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CARNAVAL 2018
Fevereiro
Mais um Carnaval corpo a corpo: a plebe da Rua 
do Milagre de Santo António, o Chapitô e os cas-
telões e castelãs do Castelo do S. Jorge um espec-
táculo grandioso e pleno de fantasia, onde “quase 
tudo é possível” - correr de monociclo, andar muito 
depressa, saltar em andas, bater palmas com mui-
tas bolas e malabares, enrolar e desenrolar pela cal-
çada de pedras do interior do Castelo, gingarem os 
corpos com Hula Hoop - um espectáculo arquiteta-
do para crianças, jovens, adultos e séniores. 

Todos têm direito ao seu momento de glória, tempo 
de alegria e de grande proximidade uns com todos: 
um desfile dançante, onde a imaginação está lado 
a lado com a razão de sabermos; que é pelas artes, 
que o mundo pula, dança e avança.

E porque aprender não tem que ser um fardo pesa-
do, o Carnaval está à porta! Há-de ser um momento 
de grande divertimento para todos, os que educa-
mos pelas Artes e para a Arte de Rua. 

É Carnaval! E porque é fora de portas, representa 
mais uma oportunidade de partilharmos os nossos 
saberes com o mundo, e fecundarmos tudo o que 
aprendemos, dando forma ao pensamento e ao 
grande espectáculo que vai ser – a grande 
folia!!!

Sempre na vanguarda das artes e do 
Circo, com toda a visibilidade que o es-
pectáculo proporciona, fazendo avan-
çar a nossa acçao e a sustentabilidade 
do Projecto Chapitô!

Este ano o Carnaval será num espaço má-
gico, num monumento “jurássico” único – 
o Castelo de S. Jorge.



É a grande oportunidade junto do público em geral, 
e também do público turístico e da comunidade do 
Bairro, poderem visitar e valorizar este bem patri-
monial que nos desafia a memória, e passar uma 
tarde de arte circense e cultura, junto de todos os 
forasteiros.

Uma pitada da nossa cultura Chapitô. 

A não perder, este momento único onde todos os 
jovens dos 8 aos 80 celebrarão a Festa!

Neste Fevereiro a nossa programação mantem-
-se com o sucesso e todo o humor da Companhia 
Chapitô, em cena com Hamlet - de um funeral ao 
casamento tudo acontece, nesta comédia da família 
Hamlet até morrer de rir.

Ainda em Fevereiro, depois do maior sucesso, o 
Grupo musical Zarco, jovens dinâmicos, também 
a não perder (para além dos conflitos psicosso-
máticos de Armindo Piranha). Uma performance 
teatral, João Salgado – lado a lado com os músicos 
João Sala, Fernando Biu, Pedro Santos, Joe Sweats 
e Gastão Reis. Os maiores!

A Grande surpresa é ainda a participação es-
pecial de Gimba e Jorge Galvão – Tiroliro e 

Vladimir. É com enorme emoção que esta du-
pla volta ao Chapitô, em grande, para aquecer 
o meu coração - são três gerações que se encon-
tram na mesma tenda do Chapitô, 20 -40 -70.
Bravo a Todos!

Teresa Ricou



“HAMLET” estreia a 18 de Janeiro 
e ficará em cena até 4 de Fevereiro, 
de quinta a domingo às 22h

ZARCO apresenta: 
“Conflitos de Armindo Piranha” 
Concerto de música ao vivo com performance teatral
10 de Fevereiro, 22h



CIRCENSES - AÉREOS

Encontro de  Técnicas Circenses e Aéreos
28 de Fevereiro das 19h às 21h.
Entrada livre

Regressam os nossos bailes mensais sempre 
na 2ª quarta-feira de cada mês. “INDY HOP, 
VINTAGE JAZZ, BALBOA, BLUES, TAP”.

