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AGOSTO 2019

EDITORIAL
Meus Caros, Minhas Caras,
Colaboradores, Alunos, Professores:
Agosto é mês quente onde todos ambicionamos uma lufada de ar fresco...!!!
Agosto é o mês que acolhe o final de um ano
lectivo, com as Provas de Aptidão Profissional
em cena na Tenda Mariano Franco do Chapitô,
proporcionando o início de uma carreira artística
aos finalistas das artes e ofícios do espectáculo
da Escola de Circo: “PAP’inha”; “Lembra-me”;
“Reflexo”; “Ortus”… de mala na mão à conquista de novos caminhos, cheios de Força para enfrentarem os grandes desafios.
A PAP convidada para estar na Tenda do
Chapitô em Agosto é… ORTUS!
Foram mais de 1000 dias de tantas histórias,
muita resiliência e a confiança de que éramos
capazes. Assim chegámos ao fim de um ciclo de
vida, prenúncio de outros começos.
Parabéns a todos, aproveitem a silly season, e
não se esqueçam que a grande virtude está na
arte de nos espantarmos.
Agosto é tempo de parar, descansar, pensar,
recarregar baterias para mais 1000 dias que se
avizinham, cheios de alegria e com razão profunda de vida. Agosto no Chapitô é, por isso, e
também, o mês da preparação e da arrumação e
tempo propício à planificação do próximo Outubro - início de temporada, com todo o apoio dos
responsáveis pelas Instalações e Oficina.
A Casa Chapitô continua imparável fazendo esquecer um ano pesado de um viver burocrático
bastante enfadonho.
São os Centros Educativos, uma arte de paciência, a alegria de uma cada vez melhor programação de verão, a responsabilidade do nosso compromisso social.

A Acção Social sempre atenta, com óptimas programações culturais em cada fim de semana, a
preparar as férias e as ocupações de verão, proporcionando um dinheiro de bolso para cada jovem.
A Companhia prepara o novo espectáculo.
Os Fins de Tarde esperam ansiosamente pelo retorno do Tirapicos para subirem às alturas; com
a Capoeira gingarem ao som do berimbau, na
companhia do Mário; os mais pequenos com a
Joana vão brincar ao Circo; os meninos do CAAPI
em férias com os pais; a Trupe Sénior sempre a
crescer cada vez mais sábios, cheios de sucesso
com as suas performances, comprometidos não
só com alegria mas também com prazer de viver.
Pela madrugada continuamos na companhia dos
Diplomatas do Samba, sob a mestria do Tércio
e Equipa Bartô.
Chapitô à Mesa e a Esplanada sempre prontos
para receber o tão diversificado público, que escolhe o Chapitô também pela sua qualidade de
programação – com o acolhimento personalizado
do Paulo César e João Albuquerque e toda a
equipa de apoio na rectaguarda.
Por último, e como base de suporte de todo o
Projecto, todas e todos os colaboradores na área
da Administração e Gestão de toda a Casa em
total consonância com o Gabinete de Apoio à Direcção.
Se pensarmos bem a maior parte do tempo, há
sempre mais qualquer coisa… ou seja, uma constante e consciente responsabilidade transformante. Quantas vezes Feliz por reconhecer, aceitar a
fragilidade, e não desistir. Proporcionar testemunhos, alimentar memórias, partilhar experiências.
Este foi o Furacão 2019, acreditando sempre
numa mudança.
Teresa Ricou

NA TENDA

Uma criação do Grupo de Teatro d’Os
Combatentes, dias 3 e 4 de Agosto 22h
na Tenda do Chapitô.
SER LIVRE, LIVRE SER. Mais do que celebrar a Liberdade,
desafia-nos a uma reflexão sobre o que é ser livre e
coloca-nos perante uma questão fundamental no tempo em
que vivemos: somos verdadeiramente livres?
O espectáculo tem início às 22h00, reserve já o seu lugar:
218855550

ALUNOS FINALISTAS DA EPAOE
DEFENDEM AS SUAS PAPsPROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL
Os alunos finalistas da EPAOE- Escola Profissional de Artes e Ofícios do Chapitô realizaram as suas Provas de Aptidão Profissional. Com toda a liberdade criativa que é pedida
nestes exercícios de fim de ciclo formativo, os estudantes do
3º ano apresentaram às famílias, à Escola, e ao público em
geral, as competências técnico-artísticas adquiridas ao longo
da sua formação na EPAOE.

