
MEXE IV — Encontro Internacional de Arte e Comunidade

Casa D´Artes do Bonfim 
CCOP, Cinema Trindade 

Malmequeres de Noêda, Mira, Rivoli, TeCA
Diversos espaços públicos: Bonfim 

Campanhã, Lordelo, Centro Histórico
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Nesta IV edição o tema do MEXE é 
“Cidade-Corpo Colectivo”. Mais do que 
pensar cidade, ou só pensar cidade nas 
lógicas mais habituais, é necessário viver 
cidade para que ela possa também ser 
pensada. A cidade como um espaço de 
expansão dos corpos e acções dos seus 
cidadãos. É na contaminação orgânica 
que se constrói corpo, sendo que tal 
acontece de uma forma instável e fluída, 
dando espaço à transformação difícil 
mas desejada. MEXER com e na cidade 
representa alargar o espaço da criação e 
isso traduz-se inevitavelmente num reforço 
da cidadania.

É urgente aprofundar a relação com o 
nosso corpo individual, e deste com o 
corpo colectivo-cidade, assumindo-se este 
investimento como diário e sistemático. 
Que cidade nos inspirou no passado? Que 
cidade se “esgotou”? Que formas toma a 
cidade? Que cidade procuramos? Como 
construímos cidade? Como se organiza 
e funciona esta cidade? A cidade nos 
seus múltiplos sentidos, numa visão larga, 
contemplando as dimensões humana e 
física. A cidade como potência das mais 
variadas possibilidades de organização 
social, muito para além do administrativo 
e funcional, do rural e do urbano, muito 
para além da tendência securizante para 
etiquetar e apartar. Recorrendo à ideia 
de Sartre de que “o importante não é 
aquilo que fazem de nós, mas o que nós 
mesmos fazemos do que os outros fizeram 
de nós”, o MEXE convoca este ano a uma 
celebração da cidade, fazendo com ela o 
que sonhamos, o que ainda é impossível, e 
dando um contributo desta forma para a 
sua contínua (re)construção.

É com base nestas motivações e princípios 
que o MEXE se organiza em quatro pilares: 

Apresentação: Espetáculos, Instalações, 
Performances; 
Pensamento: Encontro Internacional 
de Reflexão sobre Práticas Artísticas 
Comunitárias – EIRPAC; 
Formação: Oficinas
Documentação: Mostra de Documentários.

À semelhança de edições anteriores o 
MEXE antecipa as sua datas oficiais de 
18 a 24 de Setembro e inicia-se dia 14 
com a Mostra de Documentários que 
integra um conjunto de catorze filmes 
que nos remetem para práticas artísticas 
comunitárias de países como Portugal, 

Brasil, Lituânia, Irlanda e EUA. Neste pré-
MEXE serão ainda desenvolvidas  Oficinas 
com apresentações finais integradas na 
programação sublinhando a preocupação 
permanente com a capacitação e o 
acesso a linguagens, públicos e espaços 
diversos.

A 2ª edição do EIRPAC consolida, reforça e 
reformula os seus conteúdos destacando-
se a forma co-construída como acontece 
entre seis instituições do ensino superior. 
Assume também a sua descentralização 
estendendo as acções à zona oriental da 
cidade - Mira e Malmequeres de Noêda, 
procurando experimentar-se em novos 
formatos que façam dialogar mais e 
melhor a academia e a sociedade. 

Nas apresentações destaca-se uma maior 
presença das artes plásticas e dos projetos 
vocacionados para o espaço público, 
assim como as preocupações de garantir 
o acesso à programação a públicos muito 
diferentes, distribuindo-a essencialmente 
por três pólos nas zonas oriental, ocidental 
e central da cidade.

O MEXE assinala neste edição os intensos 
10 anos da PELE com a estreia do 
documentário “O que acontece quando 
a Pele se Mexe?” de Nuno Santos e do 
espetáculo CAL no Bonfim. As práticas 
artísticas que envolvem comunidades 
ligadas ao mar estarão no Porto com dois 
espectáculos “Quando o mar é mais” de 
Esposende e “Lugre” de Ílhavo. A cidade 
será convidada a participar de forma 
inesperada no “Retrato Mexe”de Ester 
Monteiro, no “(des)ENCAIXAR” da CAIS 
Recicla ou a mergulhar na cidade invisível 
no cemitério Prado do Repouso num 
desafio da artista italiana Caterina Moroni.

