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COMPANHIA
DO CHAPITÔ

CHEGOU 2020!
E um ano vai e outro vem!
Porque a máquina do Tempo não pára, o seu Poder
invisível está lá!... e o mundo, todo Poderoso, avança,
sem se aperceber do perigoso destino para onde está a
conduzir o planeta.
Mas neste caos emerge (nossa esperança) a sabedoria
humana - atentos, damos palco e escuta a uma jovem
menina vinda do norte da Europa que alerta o “people”
para uma consciência política e cidadã no combate às
alterações climáticas – este é um verdadeiro Poder!
Será também por aqui que uma WebSummit poder(á)
intervir com preocupações éticas, extra-tecnológicas,
fazendo dessa mensagem um desafio para as startups
que querem fazer a diferença, adoptando uma economia da sustentabilidade.
Estas são as realidades às quais não podemos fugir
nem ignorar: mesmo mergulhados em contradições, a
inteligência floresce se valorizarmos o saber viver
em plena interacção, única forma de superar obstáculos. Também a certeza de que as diferentes culturas por
esse mundo vasto, sempre em transformação, guardam todas um substracto de sabedoria, de razão, de
criatividade – é com esta Fé, e forte concretização, que
Podemos construir mais justiça social e um mundo menos violento, cada vez mais ligado às raízes da Terra.
Inspira-nos o sentimento de aventura cósmica, lá
para os lados da América Latina (o Lago Titicaca é
o lago navegável mais alto do mundo, 4.000
metros de altura - são ilhas flutuantes –
quase se perde a sensação de ligação
com o planeta) ao ler a história do
império inca, cujos descendentes dizem que se sentem perto
do céu e que descendem do
sol! Gonçalo Cadilhe, nas suas
constantes viagens, conta-nos
estas histórias reais, maravilhosas, onde não há startup que
valha!...
Este é um outro Poder – o de viajar, escrever, desenhar. Poder é
também querer, custe o que custar.
Vivemos num estado social democrático, um modelo viável, o melhor
que é possível face a outras formas de
governança, sempre na esperança que a
gente nova e seus líderes se pronunciem,
actuando na altura certa, para não interferir
no momento errado.
Uma certeza: queremos ser os melhores do mundo! Sim,
queremos ser sempre os melhores para que a Vida nos dê
o melhor dela – viver! Para tal, a preservação do planeta,
nossa Casa Comum com todas as espécies, deverá estar
sempre em primeiro lugar no nosso pensamento e nossa
nossos comportamentos. O Poder da natureza é imbatível!

A palavra Poder é vasta e abrangente de significados. Mas é
sobretudo quando enunciada como possibilidade que é mais
fecunda: Poder de fazer - Poder de comunicar - Poder de
fazer rir - Poder de amar - Poder de olhar - o Poder de ouvir - Poder de construir - o Poder da humildade! São estes
poderes que sustentam o Poder de liderar!
Quem tem Poder? Como exerce o Poder quem o tem?
Como se conquista o Poder? Existir é Poder? Pode quem
faz ou Pode quem manda?
Estas reflexões fazem-me pensar o Porquê dos Porquês, o
Quem Pode, o (des)Poder, o despudor!
Para quê Chapitô(s)? O porquê da vontade, renovada dia a
dia, de ser útil ao mundo? Não sei se se tudo o que escrevo,
e que tenho o compromisso de continuar a escrever, serve
alguma causa ou serve para alguém!...
Recuso pensar a comunicação aprisionada e reduzida pela
“cloud”! Resta-me a ambição de um forte e sentido abraço, verdadeiro. É urgente este conforto mesmo que por um
instante. Ajuda-me a suportar os tantos males que ameaçam
o mundo, revolto em contradições… Vou vivendo um silêncio
surdo!
Sabe-me bem ficar ancorada no abraço carinhoso que, de
quando em quando, me aquece a alma e me agita as boas
memórias de uma já longa vida. Fico a saborear, a querer não
desistir de que vale a pena
e acreditar sempre em
(re)encontros Felizes:
como este agora, em
que a minha neta Maria
deu ao mundo um Silvestre, meu bisneto!
Com a certeza de que
a sentença está dada, a
“obra” a todos pertence,
e requer um olhar atento e generoso. Aproveitemos para, antes
de partir, nos reconfortarmos e curtir os
bons momentos.
O Universo é enorme e convida-nos a todos para a Grande Festa da Vida, de uma
forma sempre hospitaleira. E, porque transversal nos seus desígnios (o seu Poder) continua
a fazer-se Chapitô, uma vida, 40 anos de muitas vidas.
E uma surpresa – desta vez, Napoleão, pela
Companhia do Chapitô!
Que o Humor nos faça rir das misérias do
Poder, sem pudor!
A todos desejo um 2020 cheio de Boas surpresas.

