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Em Agosto, toda a Acção tem outro gosto!

O Projeto “Mala Mágica” realizou uma Animação e Workshop 
de Circo (construção de bolas e jogos de malabarismo) dina-
mizado com seis jovens do Centro Educativo Navarro de Pai-
va com as crianças acolhidas na Casa do Gil. Esta actividade 
surge no âmbito do Programa de Voluntariado dos Centros 
Educativos, tendo sido iniciativa deste o primeiro contacto 
para uma relação de parceria. Foi uma manhã de descobertas 
e enriquecimento: as crianças descobriram um novo mundo, 
mas mostraram sobretudo uma enorme alegria em rir, brin-
car e conhecer os nossos jovens. Para além da actividade, as 

crianças fizeram questão de nos mostrar o que tinham aprendido 
no Workshop num pequeno momento de animação que terminou 
com uma partida de futebol. Para terminar esta bonita manhã, as 
crianças levaram-nos a conhecer o seu mundo, a sua Casa, numa 
visita guiada muito didáctica e completa! Foi um momento relevante 
e sensibilizante para todos os envolvidos, já que também os nossos 
jovens perceberam e sentiram como foi importante a sua presença 
para as crianças e como tornaram o seu dia mais feliz. 
Dias depois, mudámos de cenário… O Projecto foi até Caxias, onde 
o Projecto “Oeiras tem a Escola Toda” (inserido no âmbito do Pro-
grama “Escolhas” e promovido pela Associação Cultural e Juvenil 
BatotoYetu) nos recebeu para um Workshop de Capoeira, dinami-
zado por quatro jovens do Centro Educativo da Bela Vista acompa-
nhados pelo animador Mário Correia. 
Mas não só de Animações e Workshops se faz a festa!
O origamista Hugo Coelho retomou a sua colaboração com o Pro-
jecto “Animação em Acção” e, durante o Verão, o Atelier de Origami 
tem sido integrado nas actividades diárias asseguradas nos Cen-
tros Educativos da Bela Vista e Navarro de Paiva. Para os jovens 
mais recentes foi uma novidade e, para os que já tinham participa-
do nos Workshops dinamizados pelo artista, uma oportunidade de 
refrescar a memória e de aprender técnicas mais complexas desta 
Arte feita de dobragem de papel. 
É tempo de “pôr mãos ao trabalho” e preparar o novo ciclo que se 
inicia. 

As crianças do CAAPI (Centro de Acolhimento e Animação para 
a Infância - João dos Santos), dentro da temática anual Mar e os 
Oceanos, apresentaram a peça de teatro, às suas famílias e a todo o 
Chapitô, “O Caminho Marado para a Índia”, numa homenagem aos 
corajosos marinheiros portugueses do tempo dos Descobrimentos 
que desbravaram os oceanos nunca antes navegados. Contudo, 
durante a sua jornada, aconteceram algumas peripécias que em 
muito afectaram a sua viagem. Com uma bela dose de comédia e 
animação, foram uma vez mais aplaudidos de pé por parte de to-
dos os presentes, com a promessa de um dia voltar para mais um 
espectacular momento de partilha e ternura entre todos. Fiquem a 
aguardar!



Porque a alegria não tem idade

a trupe sénior afirma-se como espaço de afirmação da vida em ple-
nitude.
Somos um grupo sem género nem idade, que escolheu partilhar 
este espaço de vivências criativas, inventado pelo Chapitô; que se 
dedica ao circo, à criação de espectáculos, à aprendizagem de lin-
guagens artísticas, à descoberta de si mesmas e à superação de 
preconceitos. 
Em agosto estivemos no Tradidanças e divertimo-nos à grande! 
Colocámos pulseira no braço, chapéu na cabeça, calçámos ténis, 
vestimos roupa fresca e desafiámos o calor. Um bando de gente 
de cabelos brancos, ocupou espaço nas tendas dos bailes e ofici-
nas, «curtiu os concertos», brindou, riu, lado a lado com jovens e 
crianças. Desafiando estereótipos de envelhecimento, afirmámos o 
nosso direito aos espaços performativos e artísticos e fomos muito 
bem acolhidos. 
Estamos agora de volta para retomar ensaios e espectáculos e para 
constituir um novo grupo de iniciação. Porque é sempre tempo de 
rir, é sempre tempo de dançar, de viajar, de descobrir, desafiamos-
-te a juntares-te a nós.

SÉNIOR

A trupe sénior é um projecto intergeracional para pessoas 
de todas as idades, contacta-nos através do email 
trupesenior@chapito.org ou do telefone 965 529 610

O projecto “Forças Combinadas” vive, neste tempo de férias 
escolares, momentos de maior descontração, antecipando o rigor 
e a exigência da criação e construção do novo espectáculo que 
acontecerá em Dezembro de 2018.
São tempos propícios ao desenvolvimento de laços solidários e 
conviviais, afinal o mais fundamental para quem está privado de 
meio social normal.
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Em Setembro ainda vamos celebrar o verão, 
que desta vez tardou.

Com o sol, o calor ainda pede o ar livre, e a comida 
e a bebida querem-se frescas e leves. Já com a lua 
procuramos o conforto e a comida que aconchega e 

que nos faz querer prolongar a noite.

Venha despedir-se do verão connosco.

A equipa do Chapitô à Mesa.

Para reservas ligue 218875077 ou através de mail 
chapitoamesa@gmail.com