14 de Fevereiro
22h Tenda
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Gimba
Jorge GALVÃO

José Moz Carrapa

Jean Jacques Raymon
Miguel de Sousa

Miguel Vale de Almeida

Rita Cardoso Pires

Fernando Gomes

Elsa Galvão

Teresa Almeida
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«NO CIRCO NÃO HÁ TRUQUES», 
Teresa Ricou 
(apresentação dos Relatórios de Estágios do 3º Ano)

Nos passados dias 8 e 9 de Janeiro, os alunos do 3º Ano 
fizeram a apresentação pública dos relatórios dos estágios 
realizados durante o primeiro trimestre do ano lectivo. Esta 
etapa do seu currículo escolar representa um passo muito 
importante no ser percurso de aprendizagem e crescimento 
pessoal. Sob a orientação de professores da EPAOE, e com o 
acompanhamento de especialistas das entidades de acolhi-
mento, os  estudantes tiveram a oportunidade de ampliar as 
suas competências em outras escolas de artes, companhias 
de dança e de teatro, academias de circo, ginásios especiali-
zados, entre as mais várias instituições artísticas nacionais 
e internacionais. Destacam-se, por exemplo, a Académie 
Fratellini (Paris), Escuela de Circo de Carampa (Madrid), 
Escola de Cirko VERTIGO (Turim), Cirko DE MENTE 
(Ciudad de Mexico), SALTO- International Circus School, 
Companhia de Teatro do Mar (Sines), c.e.m.- Centro em 
Movimento (Lisboa), INAC- Instituto Nacional de Artes do 
Circo (Famalicão)e Academia de Dança Contemporânea de 
Setúbal, entre outros.

AO CALOR DA LAREIRA
Realizou-se no passado dia 26 de Janeiro na Biblioteca da 
Escola, o Conselho Escolar com os representantes dos alu-
nos e dos encarregados de educação, direcção e coordena-
ções da EPAOE. Em ambiente de intimidade, entre o afago 
da lareira e a harmonia do chá, trocaram-se impressões, 
debateram-se problemas, ouviram-se propostas, coisas para 
melhorar, ideias para pensar. Nestes momentos pode-se, de 
forma mais descontraída, acertar o leme para a grande Via-
gem anual da Escola. Com a rota acertada, singraremos os 
mares, rumo a Porto Seguro. Com o horizonte no olhar…





Dia 10 de Fevereiro às 15h 
no Castelo de São Jorge



E
S

C
O

L
A Car-NAVAL NO CASTELO

Este ano o tema da Escola é o MAR. A partir deste mote 
principal, a grande festa do Car-NAVAL começou a ser pre-
parada desde Janeiro, envolvendo os alunos de todos os 
anos. Desta vez, a partir de uma proposta dos professores 
do Curso de CenFA- Cenografia, Figurinos e Adereços, os 
quadros integram Piratas, Náufragos, Activistas, Baleeiros, 
Viúvas, Seres Mitológicos, Lixo e Baile de Época. Entrecru-
zam-se as grandes preocupações de defesa do ambiente ma-
rinho, das espécies marítimas em extinção, da poluição das 
águas e outras inquietações, com a história dos homens e 
mulheres dos mares, em suas vivências e tragédias, alegrias 
e tristezas. De modo criativo, sob a mestria da Arte, e com 
a direcção artística dos professores de IAC- Interpretação e  
Artes Circenses, os estudantes-artistas do CHAPITÔ, ape-
lam à consciência colectiva para a salvaguarda do Planeta 
Azul. 
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O MAR», Vergílio Ferreira

Os estudantes visitaram nos dias 18 e 25 de Janeiro o Museu 
de Marinha, tutelado pela Comissão Cultural da Marinha, 
que integra o Centro de Conhecimento do Mar, e cuja epí-
grafe «por uma cultura marítima em Portugal» revela a im-
portância desse «mundo de descobertas» que esta institui-
ção representa através do seu acervo ímpar. Acompanhados 
de vários professores, os alunos tiveram a oportunidade de 
vivenciar um espaço privilegiado de memória e da História 
de Portugal e do Mundo, através da grande linguagem do 
MAR. 

