
HOJE TEM ESPETÁCULO 
diariamente - exceto às terças 

 
A exposição traça um panorama da história do circo no Brasil, apresentando: “Linha do Tempo”, 

com os principais acontecimentos do mundo do circo entre 1830 e 2009; “Destaques”, com famílias e 
artistas que se destacaram no picadeiro; e “Classificação das Artes Circenses”. As maquetes de circo 
confeccionada por mestres circenses também são destaques da mostra. 

 
Serviço 
Local: Centro de Memória do Circo – 
Térreo/Sobreloja 
Data: Segunda a Sexta (fechado nas terças) 
das 10h às 20h – Sábados, domingo e 
feriados das 13h às 20h. 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada franca 
 
 
 
 

 
CINE CIRCO APRESENTA CHARLIE CHAPLIN 

1º e 08 de dezembro 
 

Parceria do Departamento de Expansão Cultura com o Centro de Memória do Circo, o Cine 
Circo exibe ao público filmes que tem o circo como tema. Dando continuidade às sessões do mês 
passado, o Cine Circo se debruça sobre filmes de Charlie Chaplin.  
 
O GRANDE DITADOR 
de Charles Chaplin 
The Great Dictator. 1940. EUA. Charles Chaplin, Paulette Goddard, Billy Gilbert e  Reginald Gardiner. 
Neste filme Chaplin interpreta dois personagens que são idênticos: o judeu e o ditador. O judeu é um 
ex combatente da primeira guerra que, após 20 anos hospitalizado, recebe alta e não sabe a situação 
do governo atual, no qual o ditador Adenoid Hynkel assume o poder e acredita em uma nação 
puramente ariana e passa a discriminar os judeus locais.  
01.12 às 19h - após esta exibição ocorrerá uma sessão debate com Wellington Nogueira, 
fundador e coordenador da entidade Doutores da Alegria 
 
CORRIDA DO OURO 
de Charles Chaplin 
The Gold Rush. 1925. EUA. Charles Chaplin, 
Georgia Hale, Henry Bergman. 
No Alasca, Carlitos, personagem de Chaplin, tenta 
a sorte como garimpeiro em meio à corrida do ouro 
de 1898. Lá, ele conhece o gordo McKay (Mack 
Swaim), com quem cria bastante confusão após 
uma tempestade de neve, e acaba se apaixonando 
por uma dançaria. 
08.12 às 19h  
 
Serviço 
Local: Cine Olido 
Data: 01 e 08.12 às 19h 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada franca 
 



CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DO ACERVO PIOLIN 
04 de dezembro 

 
O Centro de Memória do Circo, orgulhosamente, convida a 

todos para participar da cerimônia de recebimento do acervo Piolin, 
doado pelo Museu de Arte de São Paulo-MASP. A celebração 
ocorrerá no MASP e, em seguida no Centro de Memória do Circo, na 
Galeria Olido. Trazer o acervo de Piolin, que ele deixou, em 1972, no 
MASP, sob a guarda de Lina Bo e Pietro M Bardi, para o Largo do 
Paissandu, onde se encontra o Centro de Memória do Circo e onde 
Piolin viveu sua glória, é como se estivesse trazendo Piolin de volta 
para casa. 
 

Serviço 
Local: Centro de Memória do Circo 
Data: 04.12 às 11h 
Classificação: Livre 
Duração: 180 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 

 
 

 
 

INTERVENÇÕES CIRCENSES E VISITA MONITORADA 
05 de dezembro 

 
O Centro de Memória do Circo realiza, no 

mês de novembro, espetáculos pockets 
precedidos de visitas monitoradas pela 
exposição ‘Hoje tem espetáculo’. As visitas 
monitoradas contarão com a participação dos 
artistas da velha guarda do circo brasileiro. 
 
Serviço 
Local: Centro de Memória do Circo – Sobreloja 
Data: 05.12 às 11h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada franca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCONTRO DE ESTUDOS DA PALHAÇARIA 
07 de dezembro 

 
Espaço de trocas de informações e 

apresentações de experimentos cênicos da arte 
da dramaturgia dos palhaços conhecida como 
palhaçaria. 
 
Serviço 
Local: Centro de Memória do Circo - Sobreloja 
Data: 07.12 às 14h 
Classificação: Livre 
Duração: 180 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 
 
 

SARAU CAFÉ DO CIRCO 
12 de dezembro 

 
Além de números e esquetes 

circenses, o Sarau Café do Circo apresenta 
música, poesia e artes visuais com o tema 
circo. O público é, também, convidado a 
degustar guloseimas da culinária circense, 
como pirulitos, pipocas e maçãs do amor. 
Com Ayrton Mugnaini, Banda Três Vinténs, 
Palhaça Silueta, Manu Muniz, entre outros, e 
participação especial de Bruno Edson.  
 
Serviço 
Local: Vitrine da Dança 
Data: 12.12 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 120 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAFÉ DOS ARTISTAS 
14 de dezembro 

 
O Centro de Memória do Circo realiza mensalmente o Café dos Artistas, inspirado no encontro 

de artistas circenses, que durante todo o século XX ocorreriam no Largo do Paissandu. Na última 
edição de 2015, o Café dos Artistas recebe a Cia Suno, que em comemoração aos 17 anos da 
companhia circense, exibe um documentário sobre a trajetória e seu processo de criação. 

 
 
Serviço 
Local: Centro de Memória do Circo - Sobreloja 
Data: 14.12 às 15h 
Classificação: Livre 
Duração: 180 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 


