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BEM-VINDOS AO 
SÉCULO XXII

O FUTURO É HOJE!



EDITORIAL 

EM 2119 ESTAREMOS POR CÁ!...
Caros Amigos e Caras Amigas,
O ano de 2119 será um ano tipo “Sputnik directo à 
Cloud”, cloud que há-de estar por aí a pairar!... 

E há-de ser uma “curiosidade viral” – uma excitação 
colectiva, a deambularmos para cá e para lá (quem 
sabe?...), contando histórias do Bem que o Futuro aco-
lhe como património do Sempre.

Será o tempo de um “cérebro digital”, mais disperso, 
mais impaciente, porventura mais distante de uma le-
tra, de um escrito, de uma palavra, de uma frase… mas 
espero e desejo que abarque muito mundo, conectado 
intensamente, em infinito de sinapses que permitam 
um pensamento fecundo e sensível.

Daqui a 100 anos, que é já agora, será que nos vamos 
perguntar como foi impossível o diálogo entre a tecno-
logia e o ser humano? Ou o entrosamento entre o que 
foi criado e o seu criador vai ser tão radicalmente na-
tural que nos vamos aproximar da super-humanidade?

E nas artes do circo correremos o risco de perder a 
“frisson” da superação dos corpos finitos, perderemos 
a possibilidade de falhar, deixará de existir a alegria de 
viver o momento feito de imprevisibilidade? 

Os corpos robotizados e perfeitos guardarão a memó-
ria de um tempo em que o artista convocava, com o 
seu esforço, o seu empenho e carisma, a Arte, e nesse 
trânsito podia atingir a divindade?

Vamos ter que prolongar o nosso “envelhecimento ac-
tivo” para sermos testemunho e inspiração das novas 
gerações, que percorrem, “no arame”, as esquinas de 
um mundo em mudança, para que tradição e contem-
poraneidade se conjuguem apenas “CIRCO”!

Todas e todos sejam bem-vindas e bem-vindos a mais 
um final de ano lectivo, corolário do percurso que em 
comum construímos. Em Junho, o 1º e o 2º anos da 
nossa Escola de Circo, celebram, e nós com eles, o Es-
pectáculo: nesse exercício cívico e cultural de partilhar 
com muitos o que aprendemos, vamos continuando o 
Chapitô e as premissas que o sustentam há quatro dé-
cadas.



Mas a Casa Chapitô faz-se de muitos outros eixos e 
vontades, ainda que entrelaçados pela mesma missão 
de fazer das artes instrumento e experiência de desen-
volvimento humano. É um caminho exaltante percor-
rido em colectivo: os Centros Educativos, o Centro de 
Acolhimento para a Infância João dos Santos, a Casa do 
Castelo, as Residências de S. Crispim, a Oficina Faz-Tudo, 
a Biblioteca, a Loja, o Bartô, o Quiosque e o Chapitô à 
Mesa, a Companhia Chapitô, a Trupe Sénior, os Cursos 
Fins de Tarde… e toda a estrutura da Casa, organizada 
em sectores: Gabinete de Apoio à Direcção, Serviços Fi-
nanceiros, Gestão e Tesouraria, Escola de Artes e Ofícios 
do Espectáculo, Acção Social, Produção Geral, Produção 
da Noite, Serviços Gerais, Audiovisuais, Design. 

Todos juntos numa dança feita para nunca parar, no ca-
lor de um abraço gigante que nos une a todos. 

Amigas, Amigos, quanta existência despendida, um in-
calculável esforço, alegrias muitas e desilusões umas 
quantas, tudo ajudou a continuar a abrir caminhos e a 
continuar, neste “lugar comum”, até 2119.

Porque só estes “lugares comuns”, de artes do espectá-
culo, nos podem proporcionar grandes “encontros de 
humanidade”, sempre preparados para inaugurar novas 
“avenidas acolhedoras”, onde todos participam com en-
tusiasmo e em que todos se renovam com “boa ener-
gia”. 