O clássico teatral “Fuente Ovejuna” 
é abordado de forma actual por um 
grupo de mulheres ciganas numa 
produção da Atalaya TNT de Sevilha. 
A nova dramaturgia é proposta pela 
Companhia Marginal do Rio de Janeiro 
com o desconcertante “Eles não 
usam tênis naique”. O grupo de teatro 
comunitário “Aulidos de Otxar” do País 
Basco centra o seu espectáculo nas 
prementes questões da migração, tema 
de alguns dos documentários presentes 
na Mostra. Do Brasil, com forte presença 
nesta edição, chegam ainda as propostas 
de Michel Groisman com a “Máquina de 
desenhar”, o projecto Cupinzeiro que faz 
deambular corpos pela cidade de forma 
surpreendente e a apresentação do livro 
de  Bárbara Santos “Teatro do Oprimido, 
Raízes e Asas: Uma Teoria da Práxis”.

Nesta edição o encerramento do MEXE, 
para além do habitual Baile Comunitário, 
conta ainda com uma Parada que celebra 
a cidade, juntando grupos musicais, 
participantes e público.

Este Encontro é pensado e agido com 
base na metáfora contida no seu tema 
tornando-o só por isso viável e necessário. 
O MEXE propõe um encontro, que não 
cabe com o detalhe neste texto, entre as 
comunidades locais, artistas, académicos, 
estudantes, técnicos sociais, da educação, 
da saúde, da justiça, políticos, no fundo 
entre todos os cidadãos que queiram 
participar e se olham como fazedores 
quotidianos de outros mundos. 

As parcerias baseadas numa relação de 
confiança sustentam muito do que é o 
MEXE, foco para os novos cumplices que se 
juntam aos de outras edições: Academia 
Contemporânea do Espetáculo; Alto 
Comissário para as Migrações, Associação 
Cultural e Recreativa Malmequeres de 
Noêda, Câmara Municipal do Porto, 
Cinema Trindade, Circulo Católico 
Operário do Porto, EAPN – Rede Europeia 
Anti-Pobreza do Porto, Teatro Municipal 

do Porto, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Irmandade dos Clérigos e a Porto Lazer, 
entre outros.

Para finalizar um destaque fundamental 
para a equipa (profissionais das mais 
diversas áreas, voluntários e integrantes dos 
grupos ligados à PELE) que pensa e age 
este MEXE todos os dias e lhe dá corpo 
num exercício constante de criação em 
colectivo.
Este é o espaço para as múltiplas cidades 
que durante uma semana de forma ainda 
mais intensa ousamos sonhar. Continuemos 
a MEXER.

Hugo cruz
Diretor Artístico do MEXE
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Programação de acesso gratuito 
à excepção do EIRPAC e dos espetáculos 
no Teatro Carlos Alberto (21h) e Rivoli (17h)



MEXE IV — Encontro Internacional de Arte e Comunidade

14 SEt
quInta fEIra

19:00 — Documentário / Cinema Trindade

Trash Dance (EUA)
Trash Dance – Forklift Danceworks

A Coreógrafa Allison Orr vê beleza e 
graciosidade nos camiões do lixo, bem 
como, nos homens e mulheres invisíveis que 
recolhem o nosso lixo. O realizador Andrew 
Garrison acompanhou Allison Orr enquanto 
esta seguia os trabalhadores do ambiente 
nas suas rotas diárias para observar e 
mais tarde os convencer a criar o mais 
improvável espetáculo. 

Duração aprox: 68 min 
Realização: Andrew Garrison 

21:00 — Documentário / CCOP

Outra Voz  (Portugal)
Outra Voz – Associação Cultural
(Portugal)

Passados, 5 anos de actividade, a Outra 
Voz, o único projeto que “sobreviveu” ao 
final da Guimarães 2012 - Capital Europeia 
da Cultura, documenta o seu quotidiano a 
partir de imagens recolhidas ao longo de 
um ano da sua atividade (entre meados 
de 2015 e 2016).

Duração aprox: 55 min
Realização: Filipe Leite

15 SEt 
SExta fEIra

08:30 — Performance / Metro Trindade

Retrato MEXE (Portugal)
Ester Monteiro 

Nesta proposta a artista percorrerá a 
cidade do Porto com o seu atelier móvel, 
retratando em barro portuenses que 
se cruzarem pelo caminho. Assim, num 
movimento oposto à desertificação do 
centro histórico, vamos valorizar aquilo que 
faz/é a cidade, os seus habitantes.

