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     SAUDEMOS 
      A NATUREZA



Saudemos a Natureza, que o Inverno está aí!

Chuvas abundantes trouxeram o caos, mas também 
mitigaram a situação de seca extrema – neste 
carrossel de incidências, para o qual nós humanos 
também contribuímos, tem de crescer a consciência 
de que o destino da mãe Terra e dos seus filhos é 
comum.

A luz permanece, mesmo no mais invernoso tempo, 
confirmando a simbologia do solstício.  

Cabe a Janeiro abrir as portas a mais 365 dias e, 
no Chapitô, a nova temporada promete, cheia de 
verdura, muita esperança em 2023, convocando 
toda a energia boa do mundo.

Sendo eu uma amante de tudo o que é pequeno e 
simples, mas que pode crescer com os cuidados 
da arte e da afeição, será bom e saboroso, como 
exercício atencioso de todos os dias, manter vivas 
e fecundas tais verduras, que assim vão crescendo 
de erva silvestre e comum até serem floresta 
monumental. 

A integridade, como “selo” original da nossa criação 
como seres humanos, desafia-nos para lá do mundo 
pequenino das nossas necessidades pessoais – a 
integridade reivindica estarmos ligados a tudo e a 
todos os que nos rodeiam, numa total miscigenação, 
na partilha da verdade, na busca da qualidade de 
vida entre todos.

Nesta viagem exaltante tudo conta, tudo é relevante: 
o que comemos, o que aprendemos, o que vivemos, 
indagando essa profunda realidade que nos liga ao 
mundo na sua diversidade, nos seus mais variados 
cruzamentos.

Essa tessitura feita de Encontro e Festa é talvez 
o único e grande segredo para não cairmos em 
“infernos”, para atravessarmos “purgatórios” e para 
estabelecermos “paraísos”, glosando Dante e a sua 
Divina Comédia que a Escola do Chapitô escolheu 
como inspiração para as criações de 2023.

Esta ascensão, que só a virtuosidade da Arte 
permite, é tal e qual uma “rapsódia” cantada por 
todos:  actores, autores, produtores, professores, 
investigadores, construtores de madeira, de 
ferro, de finas filigranas e de rendas, bordadeiras, 
engomadeiras, taxistas, cozinheiros e cozinheiras, 
jardineiros, hortelãos, jovens aprendizes, profissionais 



do espectáculo, acrobatas, funambulistas, médicos, 
enfermeiros,  catedrát icos, sapateiros, artesãos, 
músicos, casados, amantes e apaixonados, padres 
e freiras… biliões de humanos! Mas se cada um se 
cumprir, com o melhor que sabe e pode, na sua 
realização pessoal e profissional, o mundo será cada 
vez mais forte e resistente às intempéries.

Eu vou, tranquilamente livre, na minha total 
imperfeição, deixando que a criação me invada, 
correspondendo assim a uma inquietação latente! 

A minha questão é se estes 365 dias chegarão 
para tanto o que se avizinha acontecer, tantos e 
tão grandes desafios, alegrias, alguns sofrimentos, 
conquistas e perdas.

Fechemos então a porta de 2022 e abra-se o Portão 
de 2023! 

E QUE SEJA AUSPICIOSO!

Com a tal força de todos os cruzamentos.

Com toda a energia de fecunda verdura. 

Com a esperança de que venham mais cinco, plenos 
de deslumbramento.

Todos em cima das cadeiras para que o ano de 2022 
passe por baixo.

FÉ NA HUMANIDADE.

Teresa Ricou



NA TENDA

SINOPSE

Retrata o processo que um “ser” imóvel e estático atravessa na pro-
cura pela emancipação da sua impotência. Assenta no binómio ação 
e palavra. Parte da exploração de noções do corpo enquanto entidade 
e indivíduo, mas também do corpo enquanto identidade e a circuns-
tância desse mesmo indivíduo. Nasce da urgência de testar os limites 
físicos, mas também os da elasticidade da alma. A acrobacia aérea, o 
movimento, a voz e a palavra aliam-se ao som é à luz, para que, com 
detalhe, seja perscrutar a imensidão de variantes que se avistam do 
alto de cada um de nós, mas sobretudo daquela de que é formado o 
nosso íntimo. É um reflexo de todos aqueles que têm medo de arris-
car, de sair da sua zona de conforto. É o jogo da vida real. É sobre 
cair e não saber levantar, recordar o passado na busca de encon-
trar conforto no presente, procurar silêncio no caos. É a procura para 
completar um ser OCO.

João Pataco - Criação e Interpretação 

Francisco Leone – Direção de Produção 

Mariana Campos – Produção Executiva 

Rui Monteiro – Luz 

Maria Quíntanos – Escrita 

Marco Pereira – Design Gráfico 

Óscar Benito – Sonoplastia 

 Vítor Alves da Silva – Voz-off 

Miguel Baltazar– Fotografia e Vídeo 

Sara Cavaco – Comunicação

11, 12, 18 e 19 de Janeiro - 21 h

com  JOÃO PATACO (EX-ALUNO DO CHAPITÔ)



NA TENDA

 24, 25 e 26 de Fevereiro - 21 h 

SINOPSE

Arbor é uma performance inspirada metaforicamente na relação 
entre cada árvore, o seu desenvolvimento e o seu “naufrágio”.