Teresa Ricou

11 DE JANEIRO
22 HORAS
Cabaret Deluxe é um refinado e distinto espectáculo de variedades.
Um criterioso cartaz de luxo, com
os reconhecidos artistas da nossa
praça Oli and Mary, MrAlgusto e
Diogo Duro. Como convidados especiais Zaperoco Circus. A noite será abrilhantada
pelo génio de António Bexiga ao piano.
Venha assistir a uma deslumbrante noite de circo,
música e comédia num nobre e emblemático espaço
da cidade de Lisboa.

30 Janeiro a 15 de Março
de quinta a domingo às
22 horas no Chapitô
Após o sucesso de “Hamlet” que esgotou duas temporadas em Lisboa, salas nacionais e internacionais, a

Companhia do Chapitô, volta a casa com a
sua nova criação NAPOLEÃO – OU O
COMPLEXO DE ÉPICO.
Na procura de entender o homem que foi Napoleão e o
fenómeno em torno de si criado, debatemo-nos entre o
fascínio e o repúdio.
Napoleão é uma figura carismática e controversa. Lança-nos questões ligadas ao poder, políticas e sociais,
tão pertinentes hoje como há três séculos atrás.
A sua ambição pessoal, audácia e determinação levaram-no longe, expandindo territórios, apropriando-se
dos ideais da Revolução Francesa. Mais tarde, reaproxima-se de valores aristocráticos que antes repudiara,
centraliza em si o poder e auto proclama-se Imperador.
A sua força de vontade era única. A sua queda foi proporcional à sua ascensão.
Uma vida romanesca, que reúne todos os ingredientes
para uma boa história. Caberá ao público julgar ou celebrar a figura histórica, o homem que foi
Napoleão.
A nós cabe-nos a tarefa de contar, procurando com humor e poesia, os reversos da história. Porque todas as
moedas têm duas faces: cara ou coroa.

Direcção: Colectivo Cabaret Deluxe
Interpretes: António Bexiga; Ernesto

Alves; Diogo Duro; Isabela Pessolano;
Mariana Schou; Rui Ferreira;
Tiago Augusto
Música: António Bexiga
Fotografia: Luís Marino
Duração: 60 min.

Criação Colectiva da Companhia do Chapitô
Encenação
Cláudia Nóvoa e José Carlos Garcia
Dramaturgia
Ramón de Los Santos
Interpretação
Jorge Cruz, Susana Nunes e Tiago Viegas

Feliz 2020!
A reboque da energia que nos conduz neste recomeçar simbólico
que designamos ano civil, recordamos os últimos momentos que
marcaram positivamente a escola e consequentemente a vida dos
nossos alunos, e sublinhamos os primeiros momentos chave do 2º
trimestre letivo.

Estágios Académicos
Em contexto de estágio os alunos Mário Marciano e Carina Moreira fizeram trajectos diferentes, passaram por experiências de animação, pelo contacto com crianças, aprenderam novas técnicas,
aprofundaram outras, ampliaram e esu virtuosismo, mas mais importante que isso cresceram como artistas e como seres humanos.
Por estes dias, como corolário do seu estágio, tiveram oportunidade
de criar o seu próprio número que integra o espectáculo Absurdium
da companhia Custom Circus, que se tem apresentado ao público
nos Nirvana Studios. Que belíssima forma de terminar o estágio!”
Sara de Castro (professora de dramaturgia)

Dia Aberto à Família
Foi uma sexta-feira 13 recheada de emoção e sorrisos, em que a
grande família se juntou (pais, amigos, alunos e professores) para
orientar, assistir e aplaudir os progressos dos alunos de 1º e 2º
ano. Afinal o circo também é isto!