Duração: 45 min
Autoria: Ester Monteiro

18:00 — Exposição / Casa dos Açores

O que dizem as Pedras 
(Portugal/Brasil)
Arrisca, Fernando Almeida e João Paulo 
Lima

O presente trabalho foi desenvolvido pelos 
autores em formato de residência artística, 
onde através de uma metodologia 
participativa foi criada uma visão 
partilhada da paisagem da ilha de S. 
Miguel, nos Açores.

Até 24 de setembro
Autores: Arrisca, Fernando Almeida e João Paulo Lima
Apoio: Casa dos Açores do Norte

19:00 — Documentário/ Cinema Trindade

SAL ESTREIA (Portugal)
Projeto AMAReMAR – 
Câmara Municipal de Esposende 

O documentário resulta do trabalho 
realizado no âmbito da oficina de Fotografia 
e Vídeo do projeto AMAReMAR. Tem por 
objetivo retratar o processo de construção 
e criação coletiva de um produto que 
resulta da exploração das vivências locais 
da comunidade através de diversas áreas – 
teatro, música, ilustração, fotografia e vídeo.

Duração aprox: 40 min
Realização: Rogério Ribeiro
Apoio: Câmara Municipal de Esposende

21:00 — Documentário / CCOP

Cercados (Portugal)
Estúdio Comunitário Oupa Cerco - 
Associação Juvenil 

Intervir social, cultural e artisticamente. 
Mostrar a identidade de um território 
através da música. Um processo de co-
construção com a população-alvo que é 
dotada de ferramentas potenciadoras de 
criação, de forma a que se multipliquem 
os saberes ao nível da produção musical, 
escrita, video, dança e performance.

Duração aprox: 25min
Realização: Vasco Mendes e André Tentugal 

Rompendo os Muros 
da Prisão ESTREIA (Portugal)
Narrativaensaio 

O ponto de partida para a realização do 
Documentário foi o projeto de intervenção 
da encenadora Luísa Pinto, no âmbito 
da sua tese de Doutoramento, sobre: 
“O teatro como meio de reinserção 
social de reclusos”. Este filme documental, 
mostra-nos o processo de criação intra 
muros nas duas prisões de Santa Cruz
do Bispo, Ala Feminina e Masculina, 
a partir da peça“O filho pródigo” 
de Helder Wasterlain e João Maria André. 

Duração aprox: 30 min
Realização: Carolina Maia e Luísa Pinto

16 SEt 
Sábado
15:00 — Performance / Praça Carlos Alberto

Retrato MEXE (Portugal)
Ester Monteiro 

15:30 — Documentário / Cinema Trindade

Onde As Oliveiras 
Crescem, Os Homens 
Não Morrem (Portugal)
 Terceira Pessoa Associação 

Este filme testemunha uma história de 
crença de que a arte pode desempenhar 
um papel ativo na sociedade. Foi essa 
história que encontrámos em quatro aldeias 
do interior de Portugal - Barbaído, Chão da 
Vã, Freixial do Campo e Juncal do Campo - 
onde existe um projeto de desenvolvimento 
das aldeias através de práticas artísticas: o 
“Há Festa no Campo/Aldeias Artísticas”. 

Duração aprox: 70 min
Realização: Tiago Moura e Pedro Pires

19:00 — Documentário / CCOP

Café Chinês (Portugal)
Filipe Afonso 

Uma mulher chinesa tenta entender 
portugueses (ela mal fala português), 
a servir comida e bebidas internacionais, 
com a televisão sempre ligada e sempre 
está a passar filmes americanos ... 
Mas ela volta para o seu país através 
de uma ligaçãoc pelo Skype. 

Duração aprox: 14 min
Realização: Filipe Afonso

Visto Permanente - 
Acervo das Novas 
Culturas Imigrantes 
de São Paulo (Brasil/Portugal)
Visto Permanente

O Visto Permanente afirma-se há dois
anos, em São Paulo, como um acervo
audiovisual com mais de cinquenta vídeos
sobre a performance de artistas imigrantes
que transformam a capital através 
de suacriatividade e arte. Um processo
pedagógico de partilha da técnica
audiovisual e de debate estético-político
com artistas e ativistas imigrantes.

Duração aprox: 22 min
Realização: Visto Permanente

17 SEt 
domIngo
15:00 — Performance / Jardim S. Lázaro 

Retrato MEXE (Portugal)
 Ester Monteiro 

15:30 — Documentário / Cinema Trindade

Daqui Pra Cá (Portugal)
InPulsar – Associação para o 
Desenvolvimento Comunitário

O documentário “Daqui p’ra cá” é o 
resultado final de um ano de convívio, 
dança e partilha entre crianças de etnia 
cigana do Bairro Social Cova das Faias 
e jovens e crianças da Escola de Dança 
Clara Leão. O ano durante o qual dois 
grupos de diferentes realidades, culturas e 
costumes se tornaram um grupo só, para 
preparar o espetáculo de dança.