É a cultura a unir-nos na solidariedade da Festa!

Abraços a todas e a todos.

Teresa Ricou
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T
E
N
D
A CURSOS de FIM 

de TARDE ESPECTÁCULOS  

FINAIS

Dias 19, 20 e 21 de Junho 
Quarta, quinta e sexta-feira
às 22h na Tenda

     FANTASIAS 
               DA 
         PRISÃO

Texto, Encenação e Coreografia: Bruno Schiappa 

 

EXPRESSÃO DRAMÁTICA/FORMAÇÃO DE ACTORES

 
ATELIER DE CIRCO PARA CRIANÇAS

24 DE JUNHO 
19H NA TENDA

Ritmos 
Naturais 

PROFESSORA:

JOANA STRUNK
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Escola em Cena
Depois de um ano de treinos intensos e 
de vermos nossos alunos crescerem dia 
após dia nos seus propósitos artísticos, 
chega a hora mais uma vez de se afirma-
rem à luz dos projetores:

1ºano: Mostra Técnica  
7 de Junho na Tenda do Chapitô

2ºano: Exercício Espetáculo  
28 de Junho na Praça da 
Misericórdia (Largo Trindade Coelho)

E
S
C
O
L
A



… O 3ºano estreia em Julho.

PAP
Outro ciclo se completa. Três anos de expe-
rimentação, exercício diário e consolidação 
técnica, sempre a par e passo com a construção 
de pessoas aptas para a cidadania.

Neste mês, o 3º ano concentra-se nos ajustes 
finais da sua primeira experiência na cons-
trução de um projeto artístico de raiz, sob 
orientação atenta dos professores que os acom-
panham desde o primeiro dia.

Residências

Este é sempre um grande momento para os 
alunos. Além do desenvolvimento concen-
trado do processo criativo para a mate-
rialização das PAP, “a residência” em si 
constitui-se numa importante ferramenta 
de criação que os professores de 3º ano 
ensinam a usar.

Acordar, trabalhar, descontrair e dormir 
no mesmo espaço que os colegas cocriado-
res, com o único objetivo de dar asas à 
imaginação e concretiza-la provoca, inva-
riavelmente, revelações espantosas.

Este ano, tal como no ano passado, as re-
sidências aconteceram na Quinta da Fonte 
Santa, em Caneças.
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Todos os anos os nossos alunos têm 
a valiosa oportunidade de aprender 
técnicas de clown com incríveis Pa-
lhaços dos vários cantos do mundo. 
Depois de Jan - Cirque du Soleil - em 
Maio (Maio), foi a vez de Nathalia Luiz e 
Fran Marinho (Brasil).

Com o projecto “Forças Combinadas” há um 
conjunto de predisposições artísticas que 
têm desabrochado e se têm revelado nos 
jovens no decurso dos ateliers. Mas, in-
dubitavelmente, continuam a ser os espec-
táculos e o confronto com os públicos que 
desencadeiam mudanças mais profundas nos 
participantes, passando estes de um nível 
de experimentação artística para o nível 
da intenção artística.

O dado mais relevante remete para uma nova 
matriz relacional, muito mais marcada pela 
horizontalidade dos afectos e muito deter-
minada pela natureza do processo criativo 
- esbatem-se hierarquias assentes em pode-
res arbitrários ou perversos e emergem re-
lações e pactos necessários ao desenrolar 
da construção do espectáculo. 



