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AO CORRER DO TEMPO
O Verão passou.

E no final de Setembro o equinócio trouxe o Outono. 

Outono que espreita e entra de feição, olhando em tons de 
amarelos e castanhos o cair das folhas. Outono que convida 
a acender as luzes, bem mais cedo, para iluminar o anúncio da 
noite, salpicada daquela chuva hà tanto esperada, depois de 
um Verão quente. 

Numa passagem rápida, passámos de 2022 a 2023. Fechámos 
as portas ao ano velho, cheio de pandemias, e renovámos 
energias para mais 365 dias.

E o Inverno veio cheio de força!

Tempo muito frio: as temperaturas andam extremadas!

O meu conselho, desta jovem a caminho dos 80, aprendido na 
escola da vida, é que nos preparemos com gorros, cachecóis, 
gabardinas, chapéus, botas e tudo o mais, mas, para combater 
e prevenir constipações, não deixar de fazer exercício físico - 
aquece os músculos e põe-nos em Boa Forma Física – melhora 
a saúde do corpo e eleva a autoestima…!!! 

Aqui vos deixo o meu receituário1 para esta passagem de 
estação – registem, se quiserem:

Vitamina C – poder antioxidante e protector celular;

Vitamina D – mantém os ossos fortes e apoia o sistema    
imunitário;

Vitamina B6 – reduz o cansaço e a fadiga, equilibra o sistema 
nervoso;

Selénio – protecção de infecções;

Zinco – mantém o cabelo, as unhas, a pele, a visão e os ossos 
saudáveis;

Equinácea – previne as laringites e faringites e protege a 
cavidade nasal;

Própolis – propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias.

1Atenção que estas minhas recomendações são o resultado 
de uma frequente utilização, tanto como prevenção, como em 
caso de aplicação imediata, feitas naturalmente sob orientação 
de um profissional de saúde, na farmácia mais perto de si, para 
um Inverno tranquilo. 

Quero com isto dizer que, nesta viagem a conviver com um 
Inverno poderoso, tenho sobrevivido… não estou a falar da 
ciática, esta aparece, pelas tantas horas sentada a pensar 
como fazer melhor, e outras tantas em pé pela madrugada, a 
espairecer e a dar um ar de graça ao people.

O início de um novo ciclo faz emergir a vontade de concretizar 
ambições colectivas. Janeiro e Fevereiro voaram, estamos enfim 
em Março / Abril e em mais sessenta e tal dias de grandes 
acontecimentos. 

A Primavera traz-nos o grande evento que é a nova criação da 
Companhia  “Júlio César”, logo depois o Dia do Teatro – 27 de 
Março, e a celebração de Abril sempre em Festa, este ano com 
os 49 anos a comemorar a Liberdade.

Um país com sabor a esquerda: Democracia em pleno exercício 
e em aturada conquista, mas a necessitar de reinvenção. 

Os tempos são outros, precisa-se um novo olhar, um novo 
pensamento. É uma visão inclusiva e abrangente 
de 180º para um lado, e de 180º para outro lado do 
mundo: olhares indoor - reflexão, como agir, para 
onde ir; pensemos outdoor - tanto para fazer, tudo 
para acontecer!…



A natureza tem sido tão maltratada nestes últimos tempos… 
ela olha para nós e dá-nos sinais de alerta, chama-nos para 
pôr mãos-à-obra. Cada um de nós, com as suas ferramentas 
cívicas e criativas, convocamo-nos para comemorar mais 
este quase meio século em liberdade, com toda a vontade 
e energia para acudir à amiga natureza, salvando-nos de uma 
catástrofe ecológica – estamos num mundo globalizado, em 
que os fenómenos são interdependentes e tudo a todos 
afecta. 

 A questão pertinente é saber como travar esta “revolução” ou 
“convulsão” que os algoritmos anunciam e que se propõem 
comandar as nossas vidas, todos nós diluídos e massificados 
na Cloud, numa humanidade (im)potente no dealbar do século 
XXII.

No Chapitô salta para a pista da Tenda o grande 
espectáculo da Companhia “Júlio César” – com muito pouco, 
fazemos grandes espectáculos!

       No dia 27 de Março, entre o circo e o teatro, lá estamos 
para cumplicidades saudáveis. Estará connosco o Heitor 
Lourenço para a leitura da mensagem do Dia Mundial do 
Teatro. Defendendo-se de qualquer vírus, a Humanidade 
saúda as artes ao serviço da inclusão social.

       No Bartô teremos a Cinetendinha com Rui Pedro Tendinha 
e Nuno Markl. E, ainda, uma Tertúlia com Margarida Pinto 
Correia e jornalistas convidados.      

       Continuando no Bartô, a sempre muito apreciada música 
brasileira com o Tércio Borges e os “Imbirrantes do Samba” 
e vários outros géneros musicais num dia-a-dia sempre com 
música ao vivo.

        Em Abril, juntos comemoramos a Liberdade e a Justiça 
Social como pilares fundamentais do nosso dia-a-dia, 
pisando com segurança o chão que nos sustém. Connosco 
vão estar amigos e amigas, a bem de uma sociedade civil 
implicada, organizada e determinada nos grandes objectivos – 
Fraternidade, Igualdade, Liberdade – garantem e contribuem 
para a equidade, o respeito à diferença e o total exercício de 
cidadania activa em democracia plena.

       Ainda em Abril, no Bartô, uma “Tertúlia das Comidas” com 
Pedro Franca Pinto.

Enquanto houver sol na terra 

para exportar o tal do hidrogénio verde , 

ainda fica uma esperança! 

SEJAMOS EXIGENTES, SEM CONFORMISMOS NEM 
HUMILHAÇÕES.