A vida de uma árvore consiste em quatro etapas: o nascimento, o 
crescimento, a reprodução e a morte, nos quais a água e a terra 
são elementos cruciais para o seu desenvolvimento.

Através da acumulação de troncos abandonados e esquecidos 
pelo tempo numa ilha, baseamo-nos na ideia de “drift wood” e de 
que forma dois corpos se podem diluir nestas que são constru-
ções da natureza.

Ficha Artística e Técnica:

Direção/Interpretação: João Antunes e Pedro Caetano

Produção: João Antunes 

Fotografia/Vídeo: João Roldão

Duração: 30 minutos 

Classificação etária: M/3

ARBOR
 24, 25 e 

26 de Fev. 
21h 

com  JOÃO ANTUNES 
E PEDRO CAETANO 

(EX-ALUNOS DO CHAPITÔ)



NO BARTÔ
EM FEVEREIRO 

 Tert úl ia: 

A Arte Convida o Jornalismo  

Com Margarida Pinto Correia  e João Gobern

A passagem do Testemunho – Parte II

O que significa ser jornalista hoje? A pergunta estará mal colo-
cada porque ser jornalista é intemporal? E quantas gerações se 
juntam numa redacção? Andaremos à volta destas perguntas 
e talvez se fale das personagens-tipo: o director, o redactor, o 
jornalista, o estagiário...

Com o notório crescimento da comunicação “online” e do tele-
trabalho que espaço existe ainda, numa redacção, para refle-
xão e crítica?

Entrada livre.



NO BARTÔ

No Bartô do Chapitô baixam-se as luzes e afinam-se os ins-
trumentos. As mesas estão em xadrez com pequenas velas, 
há um teto de vidro com os olhos virados para o céu, no bar 
esperam bebidas coloridas e salgados.
Na memória, estão tertúlias, poesias e conversas, encontros 
de velhos amigos, uma lareira acesa e música a acompanhar. 
Nas paredes, a maravilhosa biblioteca que nasce todos os 
dias de manhã para de noite se travestir de brilho e brindes.A 
música começa e invade as duas salas até à alma: às segun-
das Chorinho, Quartas e Sextas dançamos ao som do Sam-
ba.  Quintas e Sábados convidamos a viajar com Músicas do 
Mundo.
A equipa chefiada pelo Jaime Pereira sempre a postos para 
vos receber. 

2as Chorinho, 
4as Samba da Vez 

5as e Sábados Músicas do Mundo!
6as Samba

Sob a batuta do Tércio Borges 
e seus Imbirrantes do Samba!

Sempre às 21,30H



A Escola de Circo do Chapitô está em pleno desenvolvimen-
to: corpo, mente e criação fecundam-se mutuamente e con-
vocam outras e exaltantes perspetivas de vida.

Abrem-se caminhos novos sustentados num pensamento 
ecológico, global, diferenciado, para tudo e todos acolher-
mos.

E neste trânsito virtuoso, pouco a pouco, vamos fazendo 
parte de uma família paradoxal com toda a radicalidade que 
a arte reivindica.

Teresa Ricou

REUNIÃO DE PROFESSORES
Última reunião de professores do ano! Muita reflexão sobre os 
métodos utilizados, o ambiente escolar e uma troca de infor-
mações muito preciosa para assegurar o melhor compromisso 
e confiança entre colegas e comunidade escolar. Acabámos o 
ano a pensar como vai ser o futuro!



  

O CANTINHO DO ALUNO

  A arte persegue-nos no nosso dia-a-dia de inúmeras formas, 
somos constantemente expostos ao meio artístico, muitas 
vezes sem nos apercebemos. Como tal, a arte atua como 
um estimulante no desenvolvimento das crianças, através da 
arte é possível observar diferentes perspetivas e sensações a 
respeito de um mesmo ponto.
 
 As linguagens artísticas auxiliam no desenvolvimento 
de habilidades artísticas, a partir desse conhecimento, 
desenvolvem integralmente os aspetos intelectuais, emocionais, 
sociais, percetivos, físicos, estéticos e criativos. Sendo assim, 
o ensino da Arte é um instrumento pedagógico importante 
para a compreensão de si mesmo, da realidade, dos próprios 
sentimentos e das emoções.

   A demonstração de emoções contribui para a melhoria da 
vida social, principalmente na infância, que é a fase na qual o 
ser humano começa a tomar conhecimento de suas próprias 
atitudes. Desta forma, à medida que as crianças compreendem 
o mundo à sua volta, tornam-se capazes de vivenciar e 
interpretar o que sentem por meio do desenho e da pintura, por 
exemplo. Além disso, as expressões e o autocontrole podem 
ser melhor desenvolvidos por meios artísticos performativos 
como a música, a dança e o teatro.