ORTÜS

19 23,
de Julho
de 2019
22 Horas
24, 25,
30 eàs
3118dee Agosto
na Tenda do2019
Chapitô
01 de Setembro
- 22:00h
Em diferentes lugares, espaços e tempos, vivemos
intensamente neste ciclo frenético chamado vida,
enquanto ciclos fecham, outros iniciam.
Podamos as nossas próprias raízes, ao mesmo
tempo que traçamos o nosso mapa de vivências,
como um comboio que passa por diferentes
lugares, tal como nós, em diversas estações da
vida, invernos passaram e verões brilharão,
outonos derrubarão as folhas e primaveras farão
as flores florescerem.
Há situações que talvez pudessemos fazer mudar,
mas passamos indiferentes e aí não existem
flores que possamos fazer florescer.
Somos uma máquina de fazer memórias, uma máquina
que não paraaté à última raiz secar.
Seremos nós a descobrir o mundo, ou o mundo a
descobrir-nos a nós?

FOR TEXT IN ENGLISH GO TO PAGE 16

NA ESCOLA
Férias?

Em Agosto nem tudo é sol e mar! Preparamos toda a logística de
um novo ano letivo: datas, metas, turmas, atividades, planos de
estudo… trabalho de bastidores que em espetáculo sabemos (e
ensinamos) ser fundamental.

Agora é Profissional!

Se não assistiram às Provas de Aptidão Profissional, vão ter em
Agosto uma nova oportunidade.
Uma ou duas das PAP 2018/2019 vão ser convidadas a estar em
Cena, na Tenda, com os nossos mais novos ex-alunos.

Campeã Europeia Solos de Danças Urbanas

A nossa aluna Mafalda Rey, sagrou-se Campeã Europeia Solos de
Danças Urbanas 2019, categoria Juvenil, na Final Europeia de dança “Vive Tu Sueno” em Roma, Itália. PARABÉNS!

NOS CENTROS

As “Forças Combinadas” estão em período
de férias!
Mas enquanto o normal entendimento de férias é o descanso, no
Centro Educativo Padre António de Oliveira reforçamos, com os
jovens, o tempo de treino e preparação para novos desafios.
É também o tempo em que nos sentamos, mais descontraidamente, a avaliar o que fizemos e assim, convocar melhores futuros.
A Tenda Chapitô tem os rôdos abertos para circular o ar… é um
símbolo feliz para o avanço que o Circo pode permitir ao projecto de vida destes jovens.
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Projecto

“ANIMAÇÃO EM ACÇÃO”

Chegou o Verão! Além do funcionamento diário dos ateliers nos centros educativos, os animadores do Projecto Chapitô-Mala Mágica
preparam sempre nesta altura atividades alternativas e workshops
que não são exequíveis durante o ano lectivo e que se adequam à
descontração estival. Assim, considerando o sucesso registado em
anos anteriores dos Workshops de DJ (dinamizado pelos animadores
de Rap e Circo) e as sessões de Apicultura (dinamizado pelo animador
de Circo), este ano preparámos mais algumas sessões dedicadas aos
temas. Mas não ficamos por aqui! Contamos com a possibilidade de
receber convidados especiais nos Cafés-Concerto de Verão (como
contadores de histórias, artistas de rua e músicos), vamos explorar
outras técnicas plásticas (com recurso a câmaras claras e câmaras
escuras montadas nos ateliers, p.e.), teremos connosco novamente
o animador Hugo Coelho a dinamizar sessões de Origami e faremos
actividades desportivas e acrobáticas na piscina.

