


EDITORIAL 

Abril, esperanças mil!...
Foi em Abril, a 25 de 1974 que, nessa madruga-
da, Grândola foi cantada por Zeca Afonso, ao aler-
ta de “E Depois do Adeus” de Paulo de Carvalho, 
no Rádio Clube. 

Em rapidez relâmpago (ou não fosse um golpe de 
estado!…), aconteceu a Revolução de Abril – 
um grupo de jovens capitães põe final a uma dita-
dura de quatro décadas, dando espaço imediato à 
implantação da DEMOCRACIA. 

Assim emergiu a esperança de fazer nascer 
um País novo e aberto a uma transformação 
económica, política, na educação, saúde, habita-
ção, cultura: Sérgio Godinho cantou-o, o Povo fez 
acontecer e, em Paz, sem sangue, e convocando 
mais justiça social que todos mereciam, como va-
lor (inalienável e inadiável) de Liberdade. 

Portugal abre assim as suas portas ao mun-
do. Como cidadã activista, tive oportunidade de 
viver e participar nesta conquista, correndo o País 
de Norte a Sul, acompanhando os militares e As-
sociações de Abril, como contributo na educação/
alfabetização (junto de populações isoladas dos 
grandes centros), como Artista de Circo, cons-
ciente da importância das artes ao serviço 
do desenvolvimento do País. 

45 anos passaram, momentos muito densos e 
inquietantes (“Chegamos? Não chegamos? Pelo 
sonho é que vamos…” dizia-nos Sebastião da 
Gama). 



Fomos, chegamos, cá estamos!... A fazer acon-
tecer uma sinfonia de liberdade, em paz e 
tranquilidade, pois que sem Cultura não have-
rá sinfonia: música – circo – teatro – ofícios - 
artes do espectáculo, o verdadeiro elixir para 
o bem-estar e a qualidade de vida de um 
Povo.

ºººººº

No dia 27 de Março de 2019, como Casa de Cul-
tura, comemorámos mais um dia (destes 45 anos 
de liberdade) das artes da representação – o Tea-
tro, um País, o maior território do mundo, 
ele abraça todas as artes do mundo do espectáculo 
e é com ele e por ele que o mundo será o ponto de 
convergência da inclusão social. 

O Circo é um dos grandes parceiros do Tea-
tro, altos voos, excelentes acrobatas, malabaris-
tas, aéreos, contorcionistas, toda uma magia car-
regada de dramaturgia. O maior espectáculo 
do mundo – o Circo – estará sempre lado a 
lado com o Teatro e todas as artes, ao serviço 
de uma sociedade mais justa e equitativa.

ºººººº

A vida não pára e o dia-a-dia desafia-nos com uma 
latência emanente, num paradoxo, focalizada cada 
vez mais na tessitura complexa entre a me-
mória, a história e as premissas de Abril. 

Este projecto sempre em construção, não só de 
ponto de vista artístico, mas também intelectual, 
cívico e de justiça social, partilha a emoção e 
o corpo-a-corpo com todos aqueles que, ao 
longo destes 45 anos, participaram na edi-
ficação da obra Chapitô que a tantos acolheu.

Teresa Ricou



TENDA

CIRCENSES - AÉREOS

17 de Abril 2019
19h30/21h30

Entrada livre

A nossa Tenda volta a abrir as portas aos amantes
desta modalidade Circense

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
Com canções de Abril na voz de AP BRAGA 
e performance dos Alunos do Chapitô

 ZECA AFONSO

 Exposição no Bartô



PROCESSO DO CABARET

Nem só de actividades obrigatórias se faz uma escola. E quando con-
seguimos colocar jovens a reflectir e a agir sobre as questões incon-
tornáveis do financiamento do espectáculo, sabemos que em alguma 
coisa estamos a acertar.
O “Cabaret à Gorra” foi um espectáculo da iniciativa dos alunos do 3° 
ano com o intuito de recolherem fundos para as residências artísticas 
que irão ser um importante catalisador das suas Provas de Aptidão 
Profissional, provas que concluem os 3 anos dos cursos. Mais que o 
espectáculo em si, o compromisso e a responsabilidade destes alu-
nos ao se empoderarem desta forma da arte que todos os dias aqui 
aprendem merece o nosso aplauso!