  

Projecto 
“Animação em Acção”
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O mês de Maio é tipicamente um mês de comemoração do amor 
em família. No dia 15, celebrou-se o Dia Internacional da Família 
no Centro Educativo da Bela Vista, com uma tarde diferente do 
habitual. 
As Famílias tiveram oportunidade de estar mais próximas dos jo-
vens e usufruir do convívio num ambiente descontraído, ficando 
também a conhecer melhor algumas das experiências vividas nos 
centros. As cores dos trabalhos dos jovens (elaborados nos Ate-
liers de Artes Plásticas e Barro) e do Jornal “Os Pensadores” faziam 
contraste com o verde do jardim. À sombra de uma grande árvo-
re, as famílias assistiram ao Espetáculo – inspirado numa estória 
criada numa Animação Mala Mágica, por um jovem que já saiu do 
centro – preparado pelos jovens e animadores do Chapitô. Segui-
ram então para o Arraial onde participaram em grupos nas várias 
atividades: aprenderam músicas de Capoeira, decoraram corações 
de madeira, brincaram animadamente aos jogos tradicionais… E 
nada melhor do que terminar em grande com um delicioso lanche 
preparado pelos jovens!
A Festa dos Vizinhos em Campo de Ourique (dia 18), contou tam-
bém com a Animação dos jovens do CE da Bela Vista, acompa-
nhados pelos animadores de Circo e Capoeira. Os jovens encanta-
ram o Jardim da Parada: o berimbau e o pandeiro fizeram cantar 
miúdos e graúdos, enquanto os monociclos, o malabarismo e o 
Diábolo os deixavam de “queixo caído”! Uma iniciativa da Junta de 
Freguesia de Campo de Ourique que reúne e anima amigos e vi-
zinhos, promovendo o convívio comunitário através do comércio 
tradicional, da cultura e da partilha.



CATARINA
VAZ PINTO
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No passado mês de Maio, as crianças do CAAPI (Centro de Aco-
lhimento e Animação para a Infância - João dos Santos) decidi-
ram criar algo para a celebração do Dia da Mãe que simbolizasse o 
amor mágico e incondicional que sentem pelas suas mães. Então, 
nas suas oficinas de reciclagem, com recurso a arames felpudos e 
uns antigos botões, construíram umas lindas e originais flores que 
entregaram posteriormente às suas mães, num momento de par-
tilha e retribuição por tudo aquilo que recebem também das suas 
mais-que-tudo.

Olhar para longe
Em Maio, no C.A.S.A (SCM-Lisboa) estreámos o nosso novo 
espectáculo, uma Intervenção Poética sobre poemas de 4 poe-
tas emblemáticos da língua portuguesa do sec.  vinte (Almada 
Negreiros, Cecília Meireles, António Gedeão e Sophia de Melo 
Breyner).
 «40 Janelas» é um espectáculo visual onde os corpos performati-
vos afirmam que o tempo, o ritmo e a densidade, marcas de vidas 
largas e intensas, são massa de que se faz a poesia.
O teatro físico, a manipulação de objectos e a dança servem como 
veículo de expressão de imagens que residem em memórias assim 
como de afirmações e inquietações identitárias.
Estamos agora a preparar a nossa agenda de apresentações do 
espectáculo e de oficinas, para este Verão. Estaremos em ATLs, 
Bibliotecas e Festivais. Se deseja saber mais sobre nós, 

contacte-nos trupesenior@chapito.org 
/ 965 529 610 (Alexandra Espiridião).
A Trupe Sénior olha para longe sem medo do futuro.

SÉNIOR



Exercício Espectáculo 2ºAno
Mostra Técnica 1ºAno

“2119”
Como se define a idade? Quanto tempo têm 
os anos? Onde se vai registando o que já 
vivemos?

Se não conseguimos imaginar o que é enve-
lhecer hoje, nestes tempos e nesta cidade, 
então e se nos imaginássemos daqui a, di-
gamos… 100 anos?

Esta Mostra Técnica é um exercício biográ-
fico de ficção, uma viagem livre ao (nosso) 
futuro, através do circo. Cada aluno criou 
a partir dos seus referentes e começou pelo 
passado e pelos que lhe são próximos, para 
se imaginar, para se contar, para se pro-
jectar no mundo do futuro. Do interior da 
casa ao espaço público, através da tecnolo-
gia, pensar como estará a cidade, o trabalho, 

os tempos livres, a natureza, a saúde, a famí-

lia, as relações...O que mudará inevitavelmente 

e o que se manterá? Com humor e espanto atra-

vessamos um dia, que dura cem anos.

