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NOVEMBRO INSPIRADOR
Preparamo-nos para o Inverno. É tempo de
prevenção. Assim como sugiro, para fortalecer o corpo e a garganta, tomar Acerola e Própolis, aconselho
estudo, rigor e disciplina para convocar a criação. A
vida de artista é “non-stop”, em que a intermitência é
apenas o tempo do recobro para logo ir mais longe e
mais intensamente, pois “the show must go on”… um
guerreiro e uma guerreira têm que estar prevenidos
para acolher todo o público que nos visita agora e em
todos os futuros.

“Novembro, semear;

Para terminar, diz ainda o fecundo e inspirador Borda-d’água, no oráculo para Novembro:

Novembro pelos Santos,
Neve nos campos”
In Borda-d’água, reportório útil a toda a gente

Novembro é a abertura oficial da temporada artística.
É a chegada dos “guerreiros-artistas”, Chapitô’s-de-tempo-inteiro, vindos de várias origens - Algarve, Porto Santo, locais de Estágio, até das Famílias – a chegarem à Casa Mãe, a arrumarem as malas cheias de
vivências, a repousarem quanto baste e a começarem
tão logo a preparar as animações de Natal ou já as do
próximo Verão.
Esse trânsito, feito de serena inquietação, é sempre
atravessado pelo pensamento da sustentabilidade
do projeto – temos de garantir a nossa economia social, condição de autonomia e inovação.
E porque o Chapitô se escreve e se dá a ler de muitas
formas, tudo converge para o mesmo fim: a nossa Escola de Circo, o trabalho persistente nos Centros Educativos, a inocência luminosa dos pequenitos do Centro
de Acolhimento e Animação Infantil, a Trupe Sénior, a
excelência da programação na Tenda… temos há muito adquirido que é esta diversidade complementar, a
exigir forte planificação e regulação, que dá sentido,
modernidade e significância social ao que fazemos há
40 anos aqui no Chapitô.

“As mulheres nascidas em Novembro têm
um carácter franco e irrequieto, vivas e
impressionáveis, arrebatadas, independentes. Amam o trabalho, são ativas,
sabem mandar, mas pouco presumidas.
Os homens têm espírito ativo, entusiasta.
São dotados de um temperamento vigoroso e gostam de exercício físico. Muito
expansivos. São trabalhadores tenazes,
empreendedores e prudentes.”

Última recomendação do Borda-d’água para a
agricultura:
“Os pomares devem ser estercados no
crescente e podados no minguante. Protecção das geadas. Podar as roseiras e
plantar bolbos de flores.”

Como é inspiradora esta sabedoria milenar que nos
liga à Terra e ao Cosmos!
A todos recomendo, nesta proximidade do Inverno,
muita reflexão e criação, muita labuta com muito
prazer, verdadeiros pilares do que é Viver.
Abraço do tamanho do Universo.

Teresa Ricou

NA TENDA
DE 1 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO
SEXTA, SÁBADO E DOMINGO - 22H

10 DE NOVEMBRO - DAS 15:00 ÁS 23:00

(EXCEPTO 9 E 10 DE NOVEMBRO)

Um dia na vida de típicos cariocas nas vésperas do carnaval.
Com humor e muita mímica, uma saga é contada por quatro personagens que narram as suas histórias.
Um único actor e toda a sua versatilidade física e de composição,
capazes de preencher um palco nu com imagens múltiplas.
Um artista precisando falar de sua cidade: um Rio de Janeiro no auge
da manifestação da sua herança soberbo-monarca, caótica, que tem
no descompromisso a sua marca mais aparente.
Com ”Cidade Maravilhosa”, Miguel Thiré traz 50 minutos de uma vertiginosa e muito bem humorada crítica ao Rio de Janeiro actual, tendo
como plataforma somente o seu expressivo trabalho de actuação.

A Casa de Pandora é um evento/mercado Multicultural,
idealizado há 6 anos em São Paulo pela produtora cultural
Taty Alves, que engloba diversos artistas em diferentes
áreas como Moda/Música/Teatro/Gastronomia/Artes
Plásticas/ Designer Gráfico/ Tatuagem.....etc.
A sua principal finalidade é dar visibilidade e espaço a
novos Artistas/ Produtores locais que usam a sua Arte
como forma de vida e resistência.
Dia 10 de Novembro realizará a sua segunda edição em
Lisboa, agora no Chapitô.
A entrada é livre e as crianças são muito bem vindas.