NO RESCALDO DO CARNAVAL

Após o Carnaval e no balanço do que foi este exercício para a escola, 
foi com atenção que os representantes do corpo docente escuta-
ram os alunos presentes. A intenção da avaliação é, como deve ser 
sempre, formativa e por isso conduz sempre ao crescimento: cres-
cimento das pessoas e suas competências (alunos e professores) e 
crescimento da nossa escola. Foi neste espirito de partilha, atenta, 
responsável que se destacaram as seguintes palavras: crescimento, 
agregação, trabalho, comunicação. 
Momentos destes enchem-nos o peito de orgulho; por nos termos 
superado em relação ao ano precedente, mas sobretudo por não 
ficarmos satisfeitos e querermos fazer ainda mais e melhor.
A festa foi bonita, pá. E como disse entusiasticamente a nossa aluna 
Joana, em modo de encerramento da reunião, “...este Carnaval já foi, 
mas para o ano há mais!”.

DIA MUNDIAL DO TEATRO

Uma vez mais se cumpriu, aqui no Chapitô, a celebração do Dia 
Mundial do Teatro.
E, desta vez, o Teatro veio ao Circo pela mão da consagrada actriz 
Maria João Luís, que leu a mensagem oficial deste Dia.
Seguiu-se uma performance dos nossos alunos do 3ª ano, que 
deliciaram a vasta assistência que encheu por completo a nossa 



ACONTECEU



Um dia de Carnaval nos Centros Educativos…
De manhã, a equipa de animação chega ao Centro Educativo Na-
varro de Paiva carregada com selvagens, reis e piratas, zombies, 
paramédicos-palhaço… Pelo meio de sacos, acessórios e peru-
cas, seguem rumo à Unidade Feminina, onde a imaginação das 
raparigas se libertou. Viveu-se um inusitado baile na favela com 
alguns turistas perdidos, salvaram-se vidas entre muitas gargalha-
das e um sábio rei procurou mediar a relação entre um pirata e os 
selvagens nativos na sua ilha.

A viagem continuou para a unidade masculina, onde o funk con-
tinuou como pano de fundo e se viveram novas aventuras! Desde 
mecânicos prestáveis a tentarem ajudar os extraterrestres a re-
parar as naves espaciais para regressarem ao seu planeta, a sel-
vagens aflitos tentando salvar a mãe e chefe da tribo, até ninjas e 
super-heróis confusos com a sua missão justiceira e vendedores 
ambulantes, o imaginário masculino encerrou a manhã de folia. 
A carrinha mágica do Chapitô seguiu o seu caminho para o Centro 
Educativo da Bela Vista, onde durante toda a tarde continuou a 
brincadeira com matrafonas descaradas, marinheiros fora de água 
e surfistas de banheira, turistas perdidos e os paramédicos-palha-
ço em viagens loucas de ambulância e todos se deixaram conta-
giar pela música, diversão e dança deste Carnaval! 

Para onde subimos? 
Que direcções tomamos? 
Que horizontes rasgamos?
De que equilíbrios nos fazemos? 
Quantas mãos são necessárias para inverter um destino?
As artes circenses são “andas” que nos fazem ver mais alto, alar-
gam os passos e encurtam as distâncias. Às vezes tão só num 
palco. Muitas vezes nas vidas que tão precocemente encolheram!
É por isso que continuamos. Hoje como há quarenta anos. 
A combinar forças. A convocar futuros luminosos.



As crianças do CAAPI (Centro de Acolhimento e Animação para 
a Infância - João dos Santos) festejaram uma vez mais o Carna-
val com todo o êxtase e folia que tanto caracteriza esta festa, bem 
como a paixão dos pequenotes pela mesma. Mascararam-se de su-
per-heróis, princesas, cavaleiros, animais, palhaços e de tudo o que 
a sua imaginação, ainda tão virgem e fértil, lhes permite alcançar. 
Além de utilizarem o Mini-Camarim para se vestirem a rigor, criaram 
também eles nas oficinas de reciclagem as suas próprias máscaras 
que lhes assentaram lindamente nos seus rostos.

Março é mês de celebrar, Vai-se o frio, tudo floresce.