Sejam bem-vindos a 2119, séc. XXII.

7 DE JUNHO 2019
18H00 E 21H30 TENDA

LUGARES INCOMUNS



Exercício Espectáculo 2ºAno

A fazer sentido, as etapas da existên-
cia situam-nos em territórios etários que 
alguém algures nos ensinou a designar 
como infância, adolescência, idade adul-
ta, meia idade e velhice. O envelhecimen-
to representado pela linguagem do circo 
também pode ser uma forma de dar a imagi-
nar o quão reinventada a vida pode ser e 
desvelar-nos uma perspetiva de contínuo 
rejuvenescimento. A descoberta, o risco, 
a plenitude, a monotonia, a falha e a 
redescoberta podem acontecer independen-
temente do tempo que passa por nós ou da 
forma como passamos pelo tempo. Esta é 
uma dimensão onde é suposto não ser su-
posto. Envelhecer também pode ser um ca-
minho de libertação, de desprendimento, 
de elevação e condenar-nos eternamente à 
leveza de ser numa insaciável procura de 
lugares incomuns.

7 DE JUNHO 2019
18H00 E 21H30 TENDA

LUGARES INCOMUNS

28 de Junho 2019 
21h30 |  Largo da Misericórdia

LUGARES INCOMUNS
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Mais uma vez, estiveram  connosco os Seniores 
da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito das 
Visitas Comentadas.
Neste momento especial “percorremos a histó-
ria da Instituição” sublinhando a sua inter-
venção na Integração através das Artes. 
Das palavras dos presentes sobre o Chapitô, 
transcrevemos: “Um mundo real ,no imaginário 
das oportunidades possíveis” e “O Chapitô é 
uma referência de tudo o que há de melhor 

na sociedade: valorização do ser humano nas várias 
vertentes – social, cultural, profissional e 
lúdica”.

REUNIÃO DE SECTORES

Realizou-se a reunião anual de sectores do Chapitô. 
Foi um importante momento de reflexão e balanço do 
que tem sido a vida e o pulsar da casa. Projecta-
ram-se modelos de futuro e estratégias de aperfei-
çoamento. Foi ainda pretexto para as boas vindas 
aos novos colaboradores que vão chegando. Em jeito 
de conclusão o consenso foi de que “o Chapitô está 
vivo e de boa saúde”.

HOMENAGEM A SIMONE DE OLIVEIRA

O “FINALMENTE CLUB”, casa de amigos, homenageou 
Simone de Oliveira. Aqui fica o reconhecimento por 
quem persiste por acarinhar a arte e os artistas.
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ESPECTÁCULO FINAL DE ANO LECTIVO DO 
CURSO FIM DE TARDE DE TÉCNICAS CIRCENSES

Realizou-se na nossa tenda o espectáculo que marcou 
o final do ano lectivo do curso de fim de tarde de 
técnicas circenses-aéreos. Com o título “Plastic” 
e perante uma sala completamente cheia, os alunos 
do professor Miguel Tira-Picos, surpreenderam pela 
positiva com uma performance de grande qualidade, 
bem demonstrativa do elevado nível daquele curso.

BAPTIZADO NO CURSO DE FIM DE TARDE 
DE CAPOEIRA

Em parceria com a Associação de Capoeira Liminha 
Dogum, realizou-se o 1º Batizado e troca de Gradu-
ações do grupo Capoeira Malembe. 
Este evento contou com a presença de mais de 70 
praticantes de Capoeira, entre os quais os alunos 
do nosso curso de fim de tarde, com o objectivo de 
reunir bens alimentares a serem doados a ReFood de 
Almada. O objectivo é utilizar a Capoeira como elo 
de ligação e ajuda para a sociedade mais caren-
ciada. Foram reunidos mais de 200 kg de alimentos. 
O Chapitô orgulha-se de ter participado nesta ini-
ciativa.

