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EDITORIAL

Novo Ano, Desafios Novos
Sem parar!... ainda sentindo o eco do final do
ano lectivo, mas com energia para chegar até
Dezembro de 2019.
Comemoramos em Outubro o início da temporada Chapitô.

Dia 2, quarta-feira, a Escola dá mais um salto e toda
a comunidade Chapitô a acompanha. É um ritual
para concertar visões e acolher os novos professores, os novos alunos, os novos colaboradores e,
nessa Festa de toda a Casa, tecer as parcerias que
hão-de dar consistência ao tema anual: “Mater Deambulações no Feminino”.
E tudo o resto que é tanto: a Companhia Chapitô a
ensaiar novo espectáculo; o projecto Chapitô nos
Centros Educativos em plena actividade; os mais
pequeninos do nosso Centro de Acolhimento e
Animação para Infância ficaram com mais sol, as
árvores voaram…; o Bartô com uma bela programação; O Restaurante Chapitô à Mesa a servir em
pleno; a Produção com algumas novidades, sempre para melhor, com muita actividade durante o
mês de Agosto, sublinhando justamente as equipas
que estão em Porto Santo e no Algarve, nos Hotéis
Pestana; na estrutura mais transversal os sempre
atentos serviços de Administração e Gestão; e ainda a Contabilidade e a Tesouraria, fundamentais,
pois sem eles seria muito difícil a sustentabilidade
do Projecto; e a nossa Oficina Faz-tudo não parou e
ainda há muito para fazer.
Depois desta elencagem toda, dou por mim a pensar sobre tudo o que de Bom e mais complicado
conseguimos ultrapassar, e viver, neste tão complexo e diversificado Projecto. Não foi fácil, mas conseguimos, assim o espero, um upgrade. De uma forma humilde, determinada, corajosa e focada, um
muito obrigada a todos.
Os anos passam, tanto para os que ficam, como
para os que seguiram outros caminhos. Vamo-nos
conhecendo e fazendo comuns - as minhas/nossas
convicções fundadas na crença de que é possível
um melhor mundo, e que, com determinação, conseguiremos ultrapassar as fragilidades, em direcção
aos grandes objectivos da promoção e da inclusão

de todos.
Como ser humano sinto cada vez mais a urgência
de cooperarmos para dar continuidade aos propósitos que assumimos – cada responsável de sector, em particular, deve incluir a visão do projecto
como um todo no planeamento e nas acções.
Acredito que a Obra a todos pertence! Olhemos
para ela com empenho, com generosidade… somos talentosos, somos uma equipa de elite, os
melhores ao serviço de causas sociais (refugiados,
pobreza, fome no mundo) e de causas ambientais
(poluição dos oceanos, devastação das florestas,
alterações climáticas).
Vale a pena acreditar no caminho do futuro.
No meu dia-a-dia, quantos porquês!!... Para quê
Chapitô(s)?...
Continuam eles a ser a vontade renovada de serem úteis ao mundo?
“Tudo muda! Sempre que uma mudança acontece, torna-nos mais fortes… volta não volta despertamos porque as coisas mudaram.” Muda a hora,
mudam as estações. E quando menos se espera,
mudamos de casa, de país, de profissão, de amores… a vida é uma tômbola, uma “roda da sorte”!...
O corpo dá sinais de mudança: as pessoas circulam, as equipas mudam e eu “entro em parafuso”.
Será um aviso?… Estamos cansados?... Ouço, paro,
penso, durmo, sonho, avanço. De todas as vezes
que há mudanças há uma beleza estranha na minha esperança que me desafia a um futuro cada
vez mais envolvido.
Penso: - “estamos a crescer… então para quê o pânico?” Depois de tão longa caminhada, que o meu
intelecto me ajude, juntamente com aqueles que
detêm outro conhecimento, a admirar as capacidades para não desistir e para nos sentirmos mais
fortes.
Não há nada que me impeça de fazer o que quer
que seja a não ser eu própria! Na minha cabeça
vejo-me sempre a superar os obstáculos e a abrir
caminhos para outros.
O ano de 2019 traz-nos uma temporada de excelência a não perder!!!
Apareça, precisamos de conversar uns com os outros.

Teresa Ricou

NA TENDA

O Chapitô recebe o monólogo hamlet cancelado,
encenado e protagonizado por Vinícius Piedade.