Enquanto celebramos, alimentando este nosso gosto pelas artes 
performativas e pelo circo, aproveitamos para continuar os nossos 
processos de aprendizagem. A Trupe foi ao Tivoli assistir ao espec-
táculo Slava Slow show! Sim, porque o projecto Trupe Sénior tem 
multiplas vertentes e uma delas é o desenvolvimento do sentido 
estético e da cultura artística.
Entretanto temos um novo projecto performativo onde as palavras 
são o mote da expressão individual e grupal. Poemas de Cecília 
Meireles, Almada Negreiros e António Gedeão guiam esta nossa 
aventura criativa no território do espectáculo visual. Estreado a 27 
de Março (dia mundial do teatro) na Residencia e Centro de Dia da 
Quinta das Flores (SCML) Marvila.
Está agora disponível para itinerância, este mês estaremos no Cen-
tro de Dia Nossa Senhora dos Anjos e também no C.A.S.A. Se de-
sejar saber mais sobre nós não hesite, contacte-nos!
trupesenior@chapito.org
telefone: 965529610



Se a tua ideia de Escola é a de um es-
paço onde o CONHECIMENTO ganha sentido 
porque descobres que com ele podes MU-
DAR O MUNDO;
Se para ti a CRIATIVIDADE é a razão 
para te afirmares como pessoa, cons-
truindo um local até agora inabitado 
mas a que te sentes pertencer;
Se acreditas que as tuas fragilidades, 
em DIÁLOGO com as fragilidades de ou-
tros, se transformam em FORÇA capaz de 
mover montanhas;
Se o TRABALHO e o RIGOR não te assustam 
e se queres, de corpo inteiro e mente 
lúcida, fazer das ARTES o teu instru-
mento para a cidadania;
Se o CIRCO, arte total e inclusiva, se 
o PALCO e os aplausos do público, se a 
magia de criar um CENÁRIO, um FIGURINO, 
um ADEREÇO, se o mundo do ESPECTÁCULO, 
fazem vibrar o teu coração…
A ESCOLA DO CHAPITÔ É A TUA CASA, O TEU 
CAMINHO, A TUA RAMPA DE LANÇAMENTO!... 
VEM ESTUDAR CONNOSCO!

OPEN DAY

ANO LECTIVO 2019/20         INSCRIÇÕES ABERTAS
email:epaoe@chapito.org       
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CABO VERDE NO MARQUÊS DE POMBAL

A convite da Associação Caboverdiana de Lisboa e da Asso-
ciação Cultural Moínho da Juventude, o prazer de estar com 
a Lieve Meersschaert no lançamento do livro “O Feitiço do 
Batuque. A Cultura e o Inconsciente Colectivo dos Povos que 
Foram Colonizados”. O Chapitô esteve representado pela 
Maria João Grenha e pela Alexandra Brito.

PASSARAM POR CÁ

Betty Faria

NOITE CUBANA

Uma vez mais se realizou no Bartô uma noite cubana.
Foi possível provar vários sabores da gastronomia de Cuba e 
aprender ou mesmo ensaiar passos dos ritmos cubanos, tudo 
regido pela batuta da Yami, professora de dança.
Uma noite bem animada, bastante participada e a repetir…



História do Circo-III
Mesmo hoje, com tantas formas modernas de entretenimento, 
a originalidade das artes circenses ainda encanta muita gente. 
De facto, há uma certa controvérsia a respeito da história do 
circo. Alguns dizem que estas manifestações de arte tiveram 
origem na Grécia Antiga, uma vez que se sabe que os primei-
ros Jogos Olímpicos já possuíam números circenses.

Entretanto, algumas pinturas rupestres indicam a existência 
de equilibristas e das suas apresentações na China, há mais 
de 4000 anos antes de Cristo. A história do circo também cita 
a Idade Média, período em que muitos artistas ganhavam a 
vida com apresentações nas ruas ou em casa de membros da 
nobreza. Alguns desses artistas viajavam por toda a Europa 
espalhando a sua arte.

Isabel Moreira, 
deputada do PS

Miguel Santos

Rita Braga
Sandra Laranjeiro



Os mundos da TÉTÉ

NO “TERRAÇO DE BELÉM”

Num Domingo, em descanso, o prazer da 
Companhia da Laura (a dona do barraco), 
a Manuela Santos - grande amiga e o Paulo 
Gonzo – meu irmão. O meu talento em ten-
tar ser feliz…?