  É possível utilizar a imaginação e visualizar o mundo ao 
redor por meio do desenvolvimento intelectual e crítico, 
trabalhando o processo de criação, as crianças demonstram 
a sua capacidade e o seu talento inato para captar a realidade 
de maneira natural. 

  Antes de escrever, as crianças rabiscam o mundo e as pessoas 
que as rodeiam, utilizando lápis de cor, lápis de cera, tintas, 
pincéis, entre outros materiais para desenhar, deste modo, são 
estimulados os movimentos e a coordenação motora.

  Por meio da dança, da música e do teatro, é possível ampliar o 
autoconhecimento. Afinal, estas atividades são capazes de fazer 
com que as crianças explorem o próprio corpo, descobrindo 
as suas habilidades e limitações, aprendendo a controlar a 
linguagem corporal. Além disso, é por meio destas formas de 
expressão artística que as crianças manifestam sentimentos e 
pensamentos que ainda não conseguem verbalizar. 

  Em suma, a Arte na Educação Infantil é a principal responsável 
por auxiliar o desenvolvimento da expressão corporal e 
emocional das crianças. Assim, podem ser utilizados diversos 
meios pedagógicos para aprimorar ainda mais as habilidades e 
capacidades artísticas, fazendo com que as crianças consigam 
desenvolver a perceção sobre o mundo e sobre a vida em 
sociedade.

Matilde Cunha 

(aluna 20 ano IAC )



NOVA VIDA PARA 
OS MATERIAIS
Ao longo do mês de novembro, os alunos do Curso de 
Cenografia, Figurinos e Adereços deram vida a materiais 
que caíram em desuso aplicando a sustentabilidade e a 
reciclagem.

A interdisciplinaridade entre desenho, a marcenaria e a 
aplicabilidade no circo tornou a sinergia perfeita entre o 
curso de artes e ofícios. Esta actividade foi acompanhada 
por Pascoal Furtado e Saulo Roque, professores de Técnicas 
Circenses,Teodora Boneva professora de Desenho de 
Figura, Adereços e Cenografia e pelo colaborador Valério, 
responsável pelas oficinas.

Apoiamos a sustentabilidade e reciclamos material para ser 
utilizado nos nossos espectáculos.



MONTAGEM DA NOSSA 
ÁRVORE DE NATAL

A árvore de natal do Chapitô é sempre desenhada na premissa
da reciclagem, sempre privilegiada nesta casa. Este ano foi 
assim:



WORKSHOP DE BALÕES
Os alunos do segundo ano do curso de IAC (Iinterpretação e ani-
mação circenses refrescaram os seus conhecimentos na mode-
lagem de balões, num workshop ministrado por Sebatião Ricou.



CEnTROS EDUCATIVOS
Centros Educativos de Navarro de Paiva e Bela Vista

Projeto “Animação em Acção” – Mala Mágica

O Projecto “Mala Mágica” no Bairro das Furnas (São Domingos 
de Benfica), no âmbito do Programa BIPZIP2022 foi divulgado 
desde Novembro na Comunidade, com o apoio dos parceiros. 
Iniciámos os Ateliers de Artes Circenses para crianças e o pri-
meiro workshop com séniores decorreu em Dezembro, com os 
utentes da Casa Nossa Senhora do Rosário, numa colaboração 
com a Trupe Sénior do Chapitô.

O Projeto “Animação em Ação”, desenvolvido nos Centros Edu-
cativos, dedicou-se nos últimos meses do ano às preparações 
das Festas de Natal e aos ensaios com os jovens. As Festas fo-
ram um sucesso, contámos com a presença do Sr. Diretor Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, 
bem como do Subdiretor Geral, João Cóias e vários elementos 
da DSJJ. Os nossos jovens brilharam nas apresentações, onde 
demonstraram os seus talentos às respetivas famílias!

Com o início do novo ano, é tempo de balanço mas também 
de projeção do que desejamos vir a criar, mas nem por isso 
paramos... Já estamos de “olho” nos preparativos do Carnaval!

 Alunos da escola de circo
 participaram no acolhimento



PROJETO TRAMPOLIM
A ideia que subjaz ao projecto TRAMPOLIM faz parte, 
desde a sua concepção inicial, de um amplexo mais vasto 
que se propõe combinar (i) compromisso social com 
grupos em situação vulnerável, (ii) capacitação artística 
e (iii) profissionalidade de excelência para responder, de 
forma sustentável e inovadora, a novas realidades na área 
da produção cultural, nas artes e ofícios do espectáculo e 
a desafios societais que reivindicam novas abordagens no 
campo artístico.

As dificuldades de constituição de um grupo coeso e 
com participação regular nas sessões presenciais de 
capacitação semanal (quatro vezes por semana, em Lisboa 
e em Almada) atrasou a criação de um objecto artístico, 
que o projecto pressupõe, como corolário de cada ciclo de 
capacitação.

A relevância e a consistência do vínculo dos jovens 
participantes com os tutores-formadores tem assentado 
muito nas redes digitais, nomeadamente o WhatsApp. 
Esse vínculo tem atingido níveis de significância relevantes. 

Assim, cresceu a dimensão mais tutorial, mais intimista da 
relação, no processo de capacitação. Também se acentuou 
a validade mais social do projecto com participação em 
vários eventos nacionais e internacionais.