NA ESCOLA
TEXT IN ENGLISH GO TO PAGE 16

Retrospectiva
Foi lançado o tema do ano “Mater-Deambulações no Feminino”.
Os alunos de 1º e 2º ano estão já lançados no desenvolvimento do
tema, que Carlos Jacques, professor de Inglês mas especializado
também no debate filosófico sobre questões de género, tem ajudado a
ser reflectido pelos alunos nas Áreas de Integração.
Os coordenadores de ano procedem à operacionalização do mote
interdisciplinar da EPAOE, não só nestes momentos de encontro
semanal mas também nas diversas disciplinas, para que todos os
momentos de aprendizagem dos alunos seja uma evidência crescente
na materialização dos trabalhos realizados.

Preparação das Animações de Natal
Entre os Centros Educativos, os sem abrigo no Centro Social dos
Anjos (SCML), o Ministério da Educação, alguns bairros e Juntas
de Freguesia, o Chapitô dá o seu apoio com as suas Animações
Sociais, envolvendo os jovens e outros artistas.
Neste mundo do espectáculo o Natal chega sempre mais cedo;
a EPAOE não é exceção!
Iniciam já no final do mês os ensaios para as animações de natal,
absolutamente inseridas no plano de actividades lectivas.

Tempestade Mental

Visitas e Estudo

Dia 6 de Novembro os alunos da escola vão participar numa sessão
de Tempestade Mental da Culturgest sob o tema “Redes Sociais: para
que vos quero”. Com uma completa relevância nos dias de hoje para
os jovens, tocando também as questões da identidade individual, da
segurança e do “marketing pessoal” que quem trabalha na área do
espectáculo tem de dominar.

Além da já habitual aula deslocalizada à Biblioteca Municipal e visita
de Estudo ao museu do Azulejo, em Outubro os alunos de 2º ano
foram assistir o espectáculo “Alento” de Pedro Ramos no Centro de
Interpretação de Monsanto. Este espectáculo de dança foi seguido de
conversa com os artistas, com o cuidado dos professores dinamizadores
no apoio às ligações ao tema do ano e ao tema geral da escola, que é
o Circo.
Além dos professores de Dramaturgia, Técnicas Performativas e
Técnicas Circenses, os alunos foram também acompanhados pela
professora de Desenho de Figura, que registaram graficamente o
momento.

Segurança
O circo apaixona também pelo risco envolvido… mas a segurança é
fundamental!
Sob o olhar atento dos professores de Técnicas Circenses os alunos
aprendem e mostram o que já assimilaram em relação ao rigor
necessário na montagem de aparelhos.
Durante as aulas e em sessões intensivas preparadas para o efeito,
os alunos vão sendo acompanhados para gradualmente ganharem a
autonomia necessária.

EM CAXIAS

NOS CENTROS
Projecto “Animação em Acção”

BELA VISTA E NAVARRO DE PAIVA
E com o recomeçar de um novo ano, é tempo de pôr
pés a caminho, de Mala Mágica na mão!

No dia 27 de setembro, três jovens do Centro Educativo da Bela Vista - acompanhados pelo animador Mário Correia e os seus colegas
capoeiristas Catarina e “Ninja” - tornaram um simples Coffee-Break
numa Roda de Capoeira onde cantaram e gingaram no seu melhor!
Esta animação Mala Mágica teve lugar nas II Jornadas na Corda
Bamba, um Projecto que incide na temática dos comportamentos
aditivos entre os jovens. Uma manhã onde não poderia fazer mais
sentido ter os nossos jovens como personagens principais!

No âmbito do XII Aniversário da Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais foi feito um convite
aos jovens do Centro Educativo Navarro de Paiva e ao Projecto “Animação em Acção” para a apresentação de um RAP misto focado no
caminho para a reinserção social.