Obrigado, Fernando Heitor. Daqui , do 

alto desta  colina, saúdo-te com tanta 

saudade… 
Beijos a ti e a todos os amigos.



“MULHERES DO MEU PAÍS”

Amiga Raquel Freire, parabéns!
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“Cabaret à Gorra”
A School is not made of compulsory activities alone, but also of 
moments when we can get young people to reflect and act on the 
unavoidable issues of the financing of the show. When this hap-
pens, we know we are doing something right.
The “Cabaret à Gorra” was a show of the 3rd year students to col-
lect funds for the artistic residences that will be an important part 
of their training. More than the show itself, the commitment and the 
responsibility of these students deserve our applause!

In the aftermath of the carnival
After the Carnival and in the balance of this school’s activity, the 
teachers’ representatives listened to the students attentively. The 
intention of evaluation is always formative and, therefore, always 
leads to growth: growth of people and their skills (students and 
teachers) and growth of our school. It was in this spirit of shar-
ing, attentive and responsible, that the following words stood out: 
growth, aggregation, work, communication.

World Theater Day
Once again it was fulfilled, here in Chapitô, the celebration of the 
World Theater Day.
And this time, the Theater came to the Circus by the hand of the 
consecrated actress Maria João Luis, who read the official mes-
sage of this Day.
This was followed by a performance of our 3rd year students, who 
delighted all those who attended the ceremony.

“Animation in Action - Magical Bag” 
Project at the Educational Centers
A day of Carnival in the Educational Centers ...
In the morning, the animation team arrives at the Navarro de Paiva 
Educational Center loaded with savages, kings and pirates, zom-
bies, clown paramedics ... Through the middle of bags, accesso-
ries and wigs, they head towards the Feminine Unit, where the 
imagination of the girls was released .
The trip continued to the men’s unit. From helpful mechanics trying 
to help the aliens repair the spacecraft to return to their planet, the 
jungle savages trying to save the mother and chief of the tribe, the 
male imaginary closed the morning of revelry.
The magic wagon of  Chapitô went on its way to the Bela Vista 
Educational Center, where during the whole afternoon the playful 
environment continued to celebrate Carnival!

Hand to Hand
Where do we climb to?
What directions do we take?
What horizons do we open?
What balances define us?
How many hands are needed to reverse a destination?
The circus arts are “stilts” that make us see higher, widen the steps 
and shorten the distances. 
That’s why we continue. Today like forty years ago.
Going hand to hand. To summoning bright futures.

Senior Troupe
March is the month of celebration. 
The cold is gone, everything flourishes.
As we celebrate, nurturing our taste for the performing arts and the 
circus, we take the opportunity to continue our learning process-
es. The Troupe went to Tivoli to watch the Slava Slow show! Yes, 
because the Senior Trupe project has multiple strands and one of 



them is the development of aesthetic sense and artistic culture.
However, we have a new performative project where words are the 
motto of individual and group expression. Poems by Cecília Meire-
les, Almada Negreiros and António Gedeão guide our creative ad-
venture in the territory of the visual performance. Debuted on March 
27 (World Day of Theater) at the Residence and Day Center of the 
Quinta das Flores (SCML), Marvila.
It is now available for roaming, this month we will be in the Nossa 
Senhora dos Anjos Day Center and also in the C.A.S.A. If you wish 
to know more about us do not hesitate, contact us!

Center for Childcare and Animation  
- João dos Santos (CAAPI)
The children of the CAAPI (Center for Childcare and Animation - 
João dos Santos) once again celebrated Carnival with all the happi-
ness and revelry that characterizes this party so well, as well as the 
passion of the little ones for it. They masquerade as superheroes, 
princesses, knights, animals, clowns and everything their imagina-
tion, still so virgin and fertile, allows them to reach. In addition to 
using the Mini-Dresser to dress rigorously, they also created their 
own masks that settled beautifully on their faces.