Para alegrar ainda mais o verão, procuramos marcar actividades no
exterior variadas e dinâmicas, enquanto estimulamos os jovens para
a descoberta da Natureza e de todos os seus encantos! Temos planeadas atividades como caminhadas e piqueniques, tardes de saltos
e brincadeiras em Trampolim, sessões de treino físico e resistência
no Estádio do Jamor e no Bairro do Calhau, escalada e espeleísmo/
exploração de grutas em Cascais, sessões de “birdwatching” na Lagoa de Albufeira, idas ao museu Bordalo Pinheiro e à Aldeia de José
Franco, entre outras! Aqui vamos nós!
Filipa Baptista

NA TRUPE SÉNIOR
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Os nossos passos no caminho são como os
passos da Lua…(*)
A Trupe Sénior continua a sonhar e a partilhar-se em intervenções
poéticas.
Este final de ano lectivo fica marcado por 4 dias de apresentações, no Mercado de Culturas – Arroios, para cerca de 400
crianças e jovens do Programa Verão em Movimento da Junta
de Freguesia de Arroios. A segunda edição de Verão intergeracional, proporcionou momentos deliciosos, onde do trabalho
se fez divertimento e dos encontros se fizeram afectos. A Trupe integrou 5 jovens alunxs da EPAOE - Chapitô que trouxeram frescura, curiosidade e o desejo de partilhar e de aprender.
Depois de dois meses de intenso trabalho, entre ensaios e apresentações da nossa mais recente criação “40 Janelas – intervenção poética”, a Trupe Sénior vai de férias, com regresso marcado
para Setembro.
Se tens vontade de te juntar a nós, marca já na agenda pois, Outubro e Novembro, abrimos as portas a quem quiser vir conhecer
o nosso trabalho e experimentar-se neste universo das artes performativas e circenses.
(*) caminho do campo verde de Cecília Meireles

NO CAAPI
Num planeta onde as ameaças ecológicas são cada vez mais constantes e predominantes no nosso dia-a-dia, é urgente educar e reeducar a população, quer infantil quer adulta, para os cuidados e o
respeito para com o meio ambiente. No CAAPI (Centro de Acolhimento e Animação para a Infância - João dos Santos) existe uma
pequena horta onde as crianças aprendem que se nos preocuparmos
diariamente com a natureza, fornecendo-lhe uma dose aquosa de
amor e carinho, poderemos num futuro breve recolher frutos biológicos e deliciosos, contribuindo deste modo para a sustentabilidade
de todos nós.

PAP`inha
PAS

PAP´S - PROVAS DE APTID

LEMBRA-ME

REFLEXO

DÃO PROFISSIONAL - 2019

ORTÜS
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ACÇÃO SOCIAL
SAÍDA PARA O BOWLING
Os nossos alunos estão de parabéns e temos de festejar. Depois
de todos os esforços investidos nos espetáculos da Mostra Técnica e do Exercício do Espetáculo, eles merecem. Para o efeito propuseram fazermos uma saída para o Bowling. Uma excelente forma
de acabar o Ano Letivo e de disfrutarmos de mais um momento de
convívio e de lazer saudável.

LISBON UNDER STARS
Esta ideia surge no sentido de proporcionar aos jovens uma experiência cultural distinta.
A combinação da projeção multimédia com várias formas artísticas valoriza significativamente a história e o Património Cultural
do país.
Foi como entrar numa máquina do tempo e sermos transportados
na viagem imersiva de mais de 600 anos de história de glórias e
tragédias do povo português.
Os jovens optaram por ficar no meio das Ruinas do Carmo o que
lhes permitiu a melhor vista de 360 graus, nesta aventura audiovisual e sensorial poderam conhecer grandes nomes da música,
cultura, artes e dança portuguesas.
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PASSARAM POR CÁ...