INSCRIÇÕES ABERTAS



Para começar o ano em grande, no dia 13 de janeiro, o Pro-
jecto Mala Mágica foi convidado a animar o evento de gala 
da Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais que 
contou com a presença da nossa Directora Teresa Ricou, 
do Director Geral da DGRSP Celso Manata e do Director 
Geral da DSJJ João Cóias, entre outros dirigentes e figuras 
relevantes do sector da Justiça, nomeadamente a Secretária 
de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro. 
É de destacar a presença e interesse das Direcções e Coor-
denações dos Centros Educativos da Bela Vista, Navarro de 
Paiva e Padre António Oliveira (Caxias), onde o Chapitô tem 
vindo a desenvolver um trabalho e relação de destaque com 
os jovens. 

Em representação do Projecto Mala 
Mágica, estiveram presentes: a coor-
denadora Filipa Baptista, o apoio à 
Coordenação, Sara Abreu e os ani-
madores Mário Correia, José Ramos 
e Ermis Quaresma ‘Sapo’. É ainda 
de assinalar a presença dos técnicos 
profissionais do centro educativo que 
acompanharam a animação – Paulo, 
Maria e Ângelo – cujo interesse e cola-
boração contribuíram para o sucesso 
da mesma. 

O público foi recebido com um mo-
mento de andas e bolas de malabaris-
mo protagonizado pelos nove jovens 
do Centro Educativo Navarro de Pai-
va que, posteriormente, deram vida a 
uma apresentação entusiasmante que 
envolveu artes circences, capoeira e 
dança! Tivemos ainda o prazer de con-
tar com a presença da nossa querida 
aluna do 2º ano da EPAOE – Cadija 
Cassamá – sempre doce, disponível e 
com uma qualidade artística de desta-
que! Um momento relevante onde os 
nossos jovens brilharam e evidencia-

ram o seu enorme Valor, a todos os presentes! 

Agora, é tempo de preparar um Carnaval cheio de diversão e 
alegria, porque além do trabalho envolvido, está a gratifica-
ção… do sentido que os Jovens dão a este Projecto! 

Todos os estudos revelam que a dimensão 
significante e interpessoal das artes contri-
bui para a edificação da pessoa numa pers-
pectiva relacional positiva e interventiva. 

As artes circenses acrescentam a essas dimensões a especifi-
cidade de ser uma “arte total” e exigir sempre o público que 
valida e premeia os artistas. 

É por isso que o projecto do Chapitô no Centro Educativo 
Padre António de Oliveira tem a validade imensa das coi-
sas importantes, das coisas que tecem novas vidas, novos 
destinos.



Trupe Sénior e a possiblidade 
de reinventar a vida
O projecto Trupe Sénior do Chapitô: capacitação em artes 
performativas para o empoderamento e promoção da parti-
cipação da pessoa sénior no espaço público e performativo, 
cumpre agora dois anos de actividade regular. Uma ideia 
original, construída em 2015, que foi 1º prémio REN – En-
velhecimento Activo (2015) e que chega à população sénior 
do território em janeiro de 2016. 

Neste momento a Trupe são cerca de duas dezenas de pes-
soas, com idades entre os 21 e os 91 anos, envolvidas no 
processo de formação artística, criação e apresentação de 
espectáculos/animações. 

Sabemos que há por aí mais pessoas com vontade de ex-
perimentar e aprender coisas novas. Com a disponibilidade 
para oferecer o seu tempo, a sua energia e a sua alegria. Com 
a generosidade de pegar nas suas estórias, suas memórias 
ou os seus sonhos, para transformar a vida tristonha e roti-
neira em momentos extraordinários.

Em Fevereiro iniciamos um novo grupo, 
as inscrições estão abertas. 
Contacte-nos através do telefone 218 855 550, 
do telemóvel 965 529610 
ou do email: trupesenior@chapito.org

As crianças do CAAPI (Centro de Acolhi-
mento e Animação para a Infância - João 
dos Santos), sob a temática do Mar e os 
Oceanos, construíram nas suas oficinas  
belos oceanários à medida de cada um. 
Aqui, desenharam num saco os seus ani-
mais aquáticos preferidos e criaram assim 
autênticos cenários marítimos. Por sua 
vez, estes ganharam vida com um pou-
co de tinta e água a simular o belo azul 
do mar, em mais uma brincadeira com a 
receita de reciclagem de materiais e uma 
“pitada” de imaginação.