Animações de Natal 2019
Os alunos de 2º ano levaram a EPAOE ao natal dos Centros Educativos e ao Sarau do Atlético Desportivo de Alvalade. Esta proximidade precoce com prática regular junto de públicos diversificados é uma das ferramentas fundamentais de aprendizagem das
artes e ofícios do espetáculo. Os alunos entendem a responsabilidade da entrega de um momento de qualidade e compreendem a
importância do treino diário comprometido.

Desenhos no correr da ação
O desenho é a linguagem de eleição
do curso Cenografia Figurinos e Adereços. Esta é uma aprendizagem que
a escola reconhece necessitar de prática regular, pelo que oferece aos alunos em formato extracurricular, previsto no horário, além do tempo
curricular previsto nos programas
gerais. Estes momentos ocorrem
em diferentes contextos, incluindo os de ensaios do curso Interpretação e Animação Circenses.
Ao lado do professor e seguindo
o modelo da sua ação de observar e rabiscar rapidamente o que
observa, os alunos experimentam e desenvolvem esta técnica.

Apresentação dos Estágios – 9, 10 E 13 DE
Janeiro

O 3º ano regressa à casa, cheio de novidades e ansiedade pela
partilha.
O momento da apresentação é preparado com workshops de
apresentação oral, que vão depois ser úteis para a defesa das
PAP, e assistido em turnos por todos os outros alunos, que assim
vão também assimilando e orientando a sua ação para um futuro
que também será seu. Vamos todos ouvir e também aprender
com o que o 3º ano nos vai apresentar.

O que é o Natal? Que magia é essa que a todos faz refletir?
É a magia da consideração, da solidariedade e da bondade, é o
renascer da esperança, a bonança que consigo traz paz, entendimento e gratidão. O Natal é um recomeço, é o renascimento para o
novo ano que se aproxima... Foi com este espírito que os jovens se
entregaram à criação das narrativas para as Festas de Natal, nos
Centros Educativos da Bela Vista e Navarro de Paiva. Dois espetáculos que nos levam a refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal,
duas histórias que são reflexo de realidades que existem ao nosso
lado, que passamos ao largo porque não são “douradas” como
a época. Um Pai e um Filho que se defrontam com dificuldades
financeiras nas vésperas das Festas; ou dois Sem-Abrigo que vivem pelas ruas. Histórias com um final feliz e uma mensagem forte,
que nos mostram que “melhores dias virão” porque a sorte, essa!,
temos de fazer por ela.
Além dos familiares dos nossos jovens e demais convidados, contámos com a presença do Director Geral da DGRSP, Dr. Rómulo
Mateus, de elementos da DSJJ e do CPJ para estes espetáculos
especiais, que integraram contribuições performativas das várias
actividades desenvolvidas com os jovens. Não poderiam faltar as
bonitas Exposições e decorações, resultado da colaboração dos
ateliers plásticos do Projecto.
Agora… 2020 arranca de baterias carregadas!

Em Dezembro aconteceu mais uma Festa de Natal no Centro
Educativo Padre António de Oliveira!
Mais uma apresentação dos jovens que integram o Projecto
“Forças Combinadas”!
E nesta Festa elevámos a fasquia, não apenas nas acrobacias, nos
aéreos e na manipulação de objectos, mas também, e seguramente, na dimensão ética e cívica da mensagem – face aos conflitos
que nos reduzem e nos aprisionam, aprendemos a cooperação e
a conciliação.

Foi nesta ecologia de partilha e de amizade que os jovens convocaram um público vasto e vibrante, familiares e técnicos que
também assim descobriram neles outras faces.
E 2020 quer-se prenúncio de continuidade e mudança. Continuidade do empenhamento de todos para a mudança positiva das
vidas.