Teresa Ricou

CONVERGENTE/DIVERGENTE: notas (im)próprias!
A VISITA DO PAPA

Uma daquelas notícias de pé-de-página, quando lida com mente 
acordada, pode permitir o tal salto quântico na forma de pensar as 
coisas.

reduzido, ainda ficaríamos com uma floresta de bambus a 
anunciar o Parque Intermunicipal do Trancão, previsto para 
depois do evento! 

Pois se na Tailândia, lá no Oriente, 
os bombeiros fazem treino de 
fogo em escadas de bambu, 
mostrando inteligência ecológica 
e economia circular, eu deixo 
aqui uma proposta ousada para 
o altar das Jornadas Mundiais de 
Juventude: um altar de Canas-da-
Índia lembraria a viagem do Vasco 
da Gama e teria a bênção das 
Ninfas do Tejo e, com orçamento 



NA TENDA

Sinopse: 
“Julio César - Veni Vidi Vici. Agora a sério - Alea Jacta Est  i.e. Os 
Dados Estão Lançados e os actores também. 
Munidos unicamente de uma boa história, a roupa do corpo e uma 
gaita de amolar, prenúncio de morte e riso. Julio tem acento no U.
Porque é que César tem que morrer? 
Autoproclamado Ditador Perpétuo de Roma, concentra em si todo 
o poder. Uma atitude déspota que leva os senadores a conspi-
rar para salvar a República. Homens honrados. Assassinos, mas 
honrados. Ironia do destino, é exatamente esta morte que empurra 
Roma para sucessivos imperadores déspotas. Lançou assim uma 
tendência que perdura até aos dias de hoje. O povo, cego e volátil, 
assiste ao golpe de Estado e é manipulado pela retórica dos gol-
pistas. Outra tendência.
Uma história eternizada pelos grandes contadores de histórias, 
desde Plutarco a Shakespeare, que a Companhia do Chapitô 
adapta na sua 39ª criação.
Avé para todxs!”

23 de Março a 28 de Abril

Criação coletiva da Companhia do Chapitô 
Encenação: Jose C. Garcia e Cláudia Nóvoa 

Interpretação: Jorge Cruz, Pedro Diogo, Susana Nunes
Direcção de Produção: Tânia Melo Rodrigues 

Designer Gráfico: Sílvio Rosado
Comunicação: Cristina Carvalho

Audiovisuais:  Frank Saalfeld 

PERFORMANCE
 PELOS ALUNOS 

DO CHAPITÔ 



NA TENDA
23 de Março a 28 de Abril

12 DE MARÇO 2023 - 21:30H

NA TENDA

O TEATRO VEM AO CIRCO

MENSAGEM DO DIA MUNDIAL 
DO TEATRO LIDA POR:

HEITOR LOURENÇO

PERFORMANCE
 PELOS ALUNOS 

DO CHAPITÔ 

27 DE MARÇO 2023

DIA MUNDIAL DO TEATRO



NA TENDA

12 DE MARÇO 2023 - 21:30H
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25 de Abril é uma data símbolo da democracia portuguesa. 

Democracia que gera liberdade. 

Liberdade que inspira a Arte. 

Arte que liberta! 

Arte que inclui todos na solidariedade da festa. 

Uma noite especial que combinará a beleza dos espaços do Chapitô 

com coreografias animadas que convocam símbolos

e estereótipos e que, certamente, farão cada visitante intuir porque 

é que a Arte é o mais forte dos estímulos para viver em Liberdade. 

Connosco estarão muitos amigos e amigas que partilham a imensa 

alegria no festejo do dia da Liberdade.

Artistas e alunos serão a garantia do perpetuar da defesa da 

memória deste dia. 

Com todos eles iremos COMEMORAR ABRIL.

COMEMORAÇÃO DO 
25 DE ABRIL

na madrugada de 24 para 25 de Abril



NO BARTÔ

 Tert úl ia: 
A Arte Convida o Jornalismo  

A passagem do Testemunho – Parte II

convidadas: 
Margarida Pinto Correia  e João Gobern

23 DE MARÇO 2023 |  19h00 

12 DE MARÇO 2023 - 21:30H

COMEMORAÇÃO DO 
25 DE ABRIL

na madrugada de 24 para 25 de Abril



NO BARTÔ

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

 Tert úl ia: 
DAS COMIDAS

13 DE ABRIL 2023 |  19h00 
Um produto,  uma refeição e uma região na hospital idade
Com Pedro Franca Pinto  (Craveiral  Farmhouse,  Odemira)



 Tert úl ia: 
DAS COMIDAS Quero iniciar este texto com uma história que me sucedeu há 

alguns anos, ainda que talvez devesse empregar a expressão 
“há muitos anos”, pois suspeito que haverá quem entenda que 
o início da década de 1990 é um tempo já distantíssimo. Eu e 
os meus colegas acabávamos de chegar a esse instante de 
fronteiras, de decisões e de preparações para novos e estimu-
lantes desafios que é o 9º ano de escolaridade, e os nossos 
professores acharam por bem, e na melhor das horas, levar-
-nos numa visita de estudo a uma feira educativa que se reali-
zava na FIL. 

Devo confessar que os anos me roubaram quase todas as lem-
branças dessa visita, com a excepção de três: ter visto na mon-
tra de uma loja de discos um single em vinil de uma banda que 
eu adorava, mas que as minhas frágeis economias não me per-
mitiram adquirir; que a antiga FIL foi o maior edifício que eu vira 
até então; e, principalmente, de ter visitado na feira educativa 
um stand do Chapitô, que eu, na minha juvenil ignorância, nem 
sequer sabia, até então, que era uma Escola de Circo, mesmo 
que já conhecesse algum do trabalho realizado pela Teresa 
Ricou. Fui recebido por uma jovem um pouco mais velha do 
que eu era na altura – porventura uma aluna da escola -, que 
simpaticamente me ofereceu um folheto e me apresentou, de 
forma objetiva e vibrante, uma das partes essenciais do Pro-
jeto do Chapitô: ministrar um percurso de formação nas artes 
circenses. Bebendo dos gestos e das palavras dessa jovem, a 
minha mente navegava por entre as memórias dos circos que 
eu vira na minha ainda recente infância, mas também nas des-
lumbrantes e misteriosas imagens de um filme que eu acabara 
de descobrir, e que continuadamente me fascina desde então: 
Asas do Desejo, de Wim Wenders. O circo é experiência, é 
arte, é emoção, e eu sentia desenvolver-se em mim a vontade 
de ser exatamente como aquela jovem e beber também de 
tudo o que ela bebia enquanto ouvia as suas palavras. Eu tam-
bém queria fazer parte do Chapitô. 