SÉRGIO PILAR
VERA MARTINS

CYNTIA SANTOS

JORGE RAMOS

LÚCIA VERISSÍMO

CLÁUDIA GALHÓS

GONÇALO NUNES
RODRIGUES

ANA GUEIFÃO
PINTO

FLÁVIO GIL

ANABELA CALDEIRA

NUNO CARI-

GONÇALO NUNES
RODRIGUES
JORGE RAMOS
DE CARVALHOS

LUIS D´EÇA

FOI ESTE O LEQUE
DE JURADOS
DAS PAP´S 2019
CARMO AFONSO
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O CHAPITÔ FORA DE PORTAS

Em Oeiras com a Autarquia

No Castelo de S.Jorge com a Autarquia de Lisboa

Na Fundação Calouste Gulbenkian

Autarquia de Oeiras, Autarquia de Lisboa e Fundação Calouste
Gulbenkian. Com mais estas três entidades, assim se vai fazendo
a nossa economia social e o enquadramento de tantos jovens no
mercado de trabalho.

HISTÓRIA DO CIRCO
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AS ARTES CIRCENSES – O MONOCICLO
O Monociclo é um meio de transporte utilizado principalmente
para apresentações artísticas, sobretudo em espectáculos de
Circo, que envolvem o equilibrismo.
Como o nome diz o monociclo caracteriza-se por ter apenas uma
roda. O condutor fica sentado num banco apoiado num garfo
e com os pés nos pedais. Existem diversos tipos de monociclo
assim como formas de andar.
É comum a história que os primeiros monociclos construídos
vêm dos antigos modelos de bicicletas, que tinham a roda dianteira muito maior que a traseira. Era comum empinar a bicicleta
só com a roda dianteira, bastando retirar apenas a pequena roda
traseira para o surgimento dos primeiros monociclos.
O monociclo é muito utilizado nos Estados Unidos, Europa e Japão por ser, além de um excelente divertimento, uma das melhores formas de desenvolvimento do equilíbrio, coordenação
motora, reflexo, ganho aeróbico e anaeróbico, concentração,
persistência, autoconfiança, e uma maravilhosa maneira de aliviar
as tensões do trabalho ou estudo.
O monociclo tem sido utilizado como ferramenta para se percorrer longas distâncias e tem estimulado muitas pessoas a apreciar
este desporto inovador.
Existem, por todo o mundo, grupos de praticantes de monociclo.
Já se realizam campeonatos e encontros mundiais na Europa,
América do Norte, Nova Zelândia e Japão e já se encontra em
processo um pedido para aceitação como um novo desporto
olímpico.
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school
Vacation?

In August not everything is sun and sea! We prepared all the logistics
for a new school year: dates, goals, classes, activities, study plans…
behind-the-scenes work that we know (and teach) is critical.

Now it’s Professional!

If you have not attended the Professional Aptitude Tests, you will
have a new opportunity in August.
One or two of PAP 2018/2019 will be invited to be at Cena, in the
Tent, with our newest alumni.

European Champion Urban Dance Ground

IAC student Mafalda Rey was yesterday (14 Jul) European Champion Urban Dance Solo, Youth category, at the European Dance Final
“Vive Tu Sueno” in Rome, Italy.

The “Combined Forces” are on vacation!
But while the normal understanding of holidays is rest, at Padre
António de Oliveira Educational Center we reinforce, with young
people, training time and preparation for new challenges.
It is also the time when we sit more relaxed assessing what we have
done and thus calling for better futures.
The Chapitô Tent has open circles to circulate the air… it is a happy
symbol for the advance that the Circus can allow for the life project
of these young people.