Ano novo, aventuras novas

2020 é tempo de um novo espectáculo onde se cruzarão memórias/sonho/desejo, com ritmos e canções, com danças de corpo
contador de estórias, com ilusionismos poéticos…
2020 também vai ser o ano de novos apoios financeiros que nos
permitirão viajar e ir mais fundo no conhecimento das possibilidades artísticas do corpo sénior. Estamos a fazer figas, acende
também umas luzinhas por nós.
Sabes que para estar na Trupe só é preciso aceitar ser aprendiz, inventor,
corajoso, divertido, amoroso e criativo? Então contacta-nos através do

telefone +351965529610 ou do email: trupesenior@chapito.org

As crianças do CAAPI (Centro de
Acolhimento e Animação para a Infância - João dos Santos) celebraram
uma vez mais a quadra natalícia com
toda a magia e animação que lhe está inerente. Inspirados por toda
a mística do Natal, fizeram nas suas oficinas lindos trabalhos de
pintura utilizando garfos e os seus próprios dedos para desenharem as mais belas árvores... Posteriormente, os nossos pequenotes foram distribuir estas lindas árvores por todo o Chapitô em
mais um momento de partilha, de carinho e de afecto entre todos
os que cá habitam!

ALMOÇO DE NATAL DO CHAPITÔ
Como manda a tradição, realizou-se o almoço de Natal da família
Chapitô. Foi um momento de convívio, de partilha, de troca
de presentes e de afectos entre as crianças do Caapi, alunos,
colaboradores e alguns amigos entre os quais não faltou a nossa
madrinha deste ano, a actriz Maria João Abreu.
Gratos pelo apoio do Chapitô à Mesa.

ANIMAÇÕES DE NATAL
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DIA ABERTO À FAMÍLIA

GRETA THUNBERG EM LISBOA
Antes de sair para Madrid, onde vai participou na Marcha pelo
Clima, Greta Thunberg passeou por Lisboa. Um dos pontos
visitados foi a Costa do Castelo, onde a activista de 16 anos foi
reconhecida e interpelada por alguns dos nossos alunos!

Amigos Comandante Lara, Tenente Coronel Antònio Jardim
e Vera Martins, bom ter-vos por cá...

Ingrid Silva,
bailarina brasileira do Dance Theatre do Harlem, NY

ACTIVIDADES DE LAZER
UMA TARDE NO BOUNCE
O Bounce é um mundo as regras da gravidade são
desafiadas.
Este tipo de actividades permite desenvolver habilidades a nível
físico como o equilíbrio, a força e a coordenação de movimentos,
e competências a nível social como a autoconfiança e o espirito de
segurança e de pertença ao grupo.

WORKSHOP DE COZINHA VEGAN
A professora Liliana Caetano ministrou um workshop de cozinha
vegan, muito bem acolhida pelos nossos jovens e que veio ao encontro da preocupação da nossa equipa com a nutrição. Foi uma
forma muito interessante de potenciar novas alternativas de alimentação saudável, num ambiente de convivio muito especial em
que a cooperação e a boa disposição estiveram sempre presentes.

EM DEZEMBRO FOI ASSIM:

___________circu nstância____________
DE PRESENÇA ESTAGNADA E SUBJECTIVA
EM PROFUSÃO CONTIDA
pouso o copo na mesa.
viro o copo sobre a mesa e apanho uma mosca.
olho a mosca que se agita dentro do copo.
levanto o copo e a mosca foge.
com o copo sobre a mesa penso:
penso na vida que não vivo e fico a pensar
como as moscas vivem apenas porque querem viver.
viro o copo sobre a mesa e volto a apanhar a mosca, penso!...
porque vive a mosca e eu não sei viver?!
apanho a mosca como se fosse esse o gesto para poder existir.
olho a mosca que pousa no interior do copo
e sinto que é ela a prender-me e a observar-me
e talvez a perguntar-se porque não vivo e fico sentada a olhar um
copo que viro.
a mosca dança dentro do copo como se me mostrasse o que é
viver.
levanto o copo e a mosca não foge.
sobre a mesa fica um copo olhado e uma mosca cansada;
sobre a cadeira em que estou sentada continua um pensamento
perdido num copo vazio.
a mosca voa para longe
mas sobre a cadeira permanece o vazio acomodado
enquanto olha o copo...
afinal, ...copo imaginado!
Isabel Amado