SINOPSE:
Este monólogo mostra um actor inconformado com o cancelamento
de uma montagem da peça de William Shakespeare na véspera da
estreia. Essa insatisfação faz com que ele, como elemento do elenco
de apoio, decida levar ao palco a história do príncipe da Dinamarca
com as ferramentas que tem ao seu alcance, onde a ousadia do personagem se confunde com a do artista.
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Navalha na Carne é um espectáculo onde a actriz
Luisa Thiré homenageia a avó, Tonia Carrero, encenando este espectáculo que a mesma
protagonizou em 1967.
SINOPSE:
Navalha na Carne conta a história de três pessoas cujas diferenças
e visões distintas do mundo corroboram para que existam conflitos
inflamados em apenas um acto. Porém, a força do texto extrapola o
âmbito do extrato social ao qual pertencem os personagens, elevando o texto a uma sensível discussão de questões inerentes ao ser
humano, independentemente da classe ou época à qual pertencem.

NA ESCOLA
TEXT IN ENGLISH GO TO PAGE 16

Recepção ao caloiro
Não, não há praxe.
Assim é a resposta por telefone
aos encarregados de educação e
alunos ansiosos com as dinâmicas de recepção ao primeiro ano.
No chapitô receber é também
uma arte, cujo objectivo é integrar a acolher.
Orientados pelo dinâmico coordenador de 1°ano os alunos estiveram a descobrir o Chapitô num
divertido pedi—paper.
E assim foi de novo que recebemos os mais novos elementos da
família.

O espectáculo vai começar
Outubro é o mês da grande estreia:
EPAOE 2019—2020, em cena até
fim de Julho, com apresentações
de segunda a sexta diáriamente
diferentes, num crescendo até ao
grande final. O único espectáculo
onde o grande público é também a
estrela principal: os nossos alunos!
Assim, depois de um trabalho intenso de bastidores com uma equipa de professores e outros técnicos
indispensáveis ao apoio da escola,
com motivação revigorada pelos
banhos de verão, estamos todos a
postos.
A marcar na agenda: 2 de Outubro.
. Com pompa e circunstância recebemos de volta os alunos de todos
os anos. É um dia importante e alegre que fazemos questão de marcar com dinâmicas tradicionais da
casa: a entrega dos diplomas e dos prémios de mérito, a presença
de ilustres convidados, as palavras inspiradoras e motivadoras da
mentora do projecto.

Interdisciplinar
O saber tem várias valências, e na
EPAOE todas convergem para a
acção do saber fazer. Não é fácil a
operação que pernite este processo de ensino—aprendizagem, mas
o Chapitô já o faz há
muitos anos e os professores da
nossa escola estão sempre empenhados em o fazer cada vez melhor.
Além das Áreas de Integração, estão programados diversos momentos de aprendizagem com cruzamentos interdisciplinares.

NOS CENTROS
Projecto “Animação em
Acção”

BELA VISTA E NAVARRO DE PAIVA
E chegou, o início de um novo ano lectivo, um ano aberto a todas as
oportunidades, ideias e sonhos nossos, dos nossos jovens...
O Recomeço, esse passo que damos atrás para que possamos começar de novo.
Reflectir sobre o que foi menos bom, para reconstruir. Para criar
novas ideias, ambições, estímulos no lugar daquilo que foi desafiante
e difícil.
Relembrar que tudo o que fazemos de bom deve ser feito e refeito
com empenho. Que a liberdade, a confiança, a justiça são estruturantes. Que mesmo no meio das tempestades que a vida inevitavelmente traz, há um piso seguro e sólido, feito de companheirismo e
compromisso, para caminhar de mãos dadas.
Afinal, com a vida não se brinca. Lembremos os momentos em que
o olhar disse mais que palavras, é preciso tomar o outro pela mão
e trabalhar. É começar do zero, usando o único material que não se
esgota: O amor. Ao trabalho, à vida, ao melhor de nós próprios!