ENTRE ALMADA E O BAIRRO ALTO 
-  NORTE/SUL -
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Saída de Lazer

Uma tarde cheia de Magia!!!!! Foram os familiares a 
fazer esta atividade para todas as crianças e seus 
pais.
Muito suspense….. Coelhos que saem das cartolas…
brinquedos que aparecem e desaparecem………
Uma tarde Maravilhosa!!!!!!!!!!

CENTRO INFANTIL JOÃO DOS SANTOS

FOMOS AO OCEANÁRIO!!!!!

Uma tarde divertida com tubarões, raias, peixes coloridos, 
pinguins, lontras, cavalos marinhos…
Também uma tarde de sensibilização de um mundo marinho a 
proteger.



A Trupe sénior 
vai passar por aqui

SÉNIOR

AQUI E EM QUALQUER LUGAR

Se Dezembro foi mês de animações Natalícias, Janeiro e Fe-
vereiro será tempo de ensaios para a aprendizagem de novas 
técnicas. 
A Formação Artística é uma dimensão fundamental do nosso 
trabalho pois é esta que permite a criação das competências 
técnicas que são visíveis nos espectáculos e animações. Neste 
novo ano vamos regressar às Técnicas Circenses com especial 
enfoque na Magia, uma técnica que a tod@s fascina.
Enquanto treinamos novas técnicas vamos apresentando o 
nosso espectáculo de sala “O Clube do Vinil”, um espectáculo 
de Clown que estreou em Julho, foi a Leiria (Instituto Politéc-
nico), a Évora aoFestival Internacional de Clown e teve a sua 
mais recente apresentação na Voz do Operário (num evento 
da SCML).Se quiserem saber de nós contactem-nos, Estamos 
aqui (no Chapitô), aqui e em qualquer lugar.

O Circo passou por di-
versas mudanças ao 
longo das décadas, 
tais como o surgimen-
to de escolas de circo 
que marcam a con-
tinuidade da história 
circense por meio da 
sistematização da téc-
nica dos movimentos 
ensinados. O Chapitô, 
dessa forma, além de 
cumprir um papel social 
de transmissão da arte 
circense,  com o espaço 
que ocupa nos centros 
educativos, consegue 
que novos jovens se 
desenvolvam e tenham 
contacto com uma nova 
cultura, participando de 
espetáculos e vivências diferenciadas. 



PRODUÇÃO E EVENTOS
PRODUÇÃO EM ACÇÃO!

 
2022 foi um ano repleto de novos desafios e aventuras, no mí-
nimo, peculiares.
 

Encerrámos o ano em cheio, tendo, no mês de Dezembro, aque-
cido, à bela maneira circense, o coração dos habitantes e vi-
sitantes dos municípios de Seia e de Sintra, além de termos 
celebrado o Natal com os divertidíssimos colaboradores do Ho-
tel Sublime Comporta, sem esquecer as comemorações com 
os membros da Brisa – Autoestradas de Portugal, em parce-
ria com a consultora Unimagem e, claro, sem deixar de lado o 
fantástico Museu Nacional Ferroviário, os maravilhosos colabo-
radores da Aegon Santander e suas famílias, além dos hóspe-
des e demais convidados do Hotel Inglaterra Estoril e, “cá em 
casa”, dos clientes do Chapitô à Mesa, com os quais entrámos, 
com o pé direito e de champagne em riste, em 2023.
 

Mas não podemos esquecer todos aqueles que partilharam 
connosco festas, cerimónias, espectáculos, inaugurações e de-
mais eventos ao longo deste passado ano. De entre os nossos 
Clientes e Parceiros, destacamos o Grupo Pestana, a agência 
Madhouse e o Grupo Ageas Portugal, a Ageas Seguros, as 
Câmaras Municipais da Guarda, de Almada, de Alcochete, de 
Santiago do Cacém e do Seixal, a Fnac, a Family Agency, a 
Aegon Santander, o Hotel Cristal, o Instituto Politécnico de 
Setúbal, a LIME e a Canon Portugal, a BSPIRT e a Hovione, a 
Melpe Events, a Nova School of Business and Economics, o 
ISCTE, entre muitas outras entidades que contrataram serviços 
ao Chapitô – Espectáculos e Eventos, assim apoiando causas 
sociais e fomentando a economia social, como já é apanágio 
do Chapitô.
 

Será em 2023 que vamos dar um twist 
Chapitô ao seu evento?



ACONTECEU
TERTÚLIA  com  JOÃO MORALES
“Que Escola Temos e Que Escola Queremos”

Uma tertúlia que contou com Paulo Guinote, Bárbara Wong 
e Pedro Sena Nunes como convidados para conversarmos 
sobre “Que Escola Temos e Que Escola Queremos” tendo 
como moderador João Morales. Contaram-se as histórias 
concretas que fazem a História da Educação! Para além de 
abordarmos a abertura da escola à comunidade, a organiza-
ção escolar, a inclusão, o espartilho burocrático, encontrámos 
também a liberdade para ir além do “aluno médio” - nas mé-
dias e métricas - e ainda a eterna “magia” dos professores e 
professoras que nos marcaram e ajudaram a caminho de uma 
vida adulta, de cidadãos realizados!