AS ARTES CIRCENSES
O BOBO DA CORTE
Bobo da corte, bufão, bufo é o nome pelo qual era chamado o
“funcionário” da monarquia encarregado de entreter o rei e rainha
e fazê-los rir. Muitas vezes eram as únicas pessoas que podiam
criticar o rei sem correr riscos, uma vez que sua função era fazê-lo
rir, assim como os palhaços fazem nos dias atuais.
Os bobos da corte iniciais eram populares no Egito Antigo e entretinham os faraós egípcios. Os antigos romanostinham uma tradição de bobos profissionais, chamados balatros.
Eles eram pagos por seus gracejos, e as mesas dos ricos geralmente eram abertas a eles por causa da diversão que eles proporcionavam. Bobos da corte também eram populares entre os
astecas entre os séculos XIV e XVI.

Bes, na mitologia
egípcia, era uma divindade representada
por um anão robusto
e monstruoso. Era o
bobo-da-corte
dos
deuses, senhor do
prazer e da alegria.

O Bobo da Corte Sebastián Morra
O personagem aqui retratado foi um dos anões da corte espanhola da época de Velázquez. Com origem na tradição caridosa
medieval, as cortes européias do século XVII costumavam incorporar pessoas excluídas do contexto social (por deficiências e
limitações físicas ou psicológicas), especialmente os anões, para
atuarem como truões (palhaços) e bobos da corte. Na rigorosa
corte de Felipe IV, estes personagens tinham a liberdade de parodiar sobre os fatos e burlar as regras de etiqueta da época.
Como não eram levados a sério, acabavam novamente excluídos
e humilhados em suas atuações.

IN THE SCHOOL
Happy 2020!
Carried by the energy that guides us in this symbolic new beginning that we call the New
Year, we recall the recent positive moments that marked the school and accordingly the
lives of our students positively, and we underline the first key moments of the second
school trimester.
Academic Internships
In the context of the internships, the students Mário Marciano and Carina Moreira followed
different paths, took part in different performances, and with the contact with children,
learned new techniques, deepened others, expanded their skills, but more important than
all of this, they grew as artists and as human beings. As a corollary of their internship,
during this time, they had the opportunity to create their own performance number which
is part of the show “Absurdium”, of the Custom Circus Company, and which has been
presented to the public at the Nirvana Studios. What a beautiful way to conclude the
internship!
Sara de Castro (teacher of dramaturgy)
Open Day for the Family
It was a Friday the 13th filled with emotion and smiles, a day on which the large family gathered together (parents, friends, students and teachers) to supervise, watch and applaud
the first and second year students. The circus is also this in the end!
Christmas Shows 2019
The second year students took the EPAOE to the Christmas of the “Centros Educativos”
and to the Sarau do Atlético Desportivo of Alvalade, Lisbon. This precocious proximity to
regular practice close to diverse publics is one of the fundamental tools in the learning of
performance and circus arts. The students understand the responsibility of commitment
and the importance of daily dedicated practice.
Drawing Performances
Drawing is the language of choice of the school programme of Scenography, Costumes and Props. The school recognises that learning the art of drawing demands regular
practice, and thus offers students scheduled opportunities to exercise the skill in extracurricular moments, beyond the time provided for class set out to meet the general
curricular programmes. These moments take place in different contexts, including during
rehearsals for the school programme of Circus Performance and Interpretation. Guided by
the teacher and following her/his model of observation and the quick sketching of what is
observed, students experiment with and develop this technique.
Presentation of Internships – January 9, 10 and 13
The third year students return home, filled with new discoveries and anxious to share.
The moment of the presentations is prepared for with workshops on oral presentations,
which will then be useful for the defence of the students’ PAPs (Prova de Aptidão Profissional/Professional Aptitude Test), and is attended, in turns, by all of the other students,
who thereby assimilate and orient their action towards a future that will also be theirs. We
will all listen to and learn from what the third year students will present.
IN THE CENTRES
PROECT: “ANIMAÇÃO EM ACÇÃO/ANIMATION IN ACTION
Bela Vista e Navarro de Paiva
What is Christmas? What is the magic that makes everyone reflect?
It is the magic of consideration, of solidarity and of goodness; it is the rebirth of hope, the
bonanza which brings peace, understanding and gratitude. Christmas is a new beginning;
it is the rebirth of the New Year that approaches … It was with this spirit that the young
people gave themselves over to the creation of narratives for the Christmas festivities,
in the Centros Educativos of Bela Vista and Navarro de Paiva. Two shows which invite
us to think about the true meaning of Christmas, two stories which reflect realities right
next door, to which we give a wide berth because they do not glitter like the season: a
father and a son who face financial difficulties on the eve of Christmas, or two homeless
people who live on the streets. These were stories with a happy ending and with a strong
message, which show us that “better days will come!”, because we have to make for our
good fortune.
Besides the family members of our young people and other invited guests, the Director
General of the DGRSP (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), Dr. Rómulo
Mateus, along elements of the DSJJ (Direção de Serviços de Justiça Juvenil) and of the
CPJ (Centro de Promoção Juvenil) also attended this special show, which included the
performative contributions of the various activities developed with the youth of the Centros Educativos. There were also lovely exhibitions and decorations, the result of collaboration with the visual arts workshops of the Project.
Now … 2020 starts with charged battaries!
COMBINED FORCES - CAXIAS
In December, there was another Christmas celebration in the Centro Educativo Padre
António de Oliveira!
It was one more presentation of the young people participating in the Project “Combined
Forces!”
On this occasion, we raised the bar, not only with the acrobatics, the aerials and the manipulation of objects, but also, certainly, at the level of the civic and ethical message – in the
face of the conflicts which reduce and imprison us, we learn cooperation and conciliation.
It was in this environment of sharing and friendship that the young people summoned
a large and vibrant public, comprised of family and employees, who also discovered in
them other facets of their personality.
And 2020 announces continuity and change: continuity of the commitment of everyone to
positive change in people’s lives.

