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Nesta adaptação de “O Charlie e a Fábrica de Chocolate” prosseguimos a nossa missão 

transmitindo aos nossos alunos valores essenciais para as suas vidas artísticas, sociais e 

académicas, para que, em todos os momentos, se possam distinguir pela sua postura cívica.

Com as perturbações nacionais que nos afectam, o papel da família na sociedade, em 

profunda transformação, é uma obra cada vez mais árdua na formação das crianças e jovens e 

nas escolhas da família.

Constatamos, com alguma apreensão, que os valores transmitidos em família prevalecem embora se encontrem 

alterados na sua hierarquia. Tende-se a valorizar mais a autonomia e a democracia familiar, do que o respeito e a 

obediência.

É, sem dúvida, de grande importância que haja diálogo nas famílias que, com dedicação e determinação, se tomem 

decisões partilhadas, sem perder o conceito da autoridade. Torna-se necessário que se inculque o gosto pelo 

trabalho, o respeito por si e pelo outro, a determinação, o brio – não para ser premiado mas por vontade pessoal de 

exigir de si o melhor, a “ética do esforço”, a par do respeito que devemos a nós e aos outros.

Na adaptação de Charlie e a Fábrica de Chocolate, este procura o bem de todos incluindo o dos mais velhos, sendo 

essa a sua recompensa e felicidade e não a recompensa fácil que as nossas crianças e jovens tanto anseiam e que 

não as fará mais felizes, pelo contrário, torna-las-á mais vulneráveis à frustração e ao desânimo.

É difícil ser diferente… mas, continuamos a lutar para que os valores, os saberes e a sabedoria sejam mais 

fundamentados e a sociedade mais harmoniosa. Que Deus nos abençoe e oriente!

Ana Cristina Mangericão
Diretora Pedagógica

A EDAM e a Família
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MÚSICA:
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY (ORIGINAL SOUNDTRACK) - DANNY ELFMAN | THE WORLD WE KNEW - AL HIRT | 
URBANIZATION: INDUSTRIALIZATION, NOISE/FUNK: DRUMMIN’/TAXI - ORIGINAL BROADWAY CAST OF BRING IN ‘DA NOISE BRING 
IN ‘DA FUNK | FAREWELL - DANNY ELFMAN | CHOCOLATE - SOUL CONTROL  MONEY - PINK FLOYD | EYE OF THE TIGER - SURVIVOR 
| A FAMILIAR TASTE - TRENT REZNOR & ATTICUS ROSS | THE DASHING YOUNG FALCONER, INCANTUS MAGICUS, CHINCHILLAS 
ABOUND, MIRTHFUL STEPS - JOHN DEBNEY & EA GAMES SOUNDTRACK | VIANNE SETS UP SHOP - RACHEL PORTMAN | PETIT-JAUNE 
- CIRQUE DU SOLEIL  CAMPTOWN RACES - THE SWINGFIELD BAND | SEXTET FOR CLARINET, PIANO AND STRING QUARTET /I. 
ALLEGRO VIVACE - JULLIARD STRING QUARTET: GREAT COLLABORATIONS | BEYOND THE WASTELAND - NOBUO UEMATSU

NARRAÇÃO: RODRIGO SARAIVA | COREOGRAFIA: ANA MANGERICÃO, MARIA JOÃO FILIPE, PATRÍCIA CAYATTE, SARA DUARTE, 
SUSANA RODRIGUES | TEXTO: RITA MARQUES | CENOGRAFIA: | FIGURINOS: RITA MARQUES, ADAIR DAMASCENO, IARA FERREIRA 
ANA MANGERICÃO, EMÍLIA SILVA, VERA ROSA | VÍDEO: EDUARDO RAMOS | DESENHO E OPERAÇÃO DE LUZ: PEDRO RUA | 
OPERADOR DE ILUMINAÇÃO: RUI BRAGA | MAKE-UP: MARIA JOÃO