A cerimónia teve lugar no Estabelecimento Prisional de Sintra no dia
1 de Outubro e contou com a presença da Ministra da Justiça, da
Secretária de Estado, do Director Geral da DGRSP, do Director dos
Serviços de Justiça Juvenil e demais altas patentes e dirigentes da
DGRSP. A cerimónia teve início com um discurso sobre a contextualização histórica da DGRSP, seguindo-se o momento dedicado às tomadas de posse e terminando com os nossos jovens a subir a palco.
Cinco rapazes e duas raparigas, de vozes unidas num RAP que reflecte o melhor deles mesmos. Apesar de algum nervosismo, estiveram
com uma atitude exemplar e a riqueza desse momento foi evidente!
No final, não só a Ministra da Justiça, como o Director e Coordenador
do Centro Educativo Navarro de Paiva entre outros presentes, fizeram
questão de cumprimentar os jovens e de os felicitar pelo bom trabalho. Um momento de cerimónia e formalidade que se fez distinguir
pela humanidade demonstrada.

“Forças Combinadas” é uma disciplina acrobática e das artes circenses que pressupõe sempre três
fatores indissociáveis: (i) a participação de pelo menos dois ou mais
indivíduos que trabalham cooperadamente as suas forças e destrezas para atingir um fim concertado,
(ii) esse fim sustenta-se na construção permanente de “improváveis”
pontos de equilíbrio, só possíveis
pela conjugação dinâmica das forças individuais, (iii) o resultado busca uma estética marcada pela ousadia e inovação artística, “figuras/
imagens/posições” que desafiam a
ideia comum de possibilidade.
O projeto “Forças Combinadas – Engenho e Artes nos Limites da
Socialização Juvenil” inspira-se nessa disciplina virtuosa e rigorosa
das artes circenses, conjugada em alteridade, como instrumento de
reconhecimento e apropriação de novos territórios (culturais e sociais) para edificar a cidadania, com jovens que cumprem a medida
de internamento no Centro Educativo Padre António de Oliveira em
Caxias.

NA TRUPE SÉNIOR
Trupe Sénior e a força de estar viv@
Promover a qualidade de vida, a auto-estima, a auto-imagem, o reconhecimento de competências e o direito aos espaços públicos e
performativos d@s seniores, são alguns dos objectivos que temos
vindo a alcançar.

“Fui reformado à força e fiquei com um vazio na vida… então, encontrei uma amiga que anda aqui (na Trupe) e queixei-me, disse-lhe
que estava à procura de qualquer coisa para me sentir vivo e ela disse que aqui era o sítio ideal, trouxe-me cá e eu adorei!” J.G. Gomes
Ajudou-me a ver a vida de outra maneira, a não achar que somos tão
velhos, porque há coisas que eu faço aqui que nunca esperei fazer!
(…) Que as pessoas não fiquem em casa, que isto só faz é bem!
Venham para estas actividades que a gente aqui nem tem doenças!”
C. Godinho
Novembro é mês de abrir um novo grupo! Se não te inscreveste, ainda o podes fazer. Contacta-nos através dos telefones:218 855 550 |
965 529 610 ou envia um email para: trupesenior@chapito.org

NO CAAPI
Com a chegada do Outono começou também a habitual queda
de folhas das árvores que se encontram no CAAPI (Centro de
Acolhimento e Animação para a Infância - João dos Santos).
Posto isto, as crianças apanharam dezenas e dezenas de folhas para
que pudessem construir mais uma obra-prima nas suas oficinas.
Com criatividade e engenho à mistura, e sob a orientação e ajuda
dos educadores, foram construídos lindos animais com recurso a
uma colagem estratégica das folhas previamente apanhadas pelos
nossos pequenos grandes artistas.
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ACONTECEU

Filatélicos de todo o mundo acompanhados pelo fiel amigo Bento Dias

Reunião da equipa de produção. Obrigado e felicidades na jornada
aos que partem, bem vindos aos que chegam.

Amiga Leonor Poeiras, bom termos estado juntas.
Foi uma tarde muito bem passada na TVI ...

Grandes actores que trazem o seu talento á Tenda do Chapitô:
Luisa Thiré (neta da grande Tonia Carrero), Alex Nader
e Ranieri Gonzalez

Os amigos chegam dos quatro campos do mundo. Aqui com Melenie
Stevenson do National Institute of Circus Arts Melbourne; Austrália.

Preparação de figurinos.

Equipa de Alvor
A caminho...

Jantar c/Equipa de
Animação e Divulgação
(Mafalda Franco e
Francisco Saalfeld)

Prontos para animar!