A vida, contudo, leva-nos por diferentes caminhos, sendo que 
a maioria das vezes só conseguimos descobri-los quando os 
trilhamos. Dirigi-me para a literatura e para o cinema, estudei e 
ainda estudo longamente ambas as artes, dei aulas sobre elas 
e também sobre elas escrevo. As artes estiveram sempre comi-
go, mas apesar de tudo vinha sentindo, desde há algum tempo, 
que ainda precisava de estar mais próximo do mundo artístico. 
Foi, portanto, também na melhor das horas que me surgiu este 
novo e estimulante desafio de me mudar para uma nova cidade 
e integrar o corpo docente do Chapitô. Estou motivado para 
contribuir para o enriquecimento deste Projeto imprimindo na 
minha disciplina – o Português – uma ótica de interdisciplinari-
dade e de diálogo entre diferentes linguagens físicas, perfor-

APRESENTAÇÃO DO NOVO 
COORDENADOR DO 3ºANO

máticas e artísticas, ao mes-
mo tempo aprendendo o 
máximo possível com todas 
as pessoas que agora me ro-
deiam. Por mais voltas que a 
vida dê, parece-me que tam-
bém acaba, por vezes, por 
se encarregar de nos condu-
zir aos lugares onde um dia 
quisemos estar. 

Bruno Lara 

FEVEREIRO



INTERCÂMBIO DE 
ALUNOS DE CIRCO
No sentido de possibilitar cada vez mais a experiência de in-
tercâmbio de alunos, a Escola de Circo do Chapitô recebeu, 
para realizar um estágio de 5 semanas, duas alunas que vie-
ram da East Sussex School of Circus (Londres). Esta escola 
inglesa é “fruto” de sonhos 
que nasceram no Chapitô, 
pela mão do nosso ex-alu-
no Renato Pires, que tem 
desenvolvido um trabalho 
maravilhoso enquanto di-
rector e artista nas terras 
de sua majestade.
Esta escola é um dos locais 
que actualmente viabiliza 
estágios para os nossos 
alunos do 3º Ano, permitin-
do o aperfeiçoamento téc-
nico, conhecer novas cultu-
ras e costumes bem como 
abrir portas à internaciona-
lização.
Foi de coração aberto que 
ao longo deste tempo pu-
demos partilhar a vida de 
circo com a Katrina e a Ab-
bie, que quiseram deixar a 
sua mensagem:

“Spending the past 5 weeks at Chapitô has been such a pleas-
ure. The school has a very strong character and has definitely 
left its mark on me. All the teachers are incredible at what they 
do and have taught me so much within circus as well as in 
life. The students at the school were all so talented and even 
more lovely, always made us feel welcome and included. I am 
so grateful for this experience and am very sad that the intern-
ship has come to an end.”
       
Katrina Brennan-Wright

Tradução: Passar as últimas 5 semanas no Chapitô foi um enor-
me prazer. A escola tem um carácter muito forte e definitivamen-
te deixou a sua marca em mim. Todos os professores são incríveis 
no que fazem e ensinaram-me tanta coisa, no circo, mas também 
na vida. Os alunos da escola eram todos muito talentosos e ainda 
mais amáveis, fizeram-nos sempre sentir bem-vindos e incluídos. 
Estou muito grata por esta experiência e estou muito triste que o 
estágio tenha chegado ao fim.

LONDRES
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Fernando Pessoa, através do seu heterónimo 
Alberto Caeiro, escreveu um dia os seguintes versos: 

O meu olhar é nítido como um girassol.

Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...

Olhando também para os mais variados lugares e sendo inevi-
tavelmente plural como exige o universo, o Chapitô permanece 
sempre atento ao mundo que o rodeia e às suas diferentes 
inquietações, preservando a mesma atitude crítica, cívica e in-
terventiva que tem caracterizado esta Casa ao longo da sua 
existência. É esta a disposição que conduz à adoção de “Sau-
demos a Natureza” como uma das máximas principais para 
este ano de 2023, enquanto motivo para o estabelecimento 
de um diálogo entre corpo e mente que nos possibilita con-
ceber-nos enquanto parte integrante – e não dominante - da 
biosfera, abraçando a sustentabilidade ambiental do planeta 
como uma insígnia. E sempre, como é evidente, através das 
artes, desde logo das artes circenses. Como Caeiro, queremos 
ter o pasmo essencial de nascer a cada momento para a eter-
na novidade do Mundo, agindo em consciência para trabalhar 
continuamente em prol da sua proteção. 

A atitude crítica, cívica e interventiva que move o Chapi-
tô é de igual forma a razão para aclamar e defender, neste 
ano de 2023 e sempre, a diversidade LGBTQI+. Toda e qual-
quer pessoa que queira dar azo à sua veia criativa, pensadora 
e interventiva deve sempre exercer, defender e proteger de 
forma enérgica toda e qualquer forma de Liberdade, salientan-
do, antes de qualquer outra, a Liberdade de sermos, de nos 
concebermos, de nos entendermos e de nos amarmos uns aos 
outros do modo que seja mais natural para cada um de nós. 
Sem receios, estigmas, culpas nem julgamentos, mas apenas 
alimentando a inocência de sermos quem somos e como so-
mos, porque, e pensando ainda em Caeiro, “o Mundo não se 
fez para pensarmos nele […] Mas para olharmos para ele e es-
tarmos de acordo”. 