AMIDST THE SENIORS TROUPE
New year, new adventures
2020 is the time for a new show where memories/dreams/desires cross paths, with rhythms and songs, with dancing bodies telling stories, with poetic illusionism …
2020 will also be the year of new financial support that will allow us to travel and to go
deeper into the knowledge of the artistic possibilities of older bodies. We are crossing
our fingers; light some candles for us also.
You know that to belong to the Troupe it is only necessary to accept being an apprentice, an inventor, courageous, playful, loving and creative? Contact us then at:
Telephone: +351965529610 or email: trupesenior@chapito.org
AT THE CAAPI
The children of the CAAPI (Centro de Acolhimento e Animação para a Infância - João
dos Santos) once again celebrated the Christmas season with all of the magic and life
that belong to it. Inspired by the entire mystique of Christmas, in their workshops, they
did lovely work using forks and their fingers to draw the most beautiful of trees. Later,
our little ones distributed these lovely trees throughout the whole of Chapitô in another
moment of sharing, love and affection among all of those who live here!
WHAT HAPPENED
CHRISTMAS LUNCH AT THE CHAPITÔ
As tradition dictates, a Christmas lunch for the Chapitô family was held. It was a moment of conviviality, sharing, exchange of gifts and affection between the children of the
CAAPI, students, collaborators and a few friends, among which was our godmother this
year, the actress Maria João Abreu.
Thank you to the staff of the restaurant Chapitô à Mesa.
CHRISTMAS EVENTS
The social economy of Chapitô is a solidarity economy: the financial flow generated
through the production of events and with the restaurant is invested in social areas,
creating equity and social justice. We are a kind of “Robin Hood of the 21st century!” …
GRETA THUNBERG IN LISBON
Before heading off to Madrid, where she would participate in the March for the Climate,
Greta Thunberg passed through Lisbon. Her tour of the city included a visit to the Costa
do Castelo, where the 16 year old activist was recognised and greeted by some of our
students!
LEISURE ACTIVITIES
An afternoon at the bounce …
Bounce is a world where the rules of gravity are challenged.
This kind of activities allow the development of skills at a physical level, such as equilibrium, strength and the coordination of movements, and competencies at a social level,
such as self-confidence and the spirit of safety and group belonging.
WORKSHOP ON VEGAN COOKING
The teacher Liliana Caetano gave a workshop on vegan cooking, which was very well
received by our young people and coincided with the concerns of our team with questions of nutrition. It was a very interesting way to animate new alternatives for healthy
eating, in a very special environment of conviviality in which cooperation and good disposition were always present.
CIRCUS ARTS - THE COURT JESTER
Court jester, buffoon, fool, were the names given to the servant of the monarchy whose
task was to entertain the king and the queen, and to make them laugh. Often, they were
the only people who could criticise the king without risk, given that their task was to
make them laugh, as clowns do today.
The first court jesters were popular in ancient Egypt and they entertained the Egyptian
Pharaos. The ancient Romans had a tradition of professional buffoons, called balatros.
They were paid for their jokes, and the tables of the rich were generally open to them
because of the diversion which they offered. Court jesters were also popular among the
Aztecs between the 14th and 16th centuries.
Bes, in Egyptian mythology, was a divinity represented by a robust and monstrous
dwarf. He was the court jester of the gods, master of pleasure and happiness.
Sebastián Morra, Court Jester
The person here pictured was one of the dwarfs of the Spanish court at the time of
Velázquez. With roots in the medieval tradition of charity, it was a custom in the European courts of the 17th century to harbour socially excluded individuals (for reasons of
psychological or physical deficiencies or limitations), especially dwarfs, to act as buffoons (clowns) and court jesters. In the rigorous court of Filipe IV, these characters had
the freedom to parody the facts and break the rules of etiquette of the time. As they
were not taken seriously, they found themselves newly excluded and humiliated in their
performances.