IAS
EM CAX
Uma das metodologias mais inovadora e actual no campo da formação, a aprendizagem peer-to-peer, é uma realidade cada vez mais
presente e assumida no trabalho desenvolvido com os jovens do Centro Educativo Padre António de Oliveira.
O que significa que o Chapitô está sempre na “crista da onda” no
sentido do progresso e a convocar “futuros luminosos”.
A aprendizagem entre pares é a construção “natural” do conhecimento, sustentada em vínculos de afeição e na diferenciação social
e cultural. Muitos dos nossos alunos e ex-alunos da Escola do Chapitô estão a partilhar, com os jovens do CEPAO, vivências, técnicas,
conhecimentos, projectos e sonhos. É um percurso exaltante para
todos.
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NA TRUPE SÉNIOR
Trupe Sénior, quem somos e o que vos propomos:
Somos um projecto de valorização da pessoa sénior, ancorado num
modelo de formação / capacitação em artes performativas – circenses; aberto a gente de todas as idades e de todas as cores. Apostada
no empoderamento da pessoa sénior, para a participação cívica e
para a afirmação do direito aos espaços públicos e performativos,
a Trupe Sénior apresenta-se como um projecto artístico que deseja
intervir na contemporaneidade e questionar algumas dimensões do
pensamento contemporâneo.
No nosso programa de actividades articulamos acções de formação
em artes performativas (música, dança, teatro e artes circenses) com
processos criativos participativos de espectáculos que são uma forma de intervir na comunidade.
Em Outubro a Trupe Sénior recebe nov@s participantes. Não percas
esta oportunidade!
Para mais informações, contacta-nos através do
+351965529610 ou do email: trupesenior@chapito.org

telefone

NO CAAPI
As crianças do CAAPI (Centro de Acolhimento e Animação para a
Infância - João dos Santos) deram início a mais um ano lectivo cheios
de alegria e vigor, onde prontamente moveram toda a sua energia
para as actividades e brincadeiras que os esperavam. Tivemos este
verão “a visita de uns animais selvagens”, aos quais ficaram responsáveis os nossos pequenos artistas de construir um habitat adequado para os mesmos. Entre um lago para beberem a sua água,
árvores para se alimentarem ou mesmo lianas (ver imagem) para o
macaco voar pela selva fora, construíram nas suas oficinas os elementos necessários para que estes animais nos pudessem fazer
companhia o resto do ano.
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ACONTECEU
CAMPANHA CONTRA O RUÍDO
A Câmara Municipal de Lisboa, pela mão de Filomena Costa,
a retaguarda de Eduardo Magalhães e na presença do vereador
Carlos Manuel Castro, apresentou no dia 25 de setembro, na Praça Luís de Camões, uma campanha de sensibilização sobre o ruído
noturno. Trata-se de uma campanha integrada numa proposta vencedora do Orçamento Participativo de Lisboa, apresentada pela
associação de moradores “Aqui Mora Gente”. O Chapitô teve a
seu cargo uma performance. A interpretação foi dos actores Paula
Sá e Flávio Gil, com guião e encenação de Paulo César.

(a)RISCAR O PATRIMÓNIO
Numa parceria com a Direcção Geral do Património que desejamos continuada o Chapitô foi um dos locais escolhidos para a edição de (a)Riscar o Património de 2019 que tem como tema Artes,
Património e Lazer, sendo as “Artes” ligadas ao espectáculo. Assim, no passado dia 28, por cá tivemos um vasto grupo de Urban
Sketchers que por aqui foram retratando, com os seus desenhos,
os vários recantos do nosso Chapitô bem como uma performance
circense executada por alguns dos nossos alunos.

ACONTECEU
LISBON BUSKING FESTIVAL 2019
Uma vez mais a Tenda do Chapitô foi palco da GALA DE
ENCERRRAMENTO DO FESTIVAL DE CHAPÉUS NA RUA,
organizado pelo nosso ex aluno TIAGO FONSECA.
Por aqui passaram uma série de artistas circenses vindos
de diversos paises. Foi uma noite bem animada e de alegre
convívio perante uma tenda completamente cheia que não
regateou fortes aplausos.
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Amigos João Castro Guimarães e Rita Sotto Mayor,
bom ter-vos por cá.

Querida Teresa Salgueiro, fico feliz por poder dar
o meu modesto contributo ao teu novo Projecto.

Entre a escrita - o correio que leva a notícia é o
Sr. Tino - que é o portador das notícias - ainda nos
sobra uma esperança: o olhar para a “clowd”?

ACONTECEU
A abertura da temporada teatral trouxe-nos magníficos espectáculos. Aqui ficam algumas sugestões de peças a que tivemos o
prazer de assistir e que recomendamos.
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Bravo Rita Spider e
Diogo Infante!

res!
Grande acto
asileiro.
Pais ir mão Br

HISTÓRIA DO CIRCO
AS ARTES CIRCENSES – A ACROBACIA
Acrobacias são movimentos de destreza corporal comuns em Circos. Quem executa as acrobacias é o acrobata. Elementos como o
trapézio, pêndulos e outros tipos de balanços com alta altitude são
utilizados para transformar a Acrobacia num número de circo muito
mais emocionante.