Assim se projetam os horizontes para um constante pro-
cesso de consciencialização de que a vida, para ser bem vivida, 
precisa que todos façamos parte da construção das pontes de 
comunicação entre todos nós. 

Bruno Lara 

TEMA DA ESCOLA 
PARA ESTE ANOLONDRES



GRUPO AUCHAN 
PATROCINA LANCHES 

DE ALUNOS
Em Janeiro, o Chapitô estabeleceu uma parceria com a empresa 
Auchan no sentido de promover “Hábitos de Alimentação 
Saudáveis”. 
No âmbito desta parceria, tivemos connosco Cátia Gouveia 
Miguel, nutricionista e coordenadora do programa, tendo ministra-
do algumas dicas para uma alimentação equilibrada e saudável. 
Ao longo da sessão, houve espaço para dúvidas e perguntas dos 
alunos que se sentiram esclarecidos e motivados para melhorar os 
seus hábitos alimentares.
Neste momento, o Grupo Auchan patrocina literalmente os 
lanches dos alunos da nossa escola. 
As sessões irão acontecer uma vez por mês. 

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS É TEMA 

PERFORMÁTICO

Nos dias 10 e 11 de fevereiro, pelas 21 horas, a tenda do Chapitô 
apresentou “TOGETHER – a face humana das alterações climáti-
cas”, um espetáculo no âmbito do projeto internacional “Climate Of 
Change”, promovido pelo Instituto Marquês Valle Flôr e acolhido 
pela segunda vez consecutiva pela Escola Profissional de Artes e 
Ofícios do Espetáculo. 

JAN
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O espetáculo que teve como principal objetivo consciencializar o 
público sobre os desastres climáticos e a fragilidade do planeta. 
Together foi interpretado pela turma do 2º ano do Curso de In-
terpretação e Animação Circenses, foi encenado pelo professor 
Nuno Figueiredo e produzido por Rosângela Barreiro e Wagner 
Lopes.

TELMO SIMÕES CÁTIA LOPES   

DIANA ALVES

INSTITUTO MARQUES VALLE FLOR



CARNAVAL 2023 
“Mitos, Medos e Sonhos”

O Carnaval no Chapitô é dos momentos mais agregadores deste 
projecto que também é CASA. 
Ontem, celebrámos entre amigos, alunos, colaboradores, professo-
res e com muitas caras conhecidas na plateia e no júri daquele que 
foi o Concurso Carnaval – 2023.
Ao longo do dia, fizemos vários lives para o instagram, realizámos 
entrevistas em directo, transmitimos performances no espaço exte-
rior em 4K, o professor de circo saltou para o plateau e foi o mestre 
de cerimónia. A directora apresentou e entregou prémios. A biblio-
teca transformou-se em restaurante, os ginásios em camarim e as 
varandas em palco. Foi um dia bonito que começou cedo e terminou 
ao entrar na madrugada.

VER FOTOS NAS PÁGINAS CENTRAIS

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

O nosso Juri:

PEDRO GRANGER, MIGUEL HONRADO, MARGARIDA PINTO CORREIA

TERESA OLIVEIRA, MADALENA NUNES DIOGO 

E BRUNO RIBEIRO MENESES

FE
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VER FOTOS NAS PÁGINAS CENTRAIS

Em parceria com a Escola de Circo da Vila das Artes, no Bra-
sil, o Chapitô trouxe os artistas Cláudio Ivo e Ninha Almeida para 
actuarem como residentes artísticos na nossa escola, partilhando 
conhecimento com os nossos alunos e professores entre os meses 
de fevereiro e março deste ano. Além desses nomes, a parceria en-
tre as escolas irá trazer ao longo deste ano outros dois artistas para 
estarem connosco.
Cláudio Ivo, artista da palhaçaria e adereços, traz para as aulas de 
técnicas performativas novas perspetivas sobre a construção do 
clown através duma personagem folclórica brasileira, enquanto a ar-
tista dos equilibrios Ninha Almeida acrescenta às aulas de técnicas 
circenses as suas habilidades nos arames. Além disto, Ninha Almei-
da irá apresentar, ao fim da sua estadia connosco, seu espectáculo 
no dia 27 de março na Tenda do Chapitô. “A não perder”

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

REUNIÃO DE BALANÇO
Depois de cada evento aqui, na escola de circo, fazemos sempre
uma reunião de balanço em que, direcção, professores e alunos,
avaliamos o que correu bem e menos bem. Assim foi após o 
Carnaval.

FEVEREIRO

 MA
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O CANTINHO 
DO ALUNO

Alma vegetal
Pedro era um rapaz criado no campo e a sua família tinha 
uma quinta enorme cheia de animais. Mas o que chamava a 
atenção de Pedro era a agricultura, mais especificamente os 
vegetais. Desde dos seus 9 anos, Pedro havia desenvolvido 
um enorme ou um gigantesco interesse por vegetais, tinha-
os no quarto, na roupa, basicamente em tudo do seu dia a 
dia.
Aos 15 anos, Pedro pediu para furar as orelhas. Os seus pais 
não viram problema nisso e deixaram. Aí Pedro começou a 
apanhar os vegetais da quinta e a usá-los como brincos. Isto 
durou até aos seus 20 anos. Pedro já usara os seus brincos 
favoritos há alguns meses, que eram alhos franceses.
Com tanto tempo passado, os alhos franceses pendurados 
nas suas orelhas começaram a apodrecer lentamente e 
quando já não havia mais por onde apodrecer começou a 
alastrar-se pela sua pele. Pedro insistia em não retirar os 
brincos e depois de um ano, o corpo de Pedro estava 70% 
coberto de bolor, mas mesmo assim Pedro estava disposto 
a ir onde fosse preciso, tudo para não retirar os brincos. E 
quando 100% do seu corpo se encontrava coberto de bolor 
e podridão, num passeio por um prado perto da Quinta, foi 
alvejado, por nada mais nada menos, pelo seu pai que o 
havia confundido com um monstro ou alguma figura mística.
O pai já não reconhecia o filho, pois o filho já não visitava a 
família há mais de três anos. O seu cadáver foi utilizado como 
adubo para a agricultura da família.
Aparentemente o rapaz não morreu em vão.