GRUPO PESTANA
RECEBE JOVENS CHAPITÔS
EM ACÇÃO

Reunião com equipa de
Animação de Alvor

Hotel Pestana Alvor / Algarve

Reunião com o Director
João Martins

Foi uma viagem relâmpago, atravessar o Alentejo e chegar a Terras do Algarve, desembarcamos no mundo Pestana, a grande surpresa! Acolhidos por João Martins, o
Diretor Regional, a grande oportunidade para nos apercebermos da importância das artes no turismo. BRAVO!
Obrigada por ter acreditado que somos capazes. Assim
passaram seis meses de animação, com a equipa jovem
Chapitô.

Camarim Equipa de
Animação Porto Santo

Hotel Pestana Porto Santo / Madeira

Uma boa aterragem
na Ilha Porto Santo...

Feirinha
no Hotel,
escolhendo

Atravessámos o Atlântico e lá chegámos ao Paraíso! Acolhidos por Ângela Quintal, a Diretora do Resort, uma casa
cheia de magia, com muito boa onda, entre os jardins,
piscinas e o mar, aqui se ocuparam seis meses, os jovens
Chapitôs, num diálogo de proximidade com os clientes
em férias, apreciando os espetáculos, as brincadeiras
com as crianças, jogos, uma equipa sempre disposta a
partilhar a sua arte com os turistas em descanso. Assim
se passa um tempo de trabalho, de prazer, de descanso,
de pensamento, num cenário que desafia a criação.
Uma exemplar parceria com o Grupo Pestana, valorizando o turismo cultural e reconhecendo a importância da
associação com uma IPSS, o Chapitô.

O passeio dos alegres
pelo Hotel (PS)

Reunião com a Directora Angela Quintal

Conhecendo
o espaço com
Márcio Faria
(Team leader)

Partindo mas
já com saudades…

Dance Time
(Porto Santo)

Jogos de Tabuleiro (PS)

Vestidos para o
que der! (PS)

A Ilha Maravilhosa
(PS)

ACONTECEU

Foi um luxo estar, no Sábado 27 de Outubro, In Finalmente, ao
lado no Ney Matogrosso. Fernando Santos, a nossa Deborah
Krystall, eterno amigo, Xana e toda a equipa Finalmente.
É extraordinário ver como tão grandes artistas, em espaço tão reduzido, se apresentam de uma forma tão gloriosa.
Obrigado pelo estímulo, o qual me faz continuar pelas Artes ao serviço
do publico de Lisboa.

Cristina Elias - De volta à Casa...

O professor de malabares Michael Fishbein, da Bryant Park Juggling,
em Nova Iorque esteve em Lisboa e não poderia deixar de vir conhecer
o projeto Chapitô. Participou de uma das aulas de Técnicas Circenses,
na turma de malabares, com o professor Nuno Figueiredo e animou os
alunos. A visita renderá frutos e uma parceria está a nascer!

No dia 8 de Outubro um grupo de 14 pessoas da Cáritas Neuchâtel
Suiça visitaram o Chapitô acompanhados pela Teresa Ricou. Foi uma
tarde bem passada em que o grupo teve a oportunidade de conhecer
os cantos mais recónditos desta casa assim como a sua história. A
visita acabou com um convívio na sala da Biblioteca.

Visita da jovem Sarah Weber colaboradora da FEDEC ao Chapitô.
Ela leva o testemunho do Chapitô ao vivo e dinâmico.

A convite de Ana Torres da PWN aconteceu, no contexto do evento
Greenfest, na Nova (Carcavelos), uma conversa informal “Conversa
do Avesso” entre Teresa Ricou e Vitor Bento, membro do board
da PWN Lisbon, Chairman da SIBS e também da European Card
Payments Association.
O intuito foi de criar boa contaminação entre dois líderes com proveniências profissionais e linguagens culturais diferentes que pode ajudar
a olhar de forma construtiva e crítica para a vida das organizações, cada
vez mais desafiante, para desconstruir, desformatar, colocar ao contrário, virar do avesso temas corporativos tipicamente abordados da
mesma maneira ou à luz de estereótipos: a liderança, a comunicação,
o talento.
Vítor Bento, com background corporativo, com vários cargos de gestão de topo em instituições tão relevantes, e também com a visão da
academia sempre presente. A Teresa Ricou, com background artístico, mentora e dinamizadora de uma instituição com as características
e o mérito do Chapitô, promotora do desenvolvimento de competências artísticas e alicerces de suporte à construção de sonhos… fatores
tão importantes, igualmente, para a vida organizacional.