A Acrobacia teve origem no ano de 1500D.C. e reporta as bases dos
seus fundamentos aos espectáculos da Antiga Grécia. “Akrobatos”,
palavra que define Acrobata, exprime-se na sua forma mais simples
por “Akros”, ou seja, aquele que dançava e fazia jogos de equilíbrio
nas mãos e nos pés. A palavra Ginástica, também vem do grego
“Gymnastiké” e significa a “Arte ou acto de exercitar o corpo para
o fortificar e lhe dar agilidade”. A ginástica faz parte da história humana desde os princípios quando o homem começou a organizar-se
em civilizações e começou pela primeira vez a estruturar a actividade
física em vez de simplesmente a praticar naturalmente para a sobrevivência. É fácil de constatar que estava precisamente ligada ao treino
militar, mas também com carácter religioso.

IN SCHOOL

Freshman Reception

No, there is no usual.
This is the telephone response to parents and students anxious about
the dynamics of reception for the first year.
In chapitô receiving is also an art, whose purpose is to integrate the
welcoming.
Guided by the dynamic 1st year coordinator, the students discovered
Chapitô in a fun pedi-paper.
And so it was again that we received the newest members of the
family.

The show will start

October is the month of the big debut: EPAOE 2019-2020, on the
scene until the end of July, with daily different Monday to Friday performances, growing to the grand finale. The only show where the general public is also the main star: our students!
So, after intense behind-the-scenes work with a team of teachers and
other technicians who are indispensable for the school’s support, with
fresh summer-bath motivation, we’re all ready.
Scoring on the agenda: October 2nd.
. With pomp and circumstance we welcome back the students every
year. It is an important and joyful day that we make a point of marking
with traditional house dynamics: the awarding of diplomas and merit
awards, the presence of distinguished guests, the inspiring and motivating words of the project mentor.