ACONTECEU
CINETENDINHA 
SÉRIE “SANTIAGO”

TERTÚLIA com CÉSAR MOURÃO

César Mourão, um ex-aluno de volta a Casa!
No dia 30 de Novembro, tivemos o “Cinetendinha na Cine-
tenda Chapitô,” com a curadoria de Rui Pedro Tendinha, de-
dicado à Série “Santiago” e esteve connosco César Mourão 
e restante equipa para uma conversa em torno desta nova 
série, que acabou de estrear, criada para a plataforma OPTO 
(SIC).
Conta a história de Anna e da sua família, que iniciam uma 
peregrinação, com início no Porto, que deveria ser para res-
tabelecer o núcleo familiar e ser um percurso de paz, mas tor-
na-se um percurso atribulado em que se cruzam com outros 
peregrinos e com um assassino que terá de ser descoberto. 
Foi rodada nas cidades de Matosinhos, Esposende, Viana do 
Castelo, Caminha e Vila Nova de Cerveira!

 
Foi muito bom receber o 
ex-aluno César Mourão e 
a equipa de “Santiago”! Fi-
cámos a conhecer melhor - 
pela voz dos protagonistas! 
- os processos de castings, 
a intensidade das gravações 
(fazendo muitos quilómetros 
por dia no Norte de Portu-
gal...) e a importância de ter 
estratégia e persistência para 
angariar o tal financiamento 
que permite realizar uma sé-
rie portuguesa de qualidade! 
Obrigado Leonor Vasconce-
los, José Pimentão, João Ca-
chola, Beatriz Godinho (da 
série Cuba Libre) e, claro, o 
nosso menino César Mourão 
de volta à antiga escola Cha-
pitô e biblioteca - onde se 
isolava para estudar truques 
de ilusionismo...premonitória 
vontade de encantar!

E agora César Mourão, quan
do 

puderes passa p
or cá outra vez, 

para nos rec
ordarmos do resto 

das històrias 
das nossas vi

das. 

TÉTÉ



NATAIS
SOCIAIS

 Escola São José

 Reino Natal Sintra

 Centro Social do Menino Deus

 Chapitô



NATAIS
SOCIAIS

 Reino Natal Sintra

 Chapitô

 Chapitô

 Centros Educativos



ACONTECEU
VISITA DA FUNDAÇÃO 

PÃO DE AÇÚCAR – AUCHAN

2023 pode ser um ano de grandes surpresas!?...
No nosso caminho estará, talvez, um grande encontro 
AUCHAN… proximidade com as seus Colégios Rik&Rok.
Parabéns a vocês!

 Rita Cardoso
 Sónia Torres

 Luis Costa

 Filipa Caldeira  Inês Amorim

 Simão Cardoso Leitão

 Rita Leote

 Mariana Esteves

VISITA DA PLATAFORMA 
PORTUGUESA DAS ONGD

 
A ONGD – uma Organização Não-Governamental para o 
Desenvolvimento – tem um papel fundamental na Socieda-
de. Ela pode e deve ser um parceiro fundamental para a 
própria Sociedade, o Governo, a Autarquia e o Estado. É 
destas proximidades que se vai reforçando todo o serviço 
social, o que é absolutamente fundamental para uma justiça 
social…O Chapitô, desde o início da sua existência há 40 
anos, faz parte desta grande Plataforma, em paralelo com 
o seu estatuto de IPSS, etc…Todos estes “estatutos” só va-
lem a pena na qualidade das suas aplicações, ao serviço 
dos cidadãos, cidadãs, em todas as frentes Artísticas – no 
Chapitô, o Circo – e Culturais, de Formação e Intervenção 
Social, sob o chapéu de uma economia social, tudo colma-
tando para uma justiça social no mundo…



ACONTECEU
SALÃO PIOLHO  

CINE CONCERTO - INATEL

Com “Marinheiro de Água Doce” (Steam Boat Bill Jr.), tivemos 
no Chapitô um filme de Buster Keaton no seu auge! Com os 
tons macios de um filme a preto e branco, um filme mudo mas 
com a excelente música de Cabrita, a nossa atenção prende-
-se nos detalhes e sobretudo nos semblantes taciturnos, de um 
outro tempo, que são um encanto. Obrigado, Fundação Inatel, 
por mais esta parceria!

LANÇAMENTO DO DISCO 
TOMO 1 DE SÍLVIO ROSADO

O nosso colaborador Sílvio Rosado, designer gráfico do 
Chapitô veio trazer a público, na nossa tenda, o seu primeiro
disco a solo - TOMO 1.
Excelente executante de Ukulele e possuidor de inesgotáveis
recursos vocais, o Sílvio proporcionou um agradável serão a 
uma vasta plateia que lhe não regateou fortes e merecidos 
aplausos.