Animation in Action Project
Summer has come! In addition to the daily operation of workshops in
the educational centers, the animators of the Chapitô-Mala Mágica
Project are always preparing alternative activities and workshops that
are not feasible during the school year and are suitable for summer
relaxation. So, considering the success of previous DJ Workshops
(promoted by Rap and Circus animators) and Beekeeping sessions
(promoted by Circus animator), this year we have prepared some
more sessions dedicated to the themes. But we don’t stop here! We
have the possibility of receiving special guests at the Summer Concert
Cafes (such as storytellers, street artists and musicians), we will explore other plastic techniques (using light cameras and dark cameras
mounted in ateliers, eg), we will have with us again animator Hugo
Coelho organizing Origami sessions and we will do sport and acrobatic activities in the pool.
To brighten the summer even more, we aim to mark varied and dynamic outdoor activities while encouraging young people to discover
nature and all its charms! We have activities such as hiking and picnics, jumping and playing afternoons in Trampoline, physical training
and resistance sessions at Jamor Stadium and Calhau District, climbing and caving / cave exploration in Cascais, birdwatching sessions at
Lagoa de Albufeira, go to the Bordalo Pinheiro museum and the village
of José Franco, among others! Here we go!

senior troupe

Our steps on the way are like the steps of the moon… (*)
The Senior Troupe continues to dream and to share in poetic interventions.
This end of the academic year is marked by 4 days of presentations, at
the Arroios Cultures Market, for about 400 children and young people
from the Arroios Parish Council Summer in Movement Program. The
second intergenerational summer edition provided delightful moments
where work was fun and meetings were affectionate. The troupe integrated 5 young students from EPAOE - Chapitô that brought freshness, curiosity and the desire to share and learn.
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After two months of intense work, between rehearsals and performances of our latest creation “40 Windows - Poetic Intervention”,
the Senior Troupe goes on vacation, with a return scheduled for September.
If you want to join us, mark already on the agenda because, October
and November, we open the doors to those who want to come to
know our work and experience in this universe of performing and
circus arts.
(*) Cecilia Meireles Green Field Path

IN CAAPI

In a planet where ecological threats are increasingly constant and
prevalent in our daily lives, it is urgent to educate and re-educate the
population, whether child or adult, for the care and respect for the
environment. At CAAPI (Center for Childhood Reception and Animation - João dos Santos) there is a small garden where children learn
that if we care about nature daily, providing them with an aqueous
dose of love and affection, we will be able to collect fruits in the near
future. delicious and organic, thus contributing to the sustainability
of all of us.

social action
exit to the bowling

Our students are to be congratulated and we have to party. After
all the efforts invested in the shows of the Technical Show and the
Exercise of the Show, they deserve it. To that end, they proposed to
make an outlet for Bowling. A great way to end the school year and
enjoy another moment of conviviality and healthy leisure.

lisbon under stars

This idea arises in order to provide young people with a distinct cultural experience.
The combination of multimedia projection with various artistic forms
significantly enhances the country’s history and cultural heritage.
It was like stepping into a time machine and being transported on
the immersive journey of over 600 years of the Portuguese people’s
history of glory and tragedy.
The youngsters chose to stay in the middle of the Ruins of Carmo
which allowed them the best 360 degree view. In this audiovisual and
sensorial adventure they could meet big names in Portuguese music,
culture, arts and dance.

CIRCUS STORY
CIRCUS ARTS - THE MONOCYCLE

The Unicycle is a means of transportation used primarily for artistic
performances, especially circus shows involving balance.
As the name says the unicycle is characterized by having only one
wheel. The driver sits on a fork-seated seat with his feet on the pedals. There are several types of unicycle as well as ways of riding.
It is common history that the first unicycles built come from the old
bike models, which had the front wheel much larger than the rear. It
was common to tilt the bike only with the front wheel, simply removing the small rear wheel for the appearance of the first unicycles.
The unicycle is widely used in the United States, Europe and Japan
as it is, in addition to excellent fun, one of the best ways to develop balance, motor coordination, reflex, aerobic and anaerobic gain,
concentration, persistence, self-confidence, and a wonderful way.
alleviate the stresses of work or study.
The unicycle has been used as a tool for long distances and has encouraged many people to enjoy this innovative sport.
There are groups of unicycle practitioners all over the world. World
championships and meetings are already being held in Europe, North
America, New Zealand and Japan and an application for acceptance
as a new Olympic sport is already in process.