ASSINATURA DE PROTOCOLO COM A CULTURA

Última visita ao Palácio do Machadinho, a caminho 
de novo espaço, para a assinatura de protocolo com 

o Chapitô 2019, vinte anos depois.
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MARINA MOTA

NETOS  DE MARTINHO 
DA VILA
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HISTÓRIA DO CIRCO
Trouxemos, no mês passado, uma breve história 
do circo na Rússia. Não podemos referir o circo 
naquele país sem falar do seu mais ilustre re-
presentante: o palhaço Oleg Popov. Senhor de um 
talento ímpar e de uma total irreverência, Popov 
é mundialmente reconhecido como um dos maiores 
palhaços de sempre. Visitou Portugal por 2 vezes 
– em 1977 e em 2001, desta última vez a con-
vite da nossa directora Teresa Ricou, de quem 
era amigo pessoal. Nessa visita, aqui no Cha-
pitô, participou num encontro de palhaços onde 
marcaram presença, entre muitos outros, André 
Sarcey, Frank Zammert e Jurgen Dusch, grandes 
mestres do humor. 
O último encontro de Tété com Popov, realizou-se 
em casa dele, em Wiesbaden, em 2016, aquando da 
deslocação dela a um festival de circo em que 
era um dos elementos do júri. O grande senhor 
faleceu pouco tempo depois com 86 anos, a meio 
duma tournée.

Ata, desata. Amarra, desamarra. Prende, desprende.
São muitos os nós com que a vida nos depara...

Para já, em jeito de aconselhamento, aqui ficam as dicas
para uma boa apredizagem da execução de nós... 

de gravata.

NETOS  DE MARTINHO 
DA VILA
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SCHOOL ON THE SCENE
 After a year of intense training and watching our students grow day after day 
in their artistic pursuits, the time comes once more to assert themselves in 
the light of the projectors:
-  1st year: Mostra Técnica - Technical Show  - June 7th  in the Tent of 
Chapitô
-    2nd  year: Exercício-Espetáculo - Exercise Show  - June 28th  at the 
Misericórdia Square (Trindade Coelho square)
... The 3rd year premieres in July.
 

PAP - PROFESSIONAL APTITUDE TEST
Another cycle is completing. Three years of experimentation, daily exercise 
and technical consolidation, always hand in hand with the construction of 
people fit for citizenship.
This month, the third year students focuses on the final adjustments of their 
first experience in the construction of an artistic project made from scratch, 
under the attentive guidance of the teachers who accompany them from the 
very first day.
 

ARTISTIC RESIDENCIES
This is always a great moment for students. In addition to the concentrat-
ed development of the creative process for the materialization of the PAPs 
(professional aptitude tests), “the residency” itself constitutes an important 
creation tool that 3rd year teachers show students how to use.
Waking up, working, relaxing and sleeping in the same space as fellow 
co-creators, with the sole purpose of giving wings to the imagination and 
materializing it invariably leads to amazing revelations.
This year, just like last year, the residencies took place in Quinta da Fonte 
Santa, in Caneças.
 

WORKSHOPS
Each year, our students have the valuable opportunity to learn clown tech-
niques with incredible Clowns from all corners of the world. After Jan - from 
Cirque du Soleil - in May, it was the turn of Nathalia Luiz and Fran Marinho, 
from Brazil.
 

HAND TO HAND PROJECT
With the project “Hand to Hand” there is a set of artistic predispositions 
that have unfolded and have been revealed in the youngsters during the 
workshops. But it is undoubtedly still the show and the confrontation with 
different audiences that trigger deeper changes in the participants, from a 
level of artistic experimentation to the level of artistic intention.
 

“ANIMATION IN ACTION - MAGICAL BAG”PROJECT 
The month of May is typically a month to celebrate family love. On the 15th, 
the International Family Day was celebrated at the Bela Vista Educational 
Center, with a different afternoon. The Families had the opportunity to be 
closer to the young people and to socialize in a relaxed atmosphere, also 
getting to know better some of the experiences lived in the centers.
The Neighbors’ Festival in Campo de Ourique, on the 18th, also featured a 
Performance by the Bela Vista Educational Center’s youngsters, accompa-
nied by the Circus and “Capoeira” animators.
 