ACONTECEU
ASSOCIAÇÃO KARINGANA  

DEZEMBRO DE 2022

João Proença, foi com imenso prazer e solidariedade que o 
Chapitô partilhou este material de tintas e lápis de pintura, 
para os meninos de Moçambique. A responsabilidade social 
estará sempre presente no nosso projecto – é dividindo que 
o mundo se vai equilibrando.

Maior abraço solidário a todos.

TÉTÉ



DOAÇÕES DE NATAL

 ECOA

 AURPIA - Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Amora

UNIVERSIDADE SÉNIOR DO SEIXAL

ACONTECEU

Cumprindo a tradição da partilha o Chapitô, uma vez mais, 
distribuiu material de pintura por várias associações.
Aqui fica o registo dessas entregas que estiveram a cargo 
do nosso colaborador António Churra.



ACONTECEU
VISITA DO “CIRCO DE LOS 

MUCHACHOS”

Manilo Doñoro esteve connosco no Chapitô 
para nos falar do “Circo de los Muchachos” 
(fundado em Ourense em 1963) que, sob a ba-
tuta do Padre Silva, e juntando um grupo de 
rapazes galegos, criou um projecto educativo 
em autogestão que atraiu milhares de crianças. 
Foi um projecto sócio-educativo revolucionário 
– a “Ciudad de los Muchachos” – que chegou 
a actuar em Madison Square Garden de Nova 
York, Auditório Nacional do México, Grand Pa-
lais de Paris, etc..

Até tinham moeda própria!!!



ACONTECEU
 VISITAS GUIADAS DA C.M.L. 

NO CHAPITÔ

Tivemos mais uma das visitas guiadas organiza-
das pela Câmara Municipal de Lisboa. Mesmo 
com chuva, alguns visitaram e outros revisitaram 
o Chapitô. É um gosto receber-vos e dar a co-
nhecer a história desta Casa! Visitem-nos sempre!



ACONTECEU

Morreu Jean Rok Achard, um sociólogo dedicado ao estudo da arte 
circense na educação (Escola Nacional de Circo do Canadá). Foi 
nosso amigo, visitou o Chapitô, e fez um estudo sociológico sobre 
o nosso “Projecto Circo” ao serviço da inclusão social. Homem de 
grande qualidade humana e grande intelectual das artes tridimen-
sionais/Circo…Perdemos mais um amigo e nosso admirador e en-
tendedor da nossa Missão, Arte e Justiça Social – Circo.
Paz à sua alma.

PERDEMOS MAIS UM AMIGO

ESCOLA “CRESCER E VIVER”
RIO DE JANEIRO

O nosso colaborador Wagner Lopes, de gozo das suas merecidas 
férias, teve oportunidade de visitar no Rio de Janeiro a Escola 
Crescer e Viver.
Trata-se de um projecto com muitas afinidades ao do Chapitô.
Servindo quase 300 alunos, entre crianças e adolescentes, através 
do circo cruzam eixos de actuação no sentido do desenvolvimento 
comunitário e sócio cultural.
Alexandre Sanctus, coordenador artístico e pedagógico agradeceu 
a visita de um coordenador do Chapitô.



ACONTECEU
CHAPITÔ NAS TELEVISÕES

Depoimento de Teresa Ricou no documentário 
sobre Circo na SIC - 17 de Dezembro de 2022

Entrevista no programa do GOUCHA  
TVI  22 de Dezembro de 2022



Qual o balanço que fazes desde a tua saída do Chapitô? O 
que correu melhor e o que correu pior do que esperavas?

O balanço que faço é positivo; foi um sonho tornado realidade. 
Podia ser mais fácil chegar ao que queremos, com caminhos 
mais acessíveis. Temos de trabalhar muito. Nunca imaginei es-
tar onde estou e a conseguir o que já consegui. Nunca pensei 
que fosse possível. Ser um dos escolhidos entre as dezenas de 
pessoas que fizeram audição para o espectáculo “Monólogos 
da Vacina” do João Baião. Antes fiz dois espectáculos com o 
encenador e coreógrafo Victor Hugo Pontes e muitos alunos 
do Chapitô foram ver! No dia 11 de Janeiro vou ter a estreia da 
minha criação “OCO” no Chapitô. Fica em cena nos dias 11, 12, 
18 e 19 de Janeiro de 2023. É um solo meu que junta dança, 
teatro e circo. Venham ver!

Qual foi o impacto de teres vencido o Got Talent Portugal 
2020 [em parceria com o Miguel Tira-Picos, também ex-alu-
no do Chapitô]. Como foi no teu Alentejo, em Estremoz?

O impacto foi eu perceber que afinal é mesmo tudo possível 
com trabalho e persistência. São palavras, mas é a verdade. 
Eu ainda estava no Chapitô quando fui finalista no Got Talent 
Portugal [em 2020]. No Alentejo o impacto foi maravilhoso, 
foi o carimbo final de aceitação dos meus pais. Eu vir para Lis-
boa com 18 anos, para esta área, não foi fácil para eles. Toda 
a gente me reconhecia na rua em Estremoz e apoiaram-me 
imenso. A partir desse momento abriram-se portas e passei a 
ser reconhecido pelo meu trabalho.