JOÃO KLYMENKO: CHARLIE
Mª MADALENA LIZIÁRIO: AUGUSTINE

Mª TERESA GOMES: VERUCA
INÊS COSTA: VIOLET

NÍVEL 00: BONECAS DE CHOCOLATE
 NÍVEL 0: GOMAS

NÍVEL 1A: VENDEDORAS DE DOCES
NÍVEL 1B+2B: REBUÇADOS

NÍVEL 3A: ALGODÃO DOCE
NÍVEL 3B+4B: BOMBONS
NÍVEL 4A: COZINHEIRAS 

MICKAELA: SOFIA VIEIRA
OOMPA LOOMPAS: 4º E 5º ANO EAE
WILLY WONKA (ADULTO): JOÃO SEIXAS
WILLY WONKA (JOVEM): JOÃO TIAGO

TRABALHADORES DA FÁBRICA: TURMAS DE SAPATEADO 
MUNDO DAS NOZES: 1ºANO EAE 
MUNDO DA NEVE: 3ºANO EAE E TOP GRUPO
HABITANTES DA ALDEIA: AULAS LIVRES A+B+C+D TDC
MUNDO INFORMÁTICO: AULAS LIVRES A+B+C TDM
MUNDO PASTILHA ELÁSTICA: AULAS LIVRES D+E TDM
MUNDO DA FAMÍLIA: TOP GRUPO TDM

VER LISTA DE ALUNOS

DIREÇÃO ARTÍSTICA DO ESPETÁCULO

ANA MANGERICÃO
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Esta é a estória de Charlie Bucket. Um rapaz 
pobre que vive com os pais – o Sr. e a Sra. 
Bucket e avós – o Avô Joe e a Avó Josephine e o 
Avô George e a Avó Georgina, numa 
pequenina e pobre casa. A família tem 
passado muitas dificuldades desde que o pai de 
Charlie perdeu o emprego.
As condições de vida são péssimas e mal têm 
dinheiro para comprar comida. Vivem quase 
a pão e água, mas não há nada que Charlie 
desejasse mais do que comer um bocadinho de 
chocolate da enorme fábrica de chocolate 
Wonka, situada mesmo em frente da sua casa.
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Certo dia, o Avô Joe conta à família a 
história de quando tinha trabalhado, na 
fábrica de chocolate, com o Grande 
Willy Wonka, até ao dia em que este 
despediu todos os seus funcionários, 
quando soube que alguns deles lhe 
andavam a roubar as receitas secretas. 
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Willy Wonka anuncia que 
em cinco barras Wonka de 
Chocolate existem convites 
dourados que oferecem o 
direito de passar um dia na 
Fábrica.

Charlie adora as famosas barras Wonka 
de chocolate, mas só tem direito a uma 
por ano, no dia do seu aniversário (e ainda 
falta uma semana). Como poderia ele 
ganhar um convite?! 

No entanto, os pais surpreendem-no com 
uma prenda de anos antecipada – uma 
barra Wonka. Mas o pobre Charlie não 
teve sorte... O convite dourado não estava 
no seu chocolate.

E, como que por coincidência, 
o pai de Charlie lê no jornal: 
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 Os vencedores iam sendo conhecidos:

A primeira criança a encontrar o 
Convite Dourado foi Augustine. Seria 
de esperar que ela ganhasse o convite, já 
que come tantos por dia e os pais deixam, 
sem pensarem nas consequências, só para 
não a contrariarem!

A segunda criança a descobrir o convite 
foi Veruca. Esta menina consegue 
sempre o que quer, e não largou o pai 
enquanto não conseguiu o cobiçado 
convite. Este, que era um homem muito 
rico e dono de uma Fábrica de Nozes, 
comprou todas as barras Wonka de 
Chocolate que conseguiu e mandou as 
suas funcionárias desembrulhá -las 
durante vários dias até que, finalmente, 
alguém encontrou o convite.

A terceira vencedora foi Violet, que tem 
como hobbies o Karaté e a arte de mascar 
Pastilha. Segundo ela e a mãe, ela é “uma 
vencedora”. Com 10 anos já possui 263 
troféus e medalhas. Mas do que ela parece 
gostar mais é do seu recorde mundial: 3 
meses seguidos a mascar pastilha.

Mickaela foi a quarta vencedora. É uma 
menina prepotente, mal-humorada e 
uma “ sabichona” .  Além di sto ,  é 
completamente viciada em televisão, 
videojogos, e não mostrou interesse 
algum por ter ganho um Convite 
Dourado, ela detesta chocolate, porquê 
visitar a Fábrica?
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Já em casa, Charlie contou tudo à família 
e tendo em conta a situação em que 
viviam, achou por bem vendê-lo. O Avô 
George, que embora fosse um resmungão, 
era um homem sensato, e insistiu com 
Charlie para que ficasse com ele e assim 
pudesse visitar a Fábrica dos seus 
chocolates preferidos.