 
SENIOR TROUPE
In May, in the C.A.S.A (SCM-Lisbon) we debuted our new show, a Poet-
ic Intervention on poems by four emblematic poets of the Portuguese lan-
guage of the twentieth century (Almada Negreiros, Cecília Meireles, António 
Gedeão and Sofia de Melo Breyner).
«40 Windows» is a visual show where the performative bodies claim that 
time, rhythm and density, signs of wide and intense lives, are materials po-
etry is made of.
Physical theater, the manipulation of objects and dance serve as vehicles 
for the expression of images that reside in memories as well as of identity 
affirmations and anxieties.
We are now preparing our agenda  for this summer. We will be at ATLs, 
Libraries and Festivals.
 

CENTER FOR CHILDCARE AND ANIMATION  - João dos Santos (CAAPI)
Last May, the children of CAAPI (Center for Childcare and Animation - João 
dos Santos) decided to create something for the celebration of Mother’s Day 
that symbolized the magical and unconditional love they feel for their moth-
ers. Then, in their recycling workshops, using fuzzy wires and old buttons, 
they built beautiful and original flowers that they delivered later to their moth-
ers, in a moment of sharing and retribution for all that they also receive from 
their loved mothers.
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1ST YEAR TECHNICAL EXHIBITION – “2119”
How do you define age? How old are the years? Where are you registering 
what you have already lived?
If we cannot imagine what it is like to age today, in these times and in this 
city, then what if we imagine ourselves in, let’s say, 100 years?
This Technical Exhibition is a biographical exercise of fiction, a free trip to 
(our) future, through the circus.    Each student has created based on his/her 
references, beginning by the past and by those that are close to him/her, to 
imagine, to define, to project himself/herself in the world of the future. 
From the interior of the house to the public space, through technology, think-
ing about  how the city, the work, leisure, nature, health, family, relationships 
will be... What will change inevitably and what will remain? With humor and 
amazement we cross a day, which lasts a hundred years.
Welcome to 2119, in the 22nd century!
 
 
LISBON’S CITY HALL (C.M.L) GUIDED TOURS
The Seniors of Lisbon’s City Hall joined us once again, within the framework 
of the Guided Tours.
At this special moment “we go through the history of the Institution” under-
lining its intervention in the Integration through Arts.
In the words of those present, about Chapitô, we emphasize: “A real world, 
in the imaginary of possible opportunities” and “the Chapitô is a reference of 
the best in society: the valorization of the human being in the various dimen-
sions - social, cultural, professional and recreational.”
 
 
SECTORS MEETING
The annual meeting of the sectors of Chapitô was held in May. It was an 
important moment of reflection and balance of what has been the life of the 
house. Future models and improvement strategies were projected. It was 
also an excuse to welcome newcomers who have recently arrived. In conclu-
sion, the consensus was that “Chapitô is alive and in good health.”
 

HOMAGE TO SIMONE DE OLIVEIRA
The “FINALMENTE CLUB”, home of friends, paid homage to Simone de 
Oliveira. It was a fair recognition for those who persist in cherishing art and 
artists.
 
 
SCHOOL’S YEAR FINAL SHOW OF THE EVENING COURSE of circus 
techniques
We performed in our tent the show that marked the end of the academic year 
of the evening course of circus techniques. With the title “Plastic” and before 
a completely crowded room, the students of teacher Miguel Tira-Picos sur-
prised the audience with a performance of great quality, well demonstrative 
of the course’s high level.

BAPTISM IN CAPOEIRA’S EVENING COURSE
In partnership with the Association of Capoeira Liminha Dogum, the 1st  
Baptism and exchange of Graduations of the group Capoeira Malembe took 
place.
This event was attended by more than 70 Capoeira practitioners, including 
the students of our evening course, with the aim of gathering food items 
to be donated to Almada’s ReFood. The objective is to use Capoeira as a 
liaison and help for those who need it the most in society. More than 200 kg 
of food were collected.
Chapitô is proud of having participated in this initiative.