Diz-nos em três palavras como caracterizas o futuro do 
Circo:

O Circo será sempre um manifesto, na sua forma de se expres-
sar já que tem a sua força própria que vem da persistência 
porque nunca desistiu e nunca acabou! O Circo é abrangente 
porque é muito multidisciplinar e será cada vez mais. O Circo é 
acessível porque é uma mistura de muitas áreas e linguagens; 
é para todas as linguagens, idades, países, origens. É inclusivo!
A quem queira seguir uma carreira no Circo, digo que é possí-
vel com foco e persistência. E muita cabeça!
 

 
João Pataco é natural de Estremoz e veio para o Chapitô com 
18 anos. Terminou o Curso de Interpretação e Animação Cir-
censes em 2020, tendo-se especializado em acrobacia. Ven-
ceu o Got Talent Portugal 2020, fazendo dupla com  Miguel 
Tira-Picos, e interessa-se cada vez mais pela criação de es-
pectáculos.

ENTREVISTA COM 

 JOÃO PATACO



passaram por cá

 JOSÉ FALCÃO
 (SOS RACISMO)

 LUISA THIRÉ

 MIGUEL  RAPOSO

 JOÃO SOARES

 ANNICK BURHENNE

DANIEL PROENÇA 
DE CARVALHO

NATÁLIA PROENÇA 
DE CARVALHO



CURSOS FIM 
DE TARDE

+ info ->





Carimbos para tecidos 
feitos a partir de fruta.

Material: Tinta para tecidos, sacos ou t-shirts 
ou tecidos velhos, pincel de tinta.

Mais ideias para carimbos de roupa ou papel...



Mais ideias para carimbos de roupa ou papel...

Prá  semana
 recomeçam as 
aulas...

Malta, vamos lá 
ensaiar pró 
carnaval.

DEPOIS DAS FÉRIAS DE NATAL



IN THE TENT

OCO
January 11th, 12th, 18th and 19th - 9 pm
NEW CIRCUS SHOW
with JOÃO PATACO 
(EX-STUDENT OF CHAPITÔ)

ARBOR
February 24th, 25th and 26th - 9 pm
NEW CIRCUS SHOW
with JOÃO ANTUNES AND PEDRO CAETANO
(EX-STUDENTS OF CHAPITÔ)

IN THE BARTÔ
IN FEBRUARY

Gathering:
Art Invites Journalism
The Passage of the Testimony – Part II
What does it mean to be a journalist today? Is the 
question misplaced because being a journalist is 
timeless? And how many generations come together 
in a newsroom? We will go around these questions 
and perhaps talk about the typical characters: the 
director, the editor, the journalist, the intern...
With the notable growth of online communication and 
teleworking, what space is there in an editorial office 
for reflection and criticism?

Monday Chorinho,
Wednesday Samba da Vez
Thursdays and Saturdays Music of the World!
Friday samba
Under the baton of Tércio Borges
and his Samba Imbirrantes!
Always at 21.30h

IN SCHOOL

The Escola de Circo do Chapitô is in full development: body, 
mind and creation fertilize each other and summon other and 
exciting perspectives of life.
New paths are opened up based on ecological, global, diffe-
rentiated thinking, for everything and everyone to be welco-
med.
And in this virtuous transit, little by little, we become part of a 
paradoxical family with all the radicalism that art claims.

Teresa Ricou

NEW LIFE FOR
THE MATERIALS
Throughout the month of November, students from the Sceno-
graphy, Costumes and Props Course gave life to materials that 
had fallen into disuse, applying sustainability and recycling.



ASSEMBLY OF OUR CHRISTMAS TREE
Chapitô's Christmas tree is always designed on the premise
recycling, always privileged in this house. This year it was 
like this:

BALLOON WORKSHOP
The second-year students of the IAC course (circus in-
terpretation and animation) refreshed their knowledge in 
balloon modeling, in a workshop given by Sebatião Ricou.

EDUCATIONAL CENTERS
Educational Centers of Navarro de Paiva and Bela Vista

PROJECT “ANIMATION IN ACTION” – 
MALA MÁGICA

The “Mala Mágica” Project in Bairro das Furnas (São Domin-
gos de Benfica), within the scope of the BIPZIP2022 Pro-
gramme, has been publicized in the Community since No-
vember, with the support of partners. We started the Circus 
Arts Workshops for children and the first workshop with se-
niors took place in December, with the users of Casa Nossa 
Senhora do Rosário, in collaboration with the Senior Troupe 
of Chapitô.

The “Animation in Action” Project, developed in the Educa-
tional Centres, was devoted in the last months of the year to 
preparations for the Christmas Festivities and to rehearsals 
with young people. The parties were a success, we had the 
presence of Mr. Director General of Reinsertion and Prison 
Services, Rui Abrunhosa Gonçalves, as well as the Deputy 
Director General, João Cóias and various elements of the 
DSJJ. Our young people shone in the presentations, where 
they demonstrated their talents to their families!
With the start of the new year, it's time to take stock but also 
to project what we want to create, but that doesn't mean we 
stop... We're already keeping an eye on Carnival prepara-
tions!