Interdisciplinary

Knowledge has several valences, and in EPAOE all converge to
the action of knowing how. The operation that enables this teaching-learning process is not easy, but Chapitô has been doing it for
for many years and our school teachers are always committed to doing better and better.
In addition to the Integration Areas, several learning moments with
interdisciplinary crossings are scheduled.
IN THE CENTERS
ANIMATION IN ACTION PROJECT
And the beginning of a new school year has come, a year open to all
our opportunities, ideas and dreams, our young people ...
The Fresh Start, this step we take back so we can start over.
Reflect on what was less good to rebuild. To create new ideas, ambitions, stimuli in place of what was challenging and difficult.
Remember that everything we do well should be done and redone
with commitment. That freedom, trust, justice are structuring. That
even in the midst of the storms that life inevitably brings, there is a
safe and solid floor, made of companionship and commitment, to go
hand in hand.
After all, life is not played with. Remember the times when the look
said more than words, we need to take the other by the hand and
work. It is starting from scratch, using the only non-exhausting material: Love. To work, to life, to the best of ourselves!
HAND TO HAND
One of the most innovative and current methodologies in the field of
training, peer-to-peer learning, is an increasingly present reality and
assumed in the work developed with the young people of the Padre
António de Oliveira Educational Center.
This means that Chapitô is always on the “crest of the wave” in the
direction of progress and calling for “bright futures”.
Peer learning is the “natural” construction of knowledge, sustained
by bonds of affection and social and cultural differentiation. Many of
our students and alumni of the Chapitô School are sharing with CEPAO young people experiences, techniques, knowledge, projects and
dreams. It is an exalting route for all.
SENIOR TROUPE
Senior Troupe, who we are and what we propose to you:
We are a project of valorization of the senior person, anchored in a
model of formation in the performing arts - circus; open to us of all
ages and all colors. Betting on the empowerment of the senior person, for civic participation and for the affirmation of the right to public and performative spaces, the Senior Troupe presents itself as an
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artistic project that wishes to intervene in contemporary times and
question some dimensions of contemporary thought.
In our program of activities we articulate training in performing arts
(music, dance, theater and circus arts) with participative creative
processes of shows that are a way of intervening in the community.
In October the Senior Troupe welcomes new participants. Do not
miss this opportunity!
For more information, contact us at +351965529610 or email: trupesenior@chapito.org
THE CHILDREN OF CAAPI (CENTER FOR CHILDCARE AND ANIMATION - JOÃO DOS SANTOS) began another school year full
of joy and vigor, where they promptly moved all their energy into
the activities and games that awaited them. This summer we had a
“wildlife visit”, which our little artists were responsible for building a
suitable habitat for them. Between a lake to drink their water, trees
to feed or even lianas (see image) for the monkey to fly through the
jungle, built in their workshops the necessary elements so that these
animals could keep us company the rest of the year.
IT HAPPENED
CAMPAIGN AGAINST NOISE
The Lisbon City Hall, by the hand of Filomena Costa,
Eduardo Magalhães’ rear guard, and in the presence of Councilman Carlos Manuel Castro, presented on September 25, at Luís de
Camões Square, an awareness campaign on night noise. This is a
campaign integrated into a winning proposal from the Participatory
Budget of Lisbon, presented by the residents’ association “Aqui
Mora Gente”. Chapitô was in charge of a performance. The acting
was performed by the actors Paula Sá and Flávio Gil, with script and
staging by Paulo César.
(a) RISK HERITAGE
In a partnership with the Directorate General of Heritage that we
wish continued Chapitô was one of the places chosen for the edition
of (a) Scratch Heritage 2019 which has the theme Arts, Heritage and
Leisure, being the “Arts” linked to the show. Thus, on the 28th, here
we had a large group of Urban Sketchers that here were portraying,
with their drawings, the various nooks of our Chapitô as well as a
circus performance performed by some of our students.
LISBON BUSKING FESTIVAL 2019
Once again the Chapitô Tent was the stage of the Gala of
Closing of the Festival of Hats on the Street, organized by our former
student Tiago Fonseca.
A series of circus artists from different countries passed through
here. It was a very lively and cheerful evening in front of a completely
full tent that did not hail loud applause.
The opening of the theatrical season brought us magnificent shows.
Here are some suggestions for plays we were pleased to watch and
which we recommend.
CIRCUS HISTORY
CIRCUS ARTS - ACROBACY
Stunts are movements of body dexterity common in circuses. Who
performs the stunts is the acrobat. Elements such as the trapeze,
pendulums and other types of high altitude swings are used to transform Acrobatics into a much more exciting circus number.
The acrobatics originated in the year 1500D.C. and reports the foundations of its foundations to the performances of Ancient Greece.
“Akrobatos”, a word that defines Acrobat, is expressed in its simplest form by “Akros”, that is, the one who danced and played
balance games on his hands and feet. The word Gymnastics also
comes from the Greek “Gymnastiké” and means the “Art or act of
exercising the body to fortify and agility”. Gymnastics has been part
of human history from the beginning when man began to organize
himself into civilizations and first began to structure physical activity
rather than simply practicing naturally for survival. It is easy to see
that it was precisely linked to military training, but also religious in
nature.
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Terça-feira, dia 1, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 2, 22h30 -Chalo Correia-

5€

Quinta-feira, dia 3, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada livre

Sexta-feira, dia 4, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 5, 22h30 - Irmãos Makossa
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 6 - Buxixo no Bartô
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 7 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 8, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 9, 22h30 - DIKO (aka Bruno Schiappa)

- People are strange - 5€
Quinta-feira, dia 10, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada livre

Sexta-feira, dia 11, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 12, 22h30 - Swing na Guelra
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 13, 22h30 - Tropikaoz
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 14, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 15, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 16, 22h30 - Pedro Salvador - 5€

Quinta-feira, dia 17, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada livre

Sexta-feira, dia 18, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 19, 22h30 - TropicalSismo
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 20, 22h30 - Reggae no Bartô
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 21, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 22, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 23, 22h30 - Jhon Douglas & JungleBoys- 5€

Quinta-feira, dia 24, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada livre

Sexta-feira, dia 25, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 26, 22h30 - A designar
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 27, 22h30 - Zenoção & Orka
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 28, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 29, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 30, 22h30 - Kilôco- 5€

Quinta-feira, dia 31, 22h30 - Noche de Muertos
- Entrada livre

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

O outono chegou mas o calor vai ficando. Aqui, no Chapitô à Mesa, todas as estações têm o seu encanto e
da mistura da vista excepcional com
a excelência da comida se faz deste
espaço um dos locais mais aprazíveis
de Lisboa.
Para reservas ligue 218875077 ou
através de mail
chapitoamesa@gmail.com