CAAPI



         
QUINTA DIA 1| 22:30 | 5 euros
TUDO ISTO É FADO COM MARIFÁ
 
SEXTA DIA 2|22:30|entrada livre
BAR TÔ NO BRASIL | SAMBA À MESA

SÁBADO DIA 3| 22:30|entrada livre
BADJU D TERRA SOUND SYSTEN

DOMINGO DIA 4 |22:30|entrada livre 
DOMINGOS NO MUNDO | GINGA À MILANESA 

SEGUNDA DIA 5|22:30|entrada livre
CLUBE DO CHORO DE LISBOA

TERÇA DIA 6|22:30|5 euros
TERÇA EM FADO| ANA MARGARIDA

QUARTA DIA 7
A DESIGNAR

QUINTA DIA 8 |22:30| 5 euros
TUDO ISTO É FADO COM MARIFÁ

SEXTA DIA 9|22:30|entrada livre
BAR TÔ NO BRASIL | SAMBA À MESA

SÁBADO DIA 10| 22:30|entrada livre
BAMBAROCK

DOMINGO DIA 11 |22.30|entrada livre 
DOMINGOS NO MUNDO |BAILE DE CARNAVAL 
COM TROPIKAOZ

BARTÔ/BIBLIOTECA



SEGUNDA DIA 12|22:30|entrada livre
CLUBE DO CHORO DE LISBOA

TERÇA DIA 13|22:30|5 euros
TERÇA EM FADO| FERNANDA  PAULO

QUARTA SAI 14|22:30|5 euros
STAND-UP MUSICAL
Com DIKO (AKA BRUNO SCHIAPPA)

QUINTA DIA 15 |22:30| 5 euros
TUDO ISTO É FADO COM MARIFÁ

SEXTA DIA 16|22:30|entrada livre
BAR TÔ NO BRASIL | SAMBA À MESA

SÁBADO DIA 17| 22:30|entrada livre
DANIELA MENDES | TRIBUTO 100 ANOS DE 
SAMBA

DOMINGO DIA 18 |22.30|entrada livre 
DOMINGOS NO MUNDO |
BAR TÔ EM SÃO TOMÉ| TONECAS PRAZERES 

SEGUNDA DIA 19|22:30|entrada livre
CLUBE DO CHORO DE LISBOA

TERÇA DIA 20|22:30|5 euros
TERÇA EM FADO| NÁDIA LEIRIÃO

QUARTA DIA 21
A DESIGNAR

QUINTA DIA 22 |22:30| 5 euros
TUDO ISTO É FADO COM MARIFÁ

SEXTA DIA 23|22:30|entrada livre
BAR TÔ NO BRASIL | SAMBA À MESA

SÁBADO DIA 24| 22:30|entrada livre
LEO MIDDEA

DOMINGO DIA 25 |22.30|entrada livre 
DOMINGOS NO MUNDO | GINGA À MILANESA 

SEGUNDA DIA 26|22:30|entrada livre
CLUBE DO CHORO DE LISBOA

TERÇA DIA 27|22:30|5 euros
TERÇA EM FADO| NANÁ

QUARTA DIA 28
A DESIGNAR

BARTÔ/BIBLIOTECA
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Com Fevereiro os dias ainda são bem frescos, mas é grande 
a vontade de sair e festejar. Não há como esquecer, é o mês 
do Carnaval! Por aqui, não muda nada, no Chapitô o clima 
é sempre de festa e de celebração. E nós no Chapitô à Mesa 
continuamos a aquecer os momentos de pausa com comida 

quente e confortável, neste ambiente fantástico.

Venha-nos visitar! A equipa do Chapitô à Mesa.
RESERVAS: Tel: 218875077 - chapitoamesa@gmail.com