Quarta-feira, dia 1, 22h30 - A DESIGNAR
Quinta-feira, dia 2, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada livre

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

Sábado, dia 4, 22h30 - Badju D Terra
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 5, 22h30 - Coco Pilots + Dj Set
- Consumo mínimo obrigatório

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

-

Terça-feira, dia 7, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 8, 22h30 - NOITE INCONSEQUENTE

COM POESIA MORTE E BOLO DE CHOCOLATE

Quinta-feira, dia 9, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada livre

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

Sábado, dia 11, 22h30 - TropicalGroove
- Consumo mínimo obrigatório

Domingo, dia 12, 22h30 - Domingo no Mundo
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 13, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre
Terça-feira, dia 14, 22h30 - Fado à Terça - 5€

Quarta-feira, dia 15, 22h30 - BRUNO SCHIAPPA - - 5€
Quinta-feira, dia 16, 22h30 - 5as Cumbieras
- Entrada livre

Sexta-feira, dia 17, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório
Sábado, dia 18, 22h30 - A DESIGNAR - Consumo mínimo obrigatório
Domingo, dia 19, 22h30 - Latin, Jazz & Cumbia
- Consumo mínimo obrigatório

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

Terça-feira, dia 21, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 22, 22h30 - A DESIGNAR
Quinta-feira, dia 23, 22h30 - 5as Cumbieras - Entrada livre
Sexta-feira, dia 24, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

Sábado, dia 25, 22h30 - SelvaArterial - Consumo mínimo obrigatório
Domingo, dia 26, 22h30 - Bar Tô em Moçambique
- Consumo mínimo obrigatório

Segunda-feira, dia 27, 22h30 - Clube do Choro de Lisboa
- Entrada Livre

Terça-feira, dia 28, 22h30 - Fado à Terça - 5€
Quarta-feira, dia 29, 22h30 - A DESIGNAR
Quinta-feira, dia 30, 22h30 - 5as Cumbieras - Entrada livre
Sexta-feira, dia 31, 22h30 - Samba à Mesa
- Consumo mínimo obrigatório

É ano novo, e as festas já passaram.
Agora, Janeiro toma conta dos nossos sentidos e com
os seus dias frios, faz-nos desejar o calor e o aconchego
do bom convívio e da boa mesa.
No Chapitô à Mesa esperamos por todos os que fazem da
mesa, os momentos de convívio e prazer
que se repetem por todo o ano.
Venha-nos visitar! A equipa do Chapitô à Mesa

RESERVAS: Tel: 218875077 - chapitoamesa@gmail.com

