Chegamos à 18ª edição do nosso
Festival!
Após 19 festivais sempre realizados no mês de
novembro, em época de frio, decidimos trazer nossa
festa para a estação primaveril e, com isso, um novo
desabrochar para nossa grande festa. São 20 anos
de trabalho, 20 anos do Mestre Marco António em
Portugal e 18 anos do Grupo Capoeira Alto Astral.
Vais participar? Podes contar com boas rodas,
aulas, espetáculo, o já conhecido Jantar-Espetáculo,
festa, simpósios, visionamento de vídeos, estudo da
Capoeira, tudo com o maior Alto Astral. Vamos fazer
destes 4 dias algo especial e com muita e boa energia, juntamente com mestres e amigos que fazem já
parte da história desse grupo e que há muito acompanham já a nossa trajetória.
• Aulas de capoeira (com Professores e Mestres
convidados);
• Aulas de dança (danças do Nordeste Brasileiro que
fazem parte da nossa identidade);
• Oficinas de percussão e instrumentos (porque todo
Capoeira precisa de ritmos);
• Espetáculo com jantar (onde as cores, o ritmo e o Alto
Astral estão sempre presentes);
• Festa Alto Astral (sempre com muita energia pela
madrugada adentro);
• Visionamento permanente de vídeos (projeto Jogo do
Jogo TV);
• Palestras e exposições (museu da Capoeira em
Portugal);
• Loja e espaço de convívio (material trazido pelos
Mestres convidados).

Programa
Dia 30 de abril (quinta-feira)
Roda de Abertura: Apenas para inscritos e convidados.
Local: Sede Alto Astral | Estrada do Colégio Militar nº 40 | Perto do
Centro Comercial Colombo.
Hora: 19h00.
Valor: 10 astrais - Para capoeiras que queiram participar apenas na
roda
Dia 1 de maio (sexta-feira)
Aulas de Capoeira e danças/Simpósio e estudo.
Local: A designar
Valor: 10 astrais - Para capoeiras que queiram participar exclusivamente neste dia
• 10h00 às 13h00 – Aulas de Capoeira.
• 13h00 às 15h00 – Intervalo/Convívio.
• 15h00 às 16h00 – Frêvo, Capoeira e Passo – AULÃO.
• 16h00 às 18h00 – Maculelê e Caboclinhos.
• 20h00 – Simpósios e desenvolvimento de grupos de estudos sobre a
Capoeira e Cultura. (Museu da Capoeira em Portugal e Jogo do Jogo
TV Capoeira).
Dia 2 de maio (sábado)
Aulas, Jantar-Espetáculo e Festa.
Local: A confirmar.
• 10h00 às 13h00 – Aulas de Capoeira.
• 13h00 às 15h00 – Intervalo/Convívio.
• 15h00 às 16h00 – Aulas de Capoeira
• 16h00 às 18h00 – Aulas de Capoeira
• 20h00 – Jantar-Espetáculo
• 23h00 – Festa Alto Astral
Dia 3 de maio (domingo)
Local: A designar
Percussão, Papoeira, Aulas, Batizado e Formatura.
• 11h00 às 12h00 – AULÃO de Percussão.
• 12h00 às 13h00 – Análise da mesa de estudos da
Sexta à noite / Resumo (papoeira).
• 13h00 às 14h00 – Intervalo/Convívio
• 14h00 às 15h00 – Aulas de Capoeira
• 15h00 às 16h00 – Aulas de Capoeira
• 17h00 – Roda Batizado/Entrega de Graduações/Encerramento.
Valor: 5 astrais para capoeiras que queiram participar exclusivamente
na Roda de Encerramento. Este valor não inclui t-shirt, mas pede-se a
todos que se façam acompanhar de abadá e t-shirt branca.

Nome: __________________________________________

Alcunha: _________________________________

Email: __________________________________________

Grupo de Capoeira: ________________________

Inscrição:

4 dias

1 dia

S (Homem)

S (Senhora)

M (Homem)

M (Senhora)

L (Homem)

L (Senhora)

Graduação: _______________________________
Mestre/Prof.: ______________________________

Tamanho de T-shirt:

XL (Homem)

Local de Treino: ____________________________
Preciso de dormida:

Sim

Não

Vou ao Jantar-Espetáculo:

Sim

Não

Valores do evento e modalidades de
pagamento
75 astrais: Inscrição 4 dias para todos os alunos CAA
Lisboa e arredores
50 astrais: Inscrição 4 dias para os capoeiras de outros
Grupos e CAA Alentejo, Porto e Roménia
35 astrais: Inscrição 1 dia
10 astrais: Apenas Roda de Abertura*
5 astrais: Apenas Roda de Troca de Graduações/
Encerramento*
* Sem direito a t-shirt

Que mais preciso de saber?
• Não te esqueças, as inscrições deverão ser feitas até o
dia 10 de abril (sexta-feira), sob o risco da organização
não conseguir garantir t-shirt aos participantes.
• Os participantes residentes fora de Lisboa deverão
fazer-se acompanhar de saco-cama, com garantia de
estadia na Sede CAA e/ou casa dos alunos do grupo.
• Podes também fazer a tua inscrição a partir de
www.capoeiraaltoastral.wordpress.com
• O programa do evento é passível a alterações. Todas a
atualizações serão publicadas na página de Facebook
do evento: http://goo.gl/jvUJ8G.
Por aqui ficarás também a conhecer os Mestres convidados para o 18º Festival CAA.

Refeições
1,5 astrais: Pequenos-almoços e lanches
3,5 astrais: Almoços e jantares
10 astrais: Jantar-Espetáculo (sábado)*
5 astrais: Festa (sábado)
*Pede-se aos participantes e interessados que queiram comparecer ao
Jantar-Espetáculo que confirmem a presença o quanto antes, devido ao
número limitado de lugares.

O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em
numerário e entregue a um dos membros da organização ou via
transferência bancária para o NIB (CGD) 0035 0368 0000 5328
1618 8. O comprovativo deverá ser enviado para o email
capoeiraaltoastral@gmail.com para validação da inscrição.
Observação importante: Toda estrutura do evento acarreta
custos, t-shirts, passagens aéreas, alimentação, alojamento,
cachês, espaços para realização,
desenvolvimentos dos figurinos e adereços, sinalética, transportes locais, etc. Por isso, é importante que a comunidade da
Capoeira perceba que, para qualquer ação, mesmo que pontual,
será cobrada alguma ajuda de custo para que possamos responder às despesas do evento em geral. Os Mestres e Professores convidados têm, como é óbvio, acesso livre a todo o
evento (pulseira de convidado), enquanto os acompanhantes
devem respeitar os valores praticados para o evento, de forma
compreensiva e sem constrangimentos.

O que inclui o valor da inscrição?*
* 4 dias de evento

O valor da inscrição inclui:
• Acesso aos espaços reservados ao evento;
• Aulas, rodas, simpósios;
• Dormida;
• T-shirt;
• Certificado de Participação.

#18festivalcaa
Gostas de registar os momentos das rodas e os melhores movimentos? Partilha as tuas fotografias e os teus
vídeos do evento em #18festivalcaa no Facebook ou no
Instagram. Assim, todos temos acesso! :)
Toda e qualquer modificação do programa será anunciada na página do evento: http://goo.gl/jvUJ8G.

Como chegar?
CARRIS
Paragem: Quinta da Luz
Carreiras: 703, 764 e 767
METRO
Linha Azul

Contactos
Mestre Marco António
Tlm.: +351 962 988 467
Tlm.: +351 915 808 623
Email: marcoantoniocaa@hotmail.com
Email: capoeiraaltoastral@gmail.com