Tiago Oliveira
Aluno do 2ºano

Mar 

um sítio onde me sinto        Mar
Onde por vezes é mais fácil respirar
E por momentos os pensamentos morrem 
E fico só a ouvir o som das ondas do mar 

As ondas por vezes estão agitadas
como um homem a fugir 
E outras vezes estão calmas 
como um bebé a dormir 

Por vezes encontramos peixes 

E muitas vezes algas a flutuar 

Há dias em que o mar 
Está coberto de algas 
E dias em que está límpido 
Como uma sopa marítima 

Mesmo com defeitos e medos
Ó mar o quando gosto de ti 
MAR UM SÍTIO ONDE SEMPRE 
VOU ME SENTIR MAR

Bibiana Guénoun
2º ano CenFA

MA
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CEnTROS EDUCATIVOS
Centros Educativos de Navarro de Paiva e Bela Vista

“Animação em Ação  Mala Mágica”
E mais um Carnaval se passou! Começámos cheios de 

energia e prontos para mais um dia de folia! Dentro de várias 
malas cabem vários mundos… Entre acessórios, roupas e perucas, 
há um infinito de possibilidades, estas que dão vida a médicos, 
piratas, turistas, tribos, super-heróis… aonde a imaginação nos 
levar! Depois dos jovens serem divididos em grupos, é tempo 
de puxar pela criatividade e criar histórias e aventuras únicas!  

A carrinha mágica do Chapitô seguiu o seu caminho do 
Centro Educativo Navarro de Paiva para o Centro Educativo da 
Bela Vista onde, durante toda a tarde, continuámos a brincar 
até mais não! O consultório médico ficou cheio, Deus e o Diabo 
vieram fazer das suas, polícias multam quem não sabe dançar 
samba... Tudo fluiu, sem limites criativos! E agora, é esperar pelo 
próximo ano para mais um Carnaval.

Mas nós não vamos parar!

No dia 31 de março, iremos dinamizar um Peddy-Papper 
de Páscoa, numa colaboração da Equipa do Projeto “Animação 
em Ação – Mala Mágica” e o Centro Educativo da Bela Vista. 
Uma manhã diferente, didática e divertida! Serão três as estações 
dinamizadas pelo Chapitô: uma dedicada a vários jogos (tiro à lata, 
equilíbrios, encestar bolas de malabarismo), outra mais intelectual 
onde a memória e oralidade dos jovens serão desafiadas através 
de adivinhas e criação de rimas. A última estação, mais física, terá 
um labirinto de obstáculos para atravessar de olhos vendados e a 
slackline para treinar o equilíbrio! Estamos desejosos que chegue 
esse dia divertido! 

Fevereiro

Março 



PROGRAMA BIPZIP 2022 
O projecto “Mala Mágica” no Bairro das Furnas 

no âmbito do Programa BIPZIP2022 tem estado a fazer a 
diferença! No dia 9 de fevereiro, contámos com mais uma 
colaboração da Trupe Sénior do Chapitô que veio dar-nos a 
conhecer o seu mais recente espetáculo – ‘O Clube do Vinil’.

CEnTROS EDUCATIVOS

No salão do Centro Social e Paroquial de São 
Domingos de Benfica, as crianças, séniores e alguns jovens 
do Centro Educativo Navarro de Paiva assistiram a este 
momento único. Foram muitas as gargalhadas e as interações 
entre pequenos e graúdos!

Os Atelier semanais para as crianças continuam a 
decorrer com muita alegria e com cada vez mais pequenos 
entusiastas do circo! 

Um dos almoços da Equipa ‘Animação em Acção-
Mala Mágica’ no Chapitô após a reunião semanal para 
planificar actividades, fazer balanços e concertações e definir 
estratégias de intervenção.
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PROJECTO TRAMPOLIM
Em ALMADA e no BAIRRO ALTO/LISBOA
Um projeto CHAPITÔ a convocar saltos 

para melhores vidas!

O projeto TRAMPOLIM prepara agora o seu PRIMEIRO 

ESPETÁCULO PÚBLICO, agendado para o dia 2 de Abril 

de 2023, na sala da INCRÍVEL ALMADENSE, em Almada, 

pelas 17,00 Horas.

Os ensaios decorrem com muito empenho e criatividade, 

e o guião do espetáculo faz permanentemente apelo à 

criação participada pelo coletivo dos jovens de Almada 

e de Lisboa que integram o Trampolim, dando voz às 

suas problemáticas, expectativas e visões do mundo.

Entretanto, a Equipa Tram-
polim, marcou presença 
nos quatro dias do ISTO É 
PARTIS (Gulbenkian, 26 a 
29 de Janeiro 23) – a gran-
de mostra de projectos 
PARTIS & Art for Change. 
Nesse quadro pudemos 
partilhar metodologias e 
práticas artísticas para a 
inclusão social.

(Espetáculo Tuntunhi do projeto Corre-Mundos, 
Almada, Isto é Partis, 2023)

     Abril



CARNAVAL
2023



CARNAVAL
2023



SÉNIOR

A Trupe Sénior abre as portas a novos 
integrantes no projecto. 
Nos meses de Março e Abril, todas as 
quintas feiras são de sessões abertas,  
a quem quiser experimentar-se nas ar-
tes performativas e no circo contem-
porâneo.

