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Lisboa, 20 de Dezembro de 2022 – O acrobata aéreo Daniel Seabra é o vencedor da primeira 

edição do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas - Artes Circenses. A cerimónia de 

revelação e entrega do prémio teve lugar esta segunda-feira, 19 de dezembro, dia em que o 

Coliseu celebrou o 81.º aniversário. 

 

Natural do Porto, Daniel Seabra (n. 1993) é um dos mais importantes nomes da nova vaga do 

circo contemporâneo em Portugal. Apaixonou-se pela magia do circo em criança, e passou os 

anos seguintes a aprender como transformar em linguagem circense a ginástica acrobática que 

já praticava. Em 2010, com 16 anos, iniciou o seu percurso artístico no Chapitô, especializando-

se em acrobacia aérea. Aluno de mérito durante três anos consecutivos, ganhou a bolsa Talento 

Nacional – BES 2013.  

 

Trabalhou como aerealista para a Disney on Ice, Royal Circus, Cirque Pinder, entre outros. 

Colaborou com diferentes companhias, entre as quais La Fura dels Baus, Companhia da Esquina, 

Teatro Experimental do Porto, Teatro Cão Solteiro, Erva Daninha, e em nome próprio. Em 2020, 

foi convidado a integrar o elenco do Circo de Natal do Coliseu Porto Ageas, com um número 

vertiginoso de dança acrobática. No mesmo ano, criou a sua própria companhia, Circo Caótico. 

 

Destinado a jovens talentos das artes circenses ou da dança, o Prémio Jovens Artistas Coliseu 

Porto Ageas foi lançado há um ano, a propósito das comemorações dos 80 anos deste histórico 

teatro, em parceria com o Grupo Ageas Portugal. De periodicidade anual, e com o valor de 

5.000€, tem como missão promover talentos em duas áreas artísticas com forte impacto no 

 
Daniel Seabra é o vencedor do Prémio 

Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas - Artes 
Circenses 

 



 
 

 
 

2 
 

panorama nacional - circo e dança - mas que nem sempre têm o reconhecimento público que 

merecem. Abrange intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores, programadores, entre 

outros profissionais ligados a esta área, até 30 anos de idade.  

 

O júri da categoria artes circenses foi constituído por seis nomes relevantes nesta área artística: 

o ilusionista Luís de Matos, o clown Rui Paixão, Julieta Guimarães, cofundadora da companhia  

Erva Daninha, o virtuoso do mastro chinês João Paulo Santos, e Israel Modesto e Isabela 

Cardinali, ligados a duas importantes famílias com longa tradição nas artes circenses.  

 

”A satisfação de sentir o trabalho reconhecido pelos meus pares é inacreditável”, afirma Daniel 

Seabra, salientando ainda o facto de ter sido o primeiro vencedor da primeira edição de sempre 

dedicada ao Circo. “É um marco, quer pessoal, quer profissional, porque, para além de ser 

performer, sou, acima de tudo, um apaixonado pelo Circo.” 

 

Com esta distinção, o acrobata espera poder expandir a sua área de atuação e mostrar criações 

e performances a públicos de geografias e teatros diferentes. “Faço muitos espetáculos, 

principalmente em circuitos que já programam circo, talvez por ser uma linguagem menos 

conhecida do que o teatro ou a dança. O facto de este tipo de prémios já serem conhecidos em 

áreas como o teatro ou a música faz com que as pessoas reconheçam o valor, aumentando a 

probabilidade de um programador estar atento ao meu trabalho. Espero que este Prémio ajude 

a expandir o meu percurso.” 

 

Mónica Guerreiro, Presidente do Coliseu, sublinha a ligação umbilical entre o Coliseu Porto 

Ageas e o circo, desde a sua fundação em 1941, renovando-se todos os anos. “É por isso com 

alegria que nos associamos ao Grupo Ageas Portugal na instituição de um prémio para distinguir 

talentos emergentes nesta arte ancestral. Com o Prémio Jovens Artistas, damos continuidade à 

aposta nos novos valores para além das exibições na nossa pista, colmatando uma lacuna 

existente na área das distinções culturais e impulsionando o reconhecimento do futuro das artes 

circenses em Portugal", afirma. 
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“É com grande satisfação que entregamos o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas – Artes 

Circenses ao vencedor Daniel Seabra, nesta primeira edição. Este prémio é a materialização do 

nosso desejo, enquanto Grupo, de apoiar jovens artistas nacionais além das áreas mais 

reconhecidas, como o teatro ou a música, impulsionando as suas carreiras”, explica Inês Simões, 

responsável de Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal. “Apoiá-los é ajudar 

o futuro da cultura em Portugal, enquanto incentivamos estes novos talentos, como o Daniel, a 

seguirem os seus sonhos, para que continuem a ser uma fonte de inspiração”.  

 

Depois de a primeira edição do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas ter sido dedicada às 

artes circenses, em 2023 o prémio será atribuído à dança. 

 
SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL 

Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 países da Europa e da Ásia. 
A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, através 
de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade através da Fundação Ageas e ajudando os Clientes 
a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e 
serenidade. A missão do Grupo Ageas Portugal é proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas, sendo 
um parceiro de referência nos seguros e o melhor local de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.307 
Colaboradores e 2.332 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.8 milhões de Clientes das várias marcas 
comerciais: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de diversificar o negócio e estar 
próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos seguros, disponibilizando uma oferta alargada de serviços 
através da Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara e Pétis. 

Para mais informações pode visitar o website, ou seguir a página de Linkedin, Facebook ou Instagram. 

Para mais informações: 
Bruno Santos l bruno.santos@bcw-global.com | 91 001 81 44 

Leonor Calheiros l leonor.calheiros@bcw-global.com l 91 006 71 69 
Paula Alves | paula.alves@bcw-global.com | 91 011 72 49 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 

https://www.grupoageas.pt/
https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/
https://www.facebook.com/GrupoAgeasPortugal
https://www.instagram.com/ageasgrupo/
mailto:bruno.santos@bcw-global.com
mailto:leonor.calheiros@bcw-global.com
mailto:paula.alves@bcw-global.com
mailto:rui.rijo@ageas.pt