Charlie ia seguindo as notícias à espera do 5º vencedor do Convite mas nada se passava. Um dia, 
estava a passear na rua, coberta de neve, e encontrou uma nota de 10 euros. Correu para uma loja de 
Doces e comprou uma barra Wonka. Desembrulhou-a com muito cuidado e ali estava ele… o 5º 
Convite Dourado. Que alegria! 

Quem assistia à felicidade de Charlie e 
percebia o que estava a acontecer, 
rapidamente lhe quis comprar o bilhete. O 
dono da loja, um senhor sério e respeitável, 
disse de imediato a Charlie para ir 
directamente para casa e que não 
oferecesse, nem tão pouco vendesse o 
bilhete a ninguém. 
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Estava marcado para as 10 horas da 
manhã, a tão esperada visita à Fábrica 
de Chocolate. Todos estavam desejosos de 
entrar. 
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Já na fábrica, os visitantes são recebidos 
pelos Oompa-Loompas, numa alegria de cores 
e  doces !  Os  Oompa - L oompas  são  o s 
magníficos empregados do Sr. Wonka. 
Adoram música, dançar e fazer traquinices. 
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Gulosa como era, mal entra, Augustine 
quer beber do rio de chocolate que 
percorria a fábrica, apesar do Sr. Wonka 
lhe pedir para não o fazer. Ao agachar-se 
na margem para se aproximar do 
chocolate, escorrega e cai. Ora, por 
desrespeitar o pedido do Sr. Wonka, os 
Oompa-Loompas escoltam-na para fora 
da fábrica. 

A segunda a ser expulsa pelos funcionários 
da Fábrica é Violet na sala de invenções. 
Aqui estão as invenções mais secretas de 
Willy Wonka. Não se pode tocar nem provar 
nada! Mas Violet não consegue resistir à 
gigante máquina de pastilha elástica e… pega 
numa pastilha  e coloca-a na boca. Apesar do 
sabor melhor do mundo, Violet começa a 
inchar, a inchar e depressa se transforma 
num enorme balão de pastilha de mirtilho. 
Puufff… Adeus Violet!
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Na visita à Sala das Nozes, Veruca decide 
que quer para si um dos esquilos que lá estão a 
abrir nozes. Mas ao agarrar um deles, é 
imediatamente atacada pelos restantes que a 
levam para fora da Fábrica, sempre com os 
fiéis Oompas-Loompas atrás. Três crianças 
expulsas da visita à Fábrica.

A próxima sala da visita era enorme com uma luminosidade incrível onde se 
testa a última grande invenção do Sr. Wonka: uma TV que permite enviar 
barras de chocolate de um sítio para o outro. Regra: Não se toca em nada! 
Mickaela, a “sabichona”, quer ser a primeira pessoa no mundo a 
teletransportar-se numa tv...
Acidente na sala da televisão, dá direito a expulsão!
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A próxima sala da visita era enorme com uma luminosidade incrível onde se 
testa a última grande invenção do Sr. Wonka: uma TV que permite enviar 
barras de chocolate de um sítio para o outro. Regra: Não se toca em nada! 
Mickaela, a “sabichona”, quer ser a primeira pessoa no mundo a 
teletransportar-se numa tv...
Acidente na sala da televisão, dá direito a expulsão!



Charlie é o único que cumpre as regras. De modo a premiá-lo, o Sr. 
Wonka oferece-lhe a Fábrica de Chocolate, com a condição de apenas 
Charlie ir viver para a Fábrica, deixando a família para trás.  Charlie 
não aceitou porque a família significava tudo para ele e sem ela, ele não 
iria a lugar algum.  Estranhando esta atitude, Charlie começa a 
perceber tudo!. O Sr. Wonka tinha tido uma infância difícil com o pai, 
o dentista, que exageradamente o proibia de comer doces quando ele 
era criança e ajuda a reatar as relações familiares.

No fim, Charlie ficou a trabalhar com o Sr. Wonka na Fábrica de Chocolate. Levou a 
família para junto de Si e Wonka. Para além da parceria com Charlie e uma nova linha 
de chocolates, ganhou não uma mas duas famílias.                                                                         
As quatro crianças que ganharam o bilhete dourado, ao perceberem os seus erros, 
decidiram melhorar o seu comportamento, tornando-se crianças e famílias mais felizes.
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