Quinta-feira, dia 1, 22h30 -

Jazz e o Diabo a 4

Entrada Livre

Sexta-feira, dia 2, 22h30 -

Samba à Mesa Consumo mínimo obrigatório
Sábado, dia 3, 22h30 -

Kazucuta - Consumo mínimo obrigatório
Domingo, dia 4 -

Mistela - Consumo mínimo obrigatório
Segunda-feira, dia 5 -

Clube do Choro de Lisboa - Entrada Livre
Terça-feira, dia 6, 22h30 -

Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 7, 22h30 -

A Broderagem - Entrada livre
Quinta-feira, dia 8, 22h30 -

XuKa XuKA NHekA NHeka - Entrada Livre
Sexta-feira, dia 9, 22h30 -

Samba à Mesa - Consumo mínimo obrigatório
Sábado, dia 10, 22h30 -

Bar Tô em Moçambique | Malenga - Consumo mínimo obrigatório
Domingo, dia 11, 22h30 -

Ginga à Milanesa - Consumo mínimo obrigatório
Segunda-feira, dia 12, 22h30 -

Clube do Choro de Lisboa - Entrada Livre
Terça-feira, dia 13, 22h30 -

Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 14, 22h30 -

A designar
Quinta-feira, dia 15, 22h30 -

Jazz e o Diabo a 4 - Entrada livre
Sexta-feira, dia 16, 22h30 -

Samba à Mesa - Consumo mínimo obrigatório

Tropikaoz

Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 17, 22h30 -

Domingo, dia 18, 22h30 -

A Broderagem - Consumo mínimo obrigatório
Segunda-feira, dia 19, 22h30 -

Clube do Choro de Lisboa - Entrada Livre
Terça-feira, dia 20, 22h30 -

Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 21, 22h30 -

A designar

Quinta-feira, dia 22, 22h30 -

Jazz e o Diabo a 4 - Entrada livre
Sexta-feira, dia 23, 22h30 -

Samba à Mesa - Consumo mínimo obrigatório
Sábado, dia 24, 22h30 -

Cabo Verde em Vinil - Consumo mínimo obrigatório
Domingo, dia 25, 22h30 -

Celeste - Consumo mínimo obrigatório
Segunda-feira, dia 26, 22h30 -

Entrada Livre

Clube do Choro de Lisboa

Terça-feira, dia 27, 22h30 -

Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 28, 22h30 -

Arthus Focchi
Quinta-feira, dia 29, 22h30 -

Jazz e o Diabo a 4 - Entrada livre
Sexta-feira, dia 30, 22h30 -

Samba à Mesa - Consumo mínimo obrigatório
Sábado, dia 31, 22h30 -

Tropical Groove - Consumo mínimo obrigatório

o futuro
é hoje
EXPOSIÇÃO RETROSPECTIVA
2018/19 DA EPAOE
ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTES
E OFÍCIOS DO ESPECTÁCULO

É Agosto, e é desta que vem o calor! São os dias que pedem
as sopas frias as saladas, as frutas e os sumos e as noites que
se estendem onde não faltam à mesa os grelhados, a carne, o
peixe, os legumes, o bom vinho e claro, a boa disposição. Venha
aproveitar estes momentos mágicos no Chapitô à Mesa e levar
daqui boas memórias que nunca mais se esquecem.

Venha viver o verão connosco!
No Chapitô à Mesa.
RESERVAS: Tel: 218875077
chapitoamesa@gmail.com