UM OLHAR POR DENTRO

_______circu nstância______

POETA, SOMENTE EM POEMA

Vagueando por esta casa

Lorena Gonzalez ( da esquipa da
Acção Social) em diálogo com o
aluno Tiago Santana.

Sobre a mesa… um papel, uma caneta;
Na alma do poeta… o vazio, a angústia.
O corpo embriagado pela vontade de revelar
A mente repleta de confusos pensamentos
A mesa como suporte dos pesados braços pendentes
O papel a enrugar entre dedos constrangidos
A caneta com tinta de veia dormente.

Vagueando por esta casa tão singular,
encontramos sempre gente gira, alegre com humor e
amor… Só necessitamos de um pouco mais de atenção
e de um olhar afectuoso, para descobrirmos o calor
humano destas personagens reais que atuam neste
anfiteatro cheio de vidas.

O poeta, porque o é, porque um dia o pensou,
Porque a vida assim o fez, …dúvida que o seja.

Alexandra Brito

De poeta sente, somente, determinação,
Desejo e… desassossego.
Porque não se é poeta sem tormento.
Sobre a mesa… a inquietude
E uma palavra tremida.
A ponta da caneta arranha, indecisa,
A certeza de que de tudo duvida.
E aquela palavra gasta,
Cansada de poemas inúteis e inférteis,
Aprisionada pela tinta já seca,
Olha os olhos do poeta
Como se o questionasse.
Ele entendeu!
A palavra dizia “porquê eu?”
O poeta rasgou o papel com violência.
Aniquilou em pequenos pedaços a dúvida da palavra,
Libertando no gesto o verdadeiro poema.
O poeta, que o era porque se tornou,
Gritou “MERDA!” como se declamasse o seu poema
Com toda a fúria com que o desejava ter escrito.
Sobre a mesa… um papel rasgado
E uns braços amparando um vão pensamento
“Serei poeta… ou serei poema?”
                                                                            eu!
isabel amado

(Assessora da Direcção)
Os alunos Tiago Santana
e Ana Sofia

HISTÓRIA DO CIRCO

O funambulismo é uma arte circense baseada em
habilidades de equilibrismo que consiste em caminhar sobre uma
corda (chamada corda bamba ou maroma; tecnicamente funâmbulo)
tensa em posição elevada. A corda está presa pelos dois extremos.
A altura desta varia de acordo com a habilidade do executante e as
possibilidades de segurança do local.

A arte do equilíbrio está ancorada à cultura da humanidade. Dos
chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as
civilizações antigas praticavam algum tipo de equilibrismo sobre
linhas, cordas ou cabos. O primeiro relato de equilibrismo em
corda data de 108 a.C., na China, quando uma grande festa em
homenagem a visitantes estrangeiros, apresentou vários números
de acrobacia. O impacto foi tamanho que o imperador decidiu
realizar espetáculos do gênero todo ano.
No século 19 grandes artistas de funambulismo, ganharam
reconhecimento internacional pelos seus feitos. Como Charles
Blondin que atravessou diversas vezes as Quedas do Niagara com
335 m de comprimento, 50 m acima da água.

RETROSPECTIVE
The theme of the year “Mater-Wanderings in the Female” was launched.
The 1st and 2nd year students are already engaged in the development of
the theme, which Carlos Jacques, an English teacher who also specializes
in the philosophical debate on gender issues, has helped to be reflected by
students in the Integration Areas.
The year coordinators proceed with the operationalization of EPAOE’s interdisciplinary motto, not only in these moments of weekly meeting but also
in the various disciplines, so that all learning moments of the students is a
growing evidence in the materialization of the work performed.
VISITS AND STUDY
In addition to the usual relocated class at the Municipal Library and Study
Visit to the Azulejo Museum, in October the 2nd year students went to watch
Pedro Ramos’ “Alento” show at the Monsanto Interpretation Center. This
dance performance was followed by a conversation with the artists, with the
care of the energizing teachers in supporting the links to the theme of the
year and the general theme of the school, which is the Circus.
In addition to the teachers of Dramaturgy, Performative Techniques and
Circus Techniques, the students were also accompanied by the teacher of
Figure Drawing, who recorded the moment graphically.