SIGNATURE OF PROTOCOL WITH CULTURE
Last visit to the Machadinho Palace, on the way to a new space, for the 
signing of protocol with Chapitô 2019, twenty years later.

HISTORY OF CIRCUS
We published, last month, a brief history of the circus in Russia. We can-
not refer to the circus in that country without mentioning its most illustrious 
representative: the clown Oleg Popov. Owner of a unique talent and a total 
irreverence, Popov is recognized worldwide as one of the greatest clowns 
ever. He visited Portugal twice - in 1977 and 2001, this time at the invitation 
of our director Teresa Ricou, of whom he was a personal friend. On this 
visit, here in Chapitô, he participated in a meeting of clowns that included, 
among many others, André Sarcey, Frank Zammert and Jurgen Dusch, great 
masters of humor.
Tété’s last meeting with Popov was held at his home in Wiesbaden, in 2016, 
when she went to a circus festival where she was one of the jury members. 
The great lord died shortly afterwards at the age of 86, in the middle of a 
tour.



Sábado, dia 1, 22h30 
Muamba Masala | Miret | Venga-Venga

Domingo, dia 2, 22h30 - 
ANCESTRO-FUTURISMO . R.VINCENZO - 
Consumo mínimo obrigatório 

Segunda-feira, dia 3, 22h30 - 
Clube do Choro de Lisboa - Entrada Livre 

Terça-feira, dia 4, 22h30 - 
Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 5, 22h30 
Thomas de Visser and Band

Quinta-feira, dia 6, 22h30 - Samba Calão - Entrada Livre

Sexta-feira, dia 7, 22h30 - Samba à Mesa - 
Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 8, 22h30 - TROPIKAOZ

Domingo, dia 9 - LATIN.CUMBIA -  Consumo mínimo obrigatório  

Terça-feira, dia 18, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 19, 22h30 
Rádio Cacheu
 

  Encerrado de 10 a 17 de Junho



Exposição

Ana Bárbara
MUDA-SE O TEMPO, MUDA-SE A VONTADE 

Quinta-feira, dia 20, 22h30 - Tyaro Maia - 
Entrada Livre

Sexta-feira, dia 21, 22h30 - 
Samba à Mesa - Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 22, 22h30 - Tércio Borge + Cris Caner 
Consumo mínimo obrigatório 

Domingo, dia 23, 22h30 - SambaCalão 

Segunda-feira, dia 24, 22h30 - 
Clube do Choro de Lisboa - Entrada Livre 

Terça-feira, dia 25, 22h30 - Terça em Fado - 5€

Quarta-feira, dia 26, 22h30 - 
Trio Kilôco

Quinta-feira, dia 27, 22h30 - A designar

Sexta-feira, dia 28, 22h30 - Samba à Mesa - 
Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 29, 22h30 - Cabo Verde em Vinil - 
Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 30, 22h30 - NAHUEL CLCTVO - 
Consumo mínimo obrigatório 



É Junho e o Verão está a chegar! E a vontade de 
estar ao ar livre também! Agora, no Chapitô à Mesa 

prepare-se para sentir os aromas das plantas, das ervas e dos 
alimentos frescos, e a animação e as gargalhadas bem dispostas 

dos nossos convivas, sempre bem acompanhadas de boa 
comida e boa bebida.

Junte-se a nós no Chapitô à Mesa.
RESERVAS: Tel: 218875077 - chapitoamesa@gmail.com
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Tens o 9º ano? 
Já pensaste que esta pode 
ser a tua escola?!
Provas de Acesso para a Escola Profissional 
de Artes e Ofícios do Espetáculo:
2 de Julho 2019

                  Inscreve-te já em:
http://chapito.org/backup/epaoe/estudantes/inscricao.html 

INSCRIÇÕES 

ABERTAS