Between Almada and Bairro Alto -  North South -

“TRAMPOLIM” PROJECT

The idea underlying the TRAMPOLIM project has been part, 
since its initial conception, of a broader scope that proposes 
to combine (i) social commitment with groups in vulnerable si-
tuations, (ii) artistic training and (iii) excellent professionalism 
to respond, in a sustainable and innovative way, to new reali-
ties in the area of cultural production, in performing arts and 
crafts and to societal challenges that claim new approaches 
in the artistic field.

COMBINED FORCES
IN CAXIAS
Circus has undergone several changes over the decades, 
such as the emergence of circus schools that mark the 
continuity of circus history through the systematization of 
the technique of taught movements. Chapitô, in this way, 
in addition to fulfilling a social role of transmitting circus 
art, with the space it occupies in educational centers, ma-
nages that new young people develop and have contact 
with a new culture, participating in shows and different 
experiences.



IT HAPPENED

TERTULIA with JOÃO MORALES

“What School We Have and What School We Want”
A gathering that had Paulo Guinote, Bárbara Wong and Pedro 
Sena Nunes as guests to talk about “What School We Have and 
What School We Want” with João Morales as moderator.

CINETENDINHA
“SANTIAGO” SERIES
TERTULIA with CÉSAR MOURÃO

César Mourão, a former student back home!
On the 30th of November, we had “Cinetendinha na Cineten-
da Chapitô,” curated by Rui Pedro Tendinha, dedicated to the 
“Santiago” series and César Mourão and the rest of the team 
were with us for a conversation about this new series, which has 
just premiered , created for the OPTO (SIC) platform.

FOUNDATION VISIT
PÃO DE AÇÚCAR – AUCHAN

2023 could be a year of big surprises!?...
On our way will be, perhaps, a great encounter 
AUCHAN… proximity to its RICK and ROCK schools.
Congratulations to you!

NGDO VISIT

The ONGD for development – a non-governmental organi-
zation – has a fundamental role in society. It can and must 
be a fundamental partner with Society, itself, the Govern-
ment, the Municipality, the State of the Nation. It is from 
these proximity that all social service is reinforced, abso-
lutely fundamental for social justice...

SALÃO PIOLHO
CINE CONCERT - INATEL

With “Marinheiro de Água Doce” (Steam Boat Bill Jr.), we 
had a Buster Keaton movie at its peak in Chapitô! With the 
soft tones of a black and white film, a silent film but with 
the excellent music of Cabrita, our attention is focused on 
the details and above all on the taciturn faces, from another 
time, which are a delight. Thank you, Fundação Inatel, for 
this partnership!

DISC RELEASE
BOOK 1 OF SILVIO ROSADO

Our collaborator Sílvio Rosado, graphic designer of the
Chapitô came to publicize, in our tent, its first
solo album - TOMO 1.
Excellent Ukulele player and possessor of inexhaustible
vocal resources, Sílvio provided a pleasant evening to
a vast audience that did not bargain for strong and deserved
applause.



KARINGANA ASSOCIATION
DECEMBER 2022

João Proença, it was with immense pleasure and solidarity 
that Chapitô shared this material of paints and painting pen-
cils, for the boys of Mozambique. Social responsibility will 
always be present in our project – it is by dividing that the 
world balances itself out.
Biggest solidarity hug to all.

TETE

CHRISTMAS DONATIONS
Complying with the sharing tradition, Chapitô once again 
distributed painting material to various associations.
Here is the record of those deliveries that were in charge
by our collaborator António Churra.

VISIT OF THE “CIRCO DE LOS”
MUCHACHOS”

Manilo Doñoro was with us in Chapitô to talk about the 
“Circo de los Muchachos” (founded in Ourense in 1963) 
which, under the baton of Father Silva, and bringing togeth-
er a group of Galician boys, created an educational project 
in self-management that attracted thousands of kids. It was 
a revolutionary socio-educational project – the “Ciudad 
de los Muchachos” – which even performed in Madison 
Square Garden in New York, National Auditorium in Mexi-
co, Grand Palais in Paris, etc..
They even had their own currency!!!

GUIDED TOURS OF C.M.L.
IN THE CHAPITÔ

We had another one of the guided tours organized by the 
Lisbon City Council. Even with rain, some visited and oth-
ers revisited Chapitô. It is a pleasure to receive you and to 
make known the history of this House! Visit us often!

SCHOOL GROW AND LIVE
RIO DE JANEIRO
Our collaborator Wagner Lopes, enjoying his well-deserved 
vacation, had the opportunity to visit the school in Rio de 
Janeiro to grow and live.
It is a project with many affinities to Chapitô.
Serving almost 300 students, including children and teen-
agers, the circus crosses axes of action towards communi-
ty and socio-cultural development.
Alexandre Sanctus, artistic and pedagogical coordinator, 
thanked the visit of a Chapitô coordinator.



Quando a cultura é comida 
e o sabor é partilhado, 
fica a cultura servida

e o sabor fica agradado.

Chapitô à Mesa, a 
simplicidade com muito 

sabor.