CHRISTMAS ANIMATION PREPARATION
In the world of entertainment Christmas always comes early; EPAOE is no
exception!
Beginning at the end of the month rehearsals for Christmas animations, absolutely inserted in the plan of teaching activities of the 2nd year.

MIND STORM
November 6th, the school students will attend a Culturgest Mental Storm
session under the theme “Social Networks: What I Want You For”. With complete relevance these days to young people, it also touches on the issues of
individual identity, security and “personal marketing” that those working in
the field of entertainment must master.

SAFETY
The circus also falls in love with the risk involved… but safety is paramount!
Under the watchful eye of the teachers of circus techniques, the students
learn and show what they have already assimilated in relation to the rigor
required in the assembly of devices.
During classes and in intensive sessions prepared for this purpose, students
are being accompanied to gradually gain the necessary autonomy.
ANIMATION IN ACTION PROJECT
And with the beginning of a new year, it is time to set foot on the way, the Magic
Suitcase in hand!
On September 27th, three young people from the Bela Vista Educational Center - accompanied by the animator Mário Correia and his capoeiristas Catarina
and “Ninja” - made a simple Coffee Break in a Capoeira Wheel where they sang
and swayed at their best! This animation Mala Magica took place at the II Days
in Corda Bamba, a Project that focuses on the theme of addictive behaviors
among young people. A morning where it couldn’t make more sense to have
our young people as main characters!
As part of the XII Anniversary of the Directorate General for Reinsertion and
Prison Services, an invitation was made to the young people of the Navarro
de Paiva Educational Center and the Animation in Action Project to present a
mixed RAP focused on the path to social reintegration.
The ceremony took place at the Sintra Prison on October 1st and was attended by the Minister of Justice, the Secretary of State, the Director-General of
DGRSP, the Director of Youth Justice Services and other senior officers and
directors of DGRSP. . The ceremony began with a speech on the historical
context of the DGRSP, followed by the moment dedicated to swearing in and
ending with our young people taking the stage. Five boys and two girls, voices
united in a RAP that reflects the best of themselves. Despite some nervousness,
they had an exemplary attitude and the richness of that moment was evident!
In the end, not only the Minister of Justice, but also the Director and Coordinator of the Navarro de Paiva Educational Center, among others, made a point
of greeting the young people and congratulating them on their good work. A
moment of ceremony and formality distinguished by the humanity shown.
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COMBINED FORCES
“Combined Forces” is an acrobatic and circus arts discipline that always presupposes three inseparable factors: (i) the participation of at least two or more individuals who work their forces and skills cooperatively to achieve a concerted
end, (ii) that end it is based on the permanent construction of “unlikely” balance
points, only possible by the dynamic combination of individual forces, (iii) the
result seeks an aesthetic marked by boldness and artistic innovation, “figures /
images / positions” that defy the common idea. of possibility.
The project “Combined Forces - Ingenuity and Arts in the Limits of Youth Socialization” is inspired by this virtuous and rigorous discipline of circus arts,
combined in otherness, as an instrument of recognition and appropriation of
new territories (cultural and social) to build citizenship, with young people who
comply with the internment measure at the Padre António de Oliveira Educational Center in Caxias.
ZAT SENIOR TROUPE
SENIOR TROUPE AND THE FORCE OF BEING ALIVE
Promoting quality of life, self-esteem, self-image, recognition of skills and the
right to senior public and performing spaces are some of the goals we have
been achieving.
“I was forcibly retired and left with a void in life… so I found a friend who walks
here (in the Troupe) and I complained, told her that I was looking for anything
to feel alive and she said it was here. the ideal place, brought me here and I
loved it! ”JG Gomes
It helped me to see life differently, not to think we are so old, because there
are things I do here that I never expected to do! (…) That people do not stay
at home, that this just does is well! Come to these activities that we don’t even
have diseases here! ”C. Godinho
November is the month of opening a new group! If you have not signed up, you
can still do so. Contact us by phone: 218 855 550 | 965 529 610 or send an
email to: trupesenior@chapito.org
IN CAAPI
With the arrival of autumn also began the usual fall of leaves from the trees
that are in CAAPI (Center of Reception and Animation for Children - João dos
Santos). That said, the children picked up dozens and dozens of sheets so that
they could build another masterpiece in their workshops. With creativity and ingenuity to the mix, and under the guidance and help of the educators, beautiful
animals were built using a strategic collage of the leaves previously picked up
by our little great artists.
IT HAPPENED
On October 8th a group of 14 people from Caritas Neuchâtel Switzerland visited the Chapitô accompanied by Teresa Ricou. It was a well-spent afternoon
when the group had the opportunity to get to know the innermost corners of
this house as well as its history. The visit ended with a conviviality in the Library
room.
Juggling teacher Michael Fishbein of Bryant Park Juggling in New York was
in Lisbon and couldn’t miss coming to the Chapitô project. He participated
in one of the circus techniques classes, in the juggling class, with professor
Nuno Figueiredo and encouraged the students. The visit will bear fruit and a
partnership is being born!
In the context of the Greenfest event in Nova (Carcavelos), there was an informal conversation “Conversa do Avesso” between Teresa Ricou and Vitor Bento, board member of PWN Lisbon, Chairman of SIBS and also of the European
Card Payments Association.
The aim was to create good contamination between two leaders with professional backgrounds and different cultural languages that