A Trupe é um projecto intergeracional de Formação e Criação 
artística (música, dança, teatro e circo) enfocada na população 
sénior mas aberto a pessoas de todas as idades, desenvolve um 
modelo de trabalho que favorece o desenvolvimento de compe-
tencias sociais, promove a saúde e a alegria.
Se deseja mais informações contacte-nos através do telefone 
965529610, ou simplesmente venha conhecer-nos, estamos de 
portas abertas, às quintas feiras, entre as 14:30 e as 16:30 na 
Ameixoeira (R. Vitorino Nemésio 5, 1750-306 Lisboa.

A exclusão de grupos minoritários é um problema social que 
perpassa gerações, em todos os âmbitos, inclusive no espaço 
educacional. Diante disso, o desafio da inclusão precisa de uma 
reflexão mais profunda, considerando que é por meio da edu-
cação que se efetivam os princípios de cidadania, incluindo os 
direitos igualitários a todos os sujeitos pertencentes à vida em 
sociedade.

Tendo como base o que atrás foi referido o projeto “Forças 
Combinadas” através das artes circenses procura trabalhar as 
diferentes competências de inclusão e de cidadania de forma a 
que todos os grupos percebam que têm direitos e obrigações 
iguais aos demais sujeitos da sociedade.
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CAAPI
CENTRO INFANTIL JOÃO DOS SANTOS

“pequenos arquitectos” do CAAPI estiveram muito 
atarefados a construir as suas belíssimas casas, que 
resultaram numa grande cidade inspirada nas cores 
de Lisboa.

A hora da História continua a acontecer diariamente com os 
jovens alunos no seu melhor, muito afectivos, divertidos e em-
penhados. Os meninos adoram-nos e continua a ser um mo-
mento especial no dia do CAAPI.

MARÇO



SAÍDAS DE LAZER
WONDERLAND LISBOA

Como é tradição todos os anos, fomos ao Wonderland. As jovens 
Bibiana G., Isabela H., Alice T., Chantal S., Leonor S., e Matilde M., 
foram andar na roda gigante e de patins no gelo, algumas já com 
bastante confiança para andar de patins.
As jovens adoraram ver as luzes de Natal do topo da roda gigante. 
E divertiram-se imenso na patinagem no gelo, rindo mesmo quando 
caíam, fortalecendo os laços entre elas.
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SAÍDAS DE LAZER
EXPOSIÇÃO STEVE McCURRY 

 “ICONS”
CORDOARIA NACIONAL

Desta vez juntaram-se os jovens Teresa C., lara S., Gabriela M., 
Ivo S. e Katrina B. (estagiária inglesa) para esta atividade acom-
panhados pela Acção Social. Encontrando-se à porta do Cha-
pitô foram até à Cordoaria Nacional, onde está a exposição 
Icons do
Steve Mccurry, fotógrafo mundialmente conhecido pelas foto-
grafias interculturais.
Os jovens maravilharam-se com os retratos, paisagens, cultu-
ras diferentes e sentimentos que as fotografias transmitiram. 
Durante toda a exposição houve comentários entusiásticos e 
muitos sorrisos.
Desfrutaram da vista sobre o MAAT, e posteriormente de um 
lanche que aqueceu o grupo neste dia frio de Inverno.
O grupo esteve em harmonia durante toda a atividade, falando 
duas línguas, traduzindo ou explicando para que todos se inte-
grassem, foi uma tarde de Janeiro muito risonha.

FEVEREIRO



PRODUÇÃO E EVENTOS
YOUR ANIMATION TEAM : 

A DAR CARTAS
 
Parece que ainda ontem estávamos a finalizar as fabulosas 
operações de Animação Hoteleira que tivemos ao longo do 
País, mas a verdade é que a equipa do Chapitô – Espectáculos 
e Eventos já está de mãos na massa a preparar as próximas 
temporadas! Este ano, contamos com fantásticos músicos, exí-
mios actores, maravilhosos artistas circenses e muitos outros 
profissionais de diversas especialidades, seleccionados a dedo 
para cada Unidade Hoteleira e porque no Chapitô queremos, 
sempre, conhecer, formar e lançar mais profissionais nesta 
área, estão, já, abertas as audições para integração das nossas 
equipas YAT (Your Animation Team).

     
 MARÇO



ACONTECEU
Desapareceu mais um grande amigo, LUÍS MOITA, professor, 
sociólogo e investigador homem ligado ás ONG´S. Fêz a derradeira 
viagem bem acompanhado por GINA LOLLOBRIGÍDA, grande 
actriz. 

A ambos a nossa Homenagem...

OUTRAS CULTURAS
Teresa Ricou, a nossa directora, nas suas deambulações pelas 
noites de celebração cultural privilegia o “misturar-se” com ami-
gos das mais diversas etnias, com relevo para os naturais de 
países Africanos. Numa dessas noites, aqui a vemos na compa-
nhia do seu amigo Hernâni.

AGRADECIMENTOS

O Chapitô, enquanto ONGD e IPSS tem tido o privilégio de 
contar com o apoio de vários Mecenas e Parceiros. 

Aqui ficam os nosso gratos agradecimentos a três deles por 
recentes parcerias:

FUNDAÇÃO ORIENTE

FUNDAÇÃO SANTANDER PORTUGAL

FUNDAÇÃO AUCHAN

FEVEREIRO



CHAPITÔ NA RUA
Com a colaboração da CML, a programação do Chapitô esteve 
bem à vista de todos, espalhada por Lisboa. Aqui fica o registo 
fotográfico de alguns dos locais por onde estivemos.
Fique atento que, em breve, por lá andaremos outra vez...

ACONTECEU
EXPOSIÇÃO

“CHAPITÔ  ONTEM HOJE E SEMPRE”
Inaugurámos, no Bartô, mais uma Exposição, que continua pa-
tente. Trata-se da evocação de um período fértil do percurso 
deste projecto que é o Chapitô.
Composta por algumas das fotografias que estiveram expostas
em vários locais de Lisboa, nomeadamente em estações do 
Metropolitano, é um excelente pretexto para uma visita para a 
qual estão todos convidados.

