not be missing 
from this different supper, savored while the Storyteller 
of Chapitô, António Fontinha, guided the young people 
along a journey through the legends and stories of São 
Martinho.
In addition, with the Christmas season approaching, 
the Project has been planning and preparing the per-
formances of our young people for the Festivities in the 
Educational Centers of Bela Vista and Navarro de Pai-
va. But as the news doesn’t stop there, we’ve finally re-
sumed going out with our youngsters to Chapitô, for the 
first time since the beginning of the pandemic… And 
nothing better than starting over with a trip to the Casa 
to watch the play on stage “Napoleão ou the Epic Com-
plex” by Companhia do Chapitô, after a visit to the spac-
es and a welcome snack! We look forward to the coming 
new year, with the hope that the Project’s social life can 
return to normal!



Until then, best wishes from the entire Team for a Merry 
Christmas! “
The support of Chapitô in Caxias, at the invitation of the 
General Directorate of Reinsertion and Prison Services, in 
the presence of
Madam Minister of Justice.

SENIOR TRUPPE

When people can’t get together, when hands can’t hold, 
or hugs... we’re left with words. In recent times, at Trupe 
we have talked a lot, after all, what can you do through a 
screen?! When, in April, the order came to get together 
again, we were thirsty for the meeting, we went back to 
dancing, playing with sticks, singing. to manipulate ob-
jects; we build puppets capable of hugging, telling secrets, 
stroking their faces and hair, even capable of cuddling. 
With that, we made a show for gardens.
Now that the cold is lurking, we look back inside and the 
words appear, words that make you shiver, because they 
speak of those times... of solitude. And with them, we are 
tempering our show this winter.

story time
Story time at CAAPI (Children’s Support and Animation 
Center - João dos Santos) is always a moment long awaited 
by children. We also know that good traditions must be 
maintained, and this is how the older students of Chapitô 
come to tell stories that delight the little ones.

IT HAPPENED

We hosted an Iberex event, by the hand of António Mendes
our official Faber-Castell and Edding brand representative 
partner!
The company was making a demonstration in format
workshop of new materials that will then go to the stores.

CLOSING THE EXHIBITION
“PHOTOCIRCOGRAPHIES”

An Exhibition by António Marciano, Architect with ex-
tensive experience in the field of photography and photo-
journalism who has already won several awards, including 
the 1st prize in the competition on the Circo Nacional de 
Cuba (launched by the Expresso website in 2006). He is 
also the father of a former Chapitô student who, coming 
from the French Liceu, completed the Circus Arts course 
at Chapitô in July 2020 and, therefore, his photographic 
record of the circus arts is, admittedly, affective.
On November 30th, at 7 pm, we had the presence of the 
author of the photographs.



THE RETURN OF THE WARRIORS
MISSION “PESTANA” SUCCESSFULLY COMPLETED

Just arrived from 6 months of intense entertainment - 
cultural tourism - in various hotels. Pestana always deal-
ing cards.
Balance time and socializing with a good meal.
Welcome to new contributors.
We are already in preparation for the next saison.
Congratulations to everyone, especially Team Leaders - 
the great revelation.

International Day for Elimination
of Violence Against Women with
the High Commission for Migration

November 25 is the International Day for the Elimina-
tion of Violence Against Women and the Circo School 
of Chapitô was invited by the High Commission for 
Migrations to raise public awareness through a perfor-
mance directed by teachers Pascoal Furtado and Lúcia 
Afonso with costumes by Glória Mendes .
The choreography that unites dance movements and 
combined forces was presented at the launch event of 
the interfaith calendar, at the Open University’s Sala de 
Atos, in Lisbon.

“A matter of DNA”

It was with great pleasure that Teresa Ricou and her son 
Nuno Ricou Salgado (one of the chapitô builders) ac-
cepted the invitation - as a mother and son - to share a 
conversation with Teresa Dias Mendes on the program 
“A question of DNA” (at TSF) . They recalled how much 
- far beyond the genes - that links them, from the outset 
to Art, to which both have dedicated their lives, seeking 
to be at the service of building a better world. But they 
also talked about their usual recipes! You can always lis-
ten here: (tsf.pt/i/14347755.html)



Sandra Gameiro
ALUMNI CHAPITÔ

In 2010 Sandra Gameiro (Kate Gameiro) begins her ar-
tistic discovery in the Circus Interpretation and Anima-
tion course at Chapitô-where she finds the fusion of body 
and Art. From there, she goes on a journey looking for 
more, carrying out studies in Clown, Physical Theater, 
Storytelling, Scenography and Lighting. She performs on 
stages in several countries such as Spain, France, Argen-
tina, Puerto Rico and Portugal. In 2018 she founds the 
company Circo Teatro Bandada in Puerto Rico. Back in 
Portugal, in 2021, she leads the Chapitô’s Your Animation 
Team at Pestana Porto Santo.

Student’s Corner

It is a pleasure, an encouragement, to have a goal as a 
director, in addition to sharing the life of this house with 
the lives of the students who have chosen us.

It is very surprising, the trajectory of life of these students 
is so diversified, somewhat complicated and difficult, 
others more normalized, but with the firm intention that 
this education through the Arts (Circus) will, for sure, 
give them an opportunity to change their lives and to find 
the path to the professional and personal fulfillment of 
each one, with every right to be different and the right to 
a life with dignity, as the right to citizenship conquered, 
for the benefit of a collective – Chapitô.
Welcome - thank you for your encouragement,

Teresa Ricou