Open Day
If your idea of   School is that of a space where KNOWLEDGE makes 
sense, because you discover that with it you can CHANGE THE 
WORLD; If for you CREATIVITY is the reason to affirm yourself as a 
person, building a place hitherto uninhabited, but to which you feel 
to belong; If you believe that your frailties, in DIALOGUE with the fra-
gilities of others, become a FORCE capable of moving mountains;
If the WORK and the RIGOR do not frighten you and if you want, 
with full body and lucid mind, make the ARTS your instrument for 
citizenship; If the CIRCUS, a total and inclusive art, if the STAGE and 
the applause of the public, if the magic of creating a SET, an OUT-
FIT, a PROMP, If the world of SHOW makes your heart vibrate ...
THE SCHOOL OF CHAPITÔ IS YOUR HOUSE, YOUR WAY, YOUR 
LAUNCH RAMP! ... COME STUDY WITH US!

Cape Verde at Marquês de Pombal
After the invitation of the Cape Verdean Association of Lisbon and 
the “Moinho da Juventude” Cultural Association, we took pleasure 
of being with Lieve Meersschaert at the launch of the book “The 
Sorcery of Batuque. The Culture and the Collective Unconscious 
of the Peoples Who Were Colonized “. Chapitô was represented by 
Maria João Grenha and Alexandra Brito.

CUBAN NIGHT
Once again a Cuban night was held at the Bartó.
It was possible to taste various flavors of Cuba’s gastronomy and 
learn or even practice Cuban rhythms, all ruled by the baton of Yami, 
a dance teacher.
A lively night, well attended and to be repeated ...

History of Circus 
Even today, with so many modern forms of entertainment, the orig-
inality of the circus arts still charms many people. In fact, there is 
some controversy regarding the history of the circus. Some say that 
these art manifestations originated in Ancient Greece, since it is 
known that the first Olympic Games already had circus numbers.
However, some cave paintings indicate the existence of balancers 
and their presentations in China, more than 4000 years before Christ. 
The history of the circus also cites the Middle Ages, a time when 
many artists made their living with performances on the streets or at 
the home of members of the nobility. Some of these artists traveled 
throughout Europe spreading their art.



Segunda-feira, dia 1, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa 
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 2, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 3, 22h30 - Chalo Correia 

Quinta-feira, dia 4, 22h30 - Carol Campolina convida... 
- Entrada Livre

Sexta-feira, dia 5, 22h30 - Samba à Mesa 
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 6, 22h30 - Cabo Verde em Vinil 
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 7, 22h30 - Domingo Cumbiero 
- Consumo mínimo obrigatório 

Segunda-feira, dia 8, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa 
- Entrada Livre 

Terça-feira, dia 9, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 10, 22h30 - Bruno Schiappa

Quinta-feira, dia 11, 22h30 - BirdZzie convida... 
- Entrada Livre

Sexta-feira, dia 12, 22h30 - Samba à Mesa 
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 13, 22h30 - Tropical Groove | Ohxalá  
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 14, 22h30 - A designar 
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 15, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa 
- Entrada Livre 

Terça-feira, dia 16, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 17, 22h30 - Intrusos

“GEOGRAFIAS DE UMA VIDA”
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Quinta-feira, dia 18, 22h30 - Simone Carugati Verga 
convida... - Entrada Livre

Sexta-feira, dia 19, 22h30 - Samba à Mesa 
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 20, 22h30 - Bar Tô em África  
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 21, 22h30 - TropiKaoz 
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 22, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa 

Terça-feira, dia 23, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 24, 22h30 - Leticia Maura

Quinta-feira, dia 25, 22h30 - Jhon Douglas & JungleBoys 
- Entrada Livre 

Sexta-feira, dia 26, 22h30 - Samba à Mesa 
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 27, 22h30 - Nahuel Colectivo  
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 28, 22h30 - Mundo Mestiço 
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 29, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa 
- Entrada Livre 

Terça-feira, dia 30, 22h30 - Fado à Terça - 5€

EXPOSIÇÃO

JOSÉ AFONSO
“GEOGRAFIAS DE UMA VIDA”

A PARTIR DE 22 DE ABRIL 2019



Em Abril temos a Páscoa, tempo de 
festa e de doces.

Em Abril tudo é mudança, novas cores e 
odores e o calor que também já manda.
No Chapitô à Mesa, também mudam as 
ementas  e os sabores, com os mesmos 

momentos de amizade e convívio, 
sempre encantadores.

A equipa do Chapitô à Mesa.

RESERVAS: Tel: 218875077 - 
chapitoamesa@gmail.com