MARÇO



PASSARAM POR CÁ

FRANCISCO LEONE

XANA

MANÉ RIBEIRO
JOÃO BAIÃO

FERNANDO GOMES

SUSANA CACELA



Saíste em que ano do Chapitô? Viveste intensamente a 
Expo 98?
Saí da Escola do Chapitô em 2003. No final desse ano comecei 
nas Produções do Chapitô. Eu dava assistência à direccão de 
Produção e fazia a ligação entre a Produção e a Escola de Circo 
do Chapitô: no início fazia a marcação dos espaços da casa (Gi-
násios e Tenda), a ligação entre o que eram as necessidades da 
Escola e depois também a ligação com os Cursos Fim de Tarde, 
a Companhia de Teatro do Chapitô, acolhimentos e animações. 
Depois o meu trabalho evoluiu. Não vivi intensamente a Expo 
98 porque tinha 12 anos e visitei-a apenas enquanto miúdo. Mas 
adorava ter vivido porque quando entrei na Escola de Circo do 
Chapitô essa memória ainda estava muito presente. Tal como 
com o grande evento em 1994 – o “LX94 Palhaços na Capital” 
– e ainda ouvi histórias da lona da Tenda do Chapitô que, com 
as tempestades, ia parar à Praça do Comércio… Havia também 
ainda a memória do João Senna – o primeiro grande produtor 
do Chapitô – e a Tita, assistente da Teresa Ricou, contava-me 
muitas histórias dessa época.
 
Um produtor é um visionário ou é um controlador – do 
trabalho e do capital?
É um gestor no sentido mais amplo do termo: gere recursos 
humanos, financeiros e materiais. Tem de ser também um vi-
sionário na parte da criação dos projectos e capaz de levar os 
projectos em frente, angariando os parceiros. Tem de conseguir 
imprimir fé nas pessoas, tem de cuidar da sua equipa e acreditar 
muito naquilo que está a fazer. Tem de criar pontos de encontro 
e pontos de vista.

Francisco Leone, 
ex-aluno e Produtor

 
Eras mais estiloso quando 
eras aluno do Chapitô ou 
estás mais estiloso agora? 
Olha que vamos mostrar fo-
tografias tuas do tempo de 
estudante…
As fotografias respondem a 
isso! Falam por si!

Qual era o grande espec-
táculo produzido por ti que 
trazias agora ao Chapitô?
Temos de pensar nisso. Era o 
regresso da Tété ao palco!

en
tr

ev
is

ta

Actualmente é director de produção da empresa Oskar 
&Gaspar (videomapping e motiongraphics), Co-funda-
dor e Director de produção do colectivo Teatro Nacio-
nal XXI e Director de Produção do Colectivo84

     
  MARÇ
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Francisco Leone, 
ex-aluno e Produtor

11 ANOS CHAPITÔ
Patrícia Carias

 MARÇO

No dia 15 de Fevereiro fez 11 anos que entrei nesta casa cheia 
de cantos e recantos, demorei alguns anos a conhecer todos 
os cantos, e passado estes anos ainda existem cantos que não 
conheço muito bem, o que é bom porque assim consigo sem-
pre ser surpreendida.
Quando entrei para o Chapitô não fazia a mínima ideia da sua 
grandiosidade; não sabia o que o representa na vida de todos 
os que cá estão e por cá passaram. Não sabia nada de circo e 
hoje já consigo distinguir o bom artista, do artista menos bom.

Apesar de estar na minha secretária também faço algum mala-
barismo, para que o Chapitô continue a marcar o percurso de 
todos os que cá estão e dos que virão.
O Chapitô trouxe-me duas famílias, a família Chapitô e a mi-
nha família. No dia Mundial do Teatro conheci o Diogo, que 
trabalhava na Acção Social, passado algum tempo juntamos os 
nossos trapinhos, até que um dia, de repente, a família Chapitô 
ganhou mais um membro, e este é Chapitô de gema, nascido e 
criado no CAAPI desde os 9 meses de idade, o Álvaro.

Durante estes anos ganhei cabelos brancos, contudo, ganhei 
também novas formas de ver o mundo com as pessoas com 
quem me cruzei, o que mais gosto é aprender com os alunos 
que vão e vêm. Espero que assim continue durante muitos e 
muitos anos.



CURSOS FIM 
DE TARDE

+ info ->



Na Escola do Chapitô podes escolher entre dois 
Cursos Profissionais de Artes do Espetáculo, 
com a duração de 3 anos, que te conferem uma 
qualificação Profissional de Nível IV e equivalên-
cia ao 12º Ano.

Com o Curso de Cenografia, Figurinos e Ade-
reços adquires as melhores competências para 
conceber e produzir adereços e objectos, figu-
rinos e cenários, bem como aprender técnicas 
de caracterização, ilusão e efeitos especiais.

O Curso de Interpretação e Animação Circen-
ses forma artistas notáveis para subir aos mais 
variados palcos. Mas até lá chegar terás de ter, 
entre outras, aulas de artes circenses, acroba-
cias, dança, dramaturgia e… treinar muito, mes-
mo muito! Estarás preparado para isso?

Condições de Acesso: 
9º Ano Escolaridade
Idade inferior a 20 anos

INSCREVE-TE!!!
inscricoes@chapito.org
Whatsapp - 961032999

tel21 885 55 50



COMO REUTILIZAR 
AS GARRAFAS DE PLÁSTICO

PAI!!



DIA MUNDIAL 
DO TEATRO

25 
DE ABRIL

MALTA, TREINAR,
TREINAR, TREINAR...

PAI!!