can help to look constructively and critically at the increasingly challenging life of organizations, to
deconstruct, deform, put in reverse, turn inside out corporate themes typically
approached in the same way or in light of stereotypes: leadership, communication, talent.

Sleepwalking is a circus art based on balancing skills that consists of walking
on a tense rope (called a tightrope or technically funamble) in an elevated position. The rope is attached at both ends. The height of this varies according to
the skill of the performer and the safety possibilities of the venue.
The art of balance is anchored to the culture of humanity. From the Chinese to
the Greeks, from the Egyptians to the Indians, almost all ancient civilizations
practiced some kind of balancing on lines, ropes or cables. The first report of
rope balancing dates from 108 BC in China, when a large party honoring foreign
visitors performed various acrobatic numbers. The impact was such that the
emperor decided to perform shows of the genre every year.
In the 19th century great artists of bodybuilding gained international recognition
for their achievements. Like Charles Blondin, who has crossed the Niagara Falls
several hundred feet long, fifty feet above the water.
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Sexta-feira, dia 1, 22h30 - Samba à Mesa

Quinta-feira, dia 14, 22h30 - 5as Cumbieras

Sábado, dia 2, 22h30 - Badju D Terra

Sexta-feira, dia 15, 22h30 - Samba à Mesa

Domingo, dia 3, 22h30 - Monica Mussongo

Sábado, dia 16, 22h30 - Mr. Bubble + Foggy

- Consumo mínimo obrigatório

- Consumo mínimo obrigatório

- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 4, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 5, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 6, 22h30 - Fado Bicha e Claudia Jardim
(Centenário Sofia de Mello Breyner) - 5€

- Entrada Livre

- Consumo mínimo obrigatório

- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 17, 22h30 - Selva arterial
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 18, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 19, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 20, 22h30 - Canto Ondo - 5€
Quinta-feira, dia 21, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada Livre

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

Sábado, dia 23, 22h30 - Irmãos Makossa
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 24, 22h30 - Bar Tô em cabo Verde | Danilo Lopes 4teto
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 25, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
Quinta-feira, dia 7, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada Livre

Sexta-feira, dia 8, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 9, 22h30 - Tropikaoz
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 10, 22h30 - Tropical Groove
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 11, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa

- Entrada Livre

Terça-feira, dia 26, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 27, 22h30 - Bruno Schiappa - 5€
Quinta-feira, dia 28, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada Livre

Sexta-feira, dia 29, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 30, 22h30 - Le Cirque du Freak e Companhia
- Consumo mínimo obrigatório

- Entrada Livre

Terça-feira, dia 12, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 13, 22h30 - Sara Alhinho - 5€

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

Costa do Castelo 1, 1149-079 Lisboa
Telefone: 218855550
www.chapito.org

Chegou Novembro e agora é tempo de nos recolhermos, e ver lá fora as folhas a caír e o frio a chegar.
Aqui, no Chapitô à Mesa já temos de novo o conforto
da nossa tenda esplanada e da nossa sala panorâmica. Cada espaço com a sua alma, mas ambos palcos
invejáveis recheados de momentos mágicos, comida
saborosa e muito convívio à mesa.
Venha receber o Outono connosco!
A equipa do Chapitô à Mesa.

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