VOCÊS
VÃO TER MUITAS 
APRESENTAÇÕES



IN THE TENT
COMPANHIA DO CHAPITÔ
JULIO CESAR
March 23rd to April 28th
THURSDAY TO SATURDAY 9 PM
SUNDAY 5PM

PAULA SÁ CANTA
THE MEN OF MY LIFE
MARCH 12  9:30 PM

WORLD THEATER DAY
MARCH, 27 TH
WORLD THEATER DAY 
MESSAGE READ BY HEITOR LOURENÇO
PERFORMANCE 
BY STUDENTS OF CHAPITÔ

APRIL 24
APRIL 25 CELEBRATION
in the early hours of the 24th 
to the 25th of April
April 25th is a symbol 
of Portuguese democracy.
Democracy that breeds freedom.
Freedom that inspires Art.
Art that frees!

IN THE BARTÔ

GATHERING:

CINETENDINHA
MARCH 9, 7 PM
RUI PEDRO TENDINHA AND NUNO MARKL

ART INVITES JOURNALISM
The Passage of the Testimony – Part II
MARCH 23 9 PM
guests:
MARGARIDA PINTO CORREIA
 AND JOÃO GOBERN

OF FOOD
APRIL 13, 2023 | 7:00 pm Bartô
A product, a meal and a region in hospitality
With PEDRO FRANCA PINTO 
(Craveiral Farmhouse, Odemira)
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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 21.30 PM

AT SCHOOL

PRESENTATION OF THE NEW 3RD YEAR 
COORDINATOR BRUNO LARA

CIRCUS STUDENT EXCHANGE

“Spending the past 5 weeks at Chapitô has 
been such a pleasure. The school has a very 
strong character and has definitely left its 
mark on me. All the teachers are incredi-
ble at what they do and have taught me 
so much within circus as well as in life. The 
students at the school were all so talent-
ed and even more lovely, always made us 
feel welcome and included. I am so grate-
ful for this experience and am very sad 
that the internship has come to an end.”

Katrina Brennan-Wright

SCHOOL THEME FOR THIS YEAR

AUCHAN GROUP SPONSORS 
STUDENTS SNACKS

CLIMATE CHANGE IS A PERFORMATI-
VE THEME

CARNIVAL 2023
“MYTHS, FEARS AND DREAMS”

BALANCE SHEET

THE CORNER
OF THE STUDENT

“VEGETABLE SOUL”



EDUCATIONAL CENTERS

Educational Centers of Navarro de Paiva and Bela Vista
ANIMATION IN ACTION - MALA MAGICA

BIPZIP PROGRAM 2022

SPRINGBOARD PROJECT
IN ALMADA AND BAIRRO ALTO/LISBOA
A CHAPITÔ PROJECT CALLING JUMPS FOR BETTER 
LIVES!

COMBINED FORCES IN CAXIAS

SENIOR TROUPE

The Senior Troupe opens its doors to new members in 
the project.
In the months of March and April, every Thursday there 
are open sessions for anyone who wants to try themsel-
ves in the performing arts and contemporary circus.

JOAO DOS SANTOS CHILDREN’S 
CENTER

LEISURE OUTINGS

WONDERLAND LISBON

EXHIBITION STEVE McCURRY
  “ICONS”

NATIONAL ROPE

PRODUCTION AND EVENTS
YOUR ANIMATION TEAM :
DEALING CARDS

IT HAPPENED

Another great friend disappeared, LUÍS MOITA, teacher,
male sociologist and researcher linked to NGOs. He made 
the last trip accompanied by GINA LOLLOBRIGÍDA, great
actress.
To both our Tribute...



OTHER CULTURES
Teresa Ricou, our director, in her walks through the

cultural celebration evenings favor “mingling” with friends 
from the most diverse ethnic groups, especially those from 

African countries. On one of those nights, here we see her in 
the company of her friend Hernani.

THANKS

Chapitô, as an ONGD and IPSS, has had the privilege of 
having the support of several Sponsors and Partners.

Here are our grateful thanks to three of them for recent 
partnerships:

ORIENT FOUNDATION
FUNDAÇÃO SANTANDER PORTUGAL

AUCHAN FOUNDATION

CHAPITÔ ON THE STREET
With the collaboration of CML, the program of Chapitô was

Right in sight of all, spread by Lisbon. Here is the photo 
record of some of the places we were.

Be aware that soon we will walk there again ...

INTERVIEW

Francisco Leone,
(former student and producer)

“Did you leave in what year of Chapitô? Have you ever 
lived Expo 98?

I left Chapitô School in 2003. At the end of this year I star-
ted in the productions of Chapitô. I assisted the production 
direction and made the connection between production and 
the Chapitô circus school: at first it marked the spaces of 
the house (gyms and tent), the connection between what the 
needs of the school and then also were The connection with 
the courses late afternoon, the Chapitô Theater Company, 
hosts and animations. Then my work evolved. I didn’t live in-
tensely to Expo 98 because I was 12 years old and visited it 
only as a kid. But I loved to have lived because when I ente-
red the Circus School of Chapitô this memory was still very 
present. As with the big event in 1994 - the “LX94 Clowns 
in the Capital” - and I still heard stories of the Chapitô Tent 
Canvas which, with the storms, would stop at Commerce 
Square… There was also the memory of João Senna - the 
Chapitô’s first major producer-and Tita, Assistant of Teresa 
Ricou, told me many stories of that time.”

11 YEARS CHAPITÔ
Patrícia Carias

On February 15, I was 11 years since I entered this house full 
of corners and nooks, it took me a few years to know every 
corner, and after these years there are still corners that I do 
not know very well, which is good because I can always be 
surprised so .



“Gastronomia é cultura. 
Preservar o passado e viver 

o presente a construir o 
futuro. ”

Chapitô à Mesa, a 
simplicidade com muito 

sabor.

OPEN DAY 
27 DE ABRIL 
A PARTIR DAS 10H 
CHAPITÔ

INSCREVE-TE!!!

inscricoes@chapito.org

Whatsapp - 961032999

tel21 885 55 50