Duração aprox: 57 min
Realização: Tiago Carvalho

19:00 — Documentário / CCOP

Grande Pesca Sonora: 
Missão ao Fundo 
do Mar (Portugal)
LabJázzica - Orquestra Jazz de Matosinhos

A Grande Pesca Sonora (GPS) é um projeto 
de criação e abrange todas as ações 
(e.g. workshops, concertos) desenvolvidas 
ao longo do ano letivo pelo LabJázzica. 
Essencialmente, e tomando a criação 
musical como elemento primordial, a GPS 
traz para terreno comum música, imagem, 
texto e corpo.

Duração aprox: 30 min
Realização: Filipe Lopes e Miguel C. Tavares

O Nosso Lugar 
é um Mundo (Portugal)
Câmara Municipal da Moita

Um olhar sobre a atividade musical no 
concelho da Moita, traçando um percurso 
por diferentes géneros e pela diversidade 
cultural que caracteriza este território. 
Com a participação de grupos locais, do 
cante alentejano ao batuque, passando 
pela banda filarmónica a artistas em 
nome individual, são vários os géneros 
representados, tendo como denominador 
comum a vontade de criação enquanto 
possibilidade de provocar o imaginário e 
desenvolver, através da música, formas de 
apreensão do mundo.

Duração aprox: 55 min
Realização: Margarida Leitão
Apoio: Câmara Municipal da Moita

P
rÉ

mE
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17

SAL (Portugal)
Projeto AMAReMAR – Câmara Municipal de Esposende

Nota: todos os documentários 
exibidos na mostra serão seguidos 
de uma conversa com o/a(s)
realizador/a(es/as) e/ou
participantes do projeto. 
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18 SEt fEIra

SEgunda
08:30 — Performance / Metro Trindade

Retrato MEXE (Portugal)
Ester Monteiro 

17:00 — Instalação / Estação de São Bento

(des)ENCAIXAR (Portugal)
Theritch - CAIS Recicla

(des)Encaixar é uma metáfora aos abrigos 
de cartão que as pessoas constroem 
na rua. As caixas mantêm-se cruas, 
apenas com alguns ajustes necessários 
para desempenhar o melhor papel na 
instalação, à semelhança dos desafios 
e oportunidades de capacitação que 
são lançados pela CAIS às pessoas em 
situação de sem-abrigo, e à sociedade 
civil, para um reajuste simultâneo.

Criação: Theritch e CAIS Recicla
Apoio: Infraestruturas de Portugal

19:30 — Documentário / TeCA

O que acontece 
quando a PELE 
se Mexe? ESTREIA (Portugal)
PELE

«O Que Acontece Quando a PELE se 
Mexe?». É, de facto, uma pergunta com 
cerca de 50 minutos de resposta e que 
faz regressar a palco testemunhos de dez 
anos de um colectivo que tem poucos 
objectos palpáveis e um número infinito 
de pessoas. Elas, as pessoas, são o Arquivo 
mais visível que se mistura na viagem pelas 
coisas úteis e pela memória conjunta da 
criação para relembrar ano a ano, dia a 
dia, espectáculo a espectáculo, a razão 
do Teatro.

Duração aprox: 50 min
Realização: Nuno F. Santos 

19 SEt
tErça fEIra

09:30–12:30 — TeCA

EIRPAC 
Encontro Internacional de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas Comunitárias

Co-organização: PELE, Instituto de Estudos de 
Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
o Centro de História da Arte e Investigação Artística 
da Universidade de Évora, a Escola Superior de 
Música, Artes e Espetáculo, a Escola Superior de 
Teatro e Cinema, o Centro de Investigação em 
Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto.

15:00–19:00 — Malmequeres de Noêda 
e Mira

EIRPAC 

18:30 — Música / Metro Trindade

Coro Sénior 
da Fundação Manuel 
António da Mota (Portugal)

O Coro Sénior é um projeto com uma forte 
componente social e solidária, idealizado 
em 2012 para o programa ARTES da 
Fundação Manuel António da Mota, 
no âmbito da celebração do Ano Europeu 
do Envelhecimento Ativo e do Diálogo 
Entre Gerações.

Duração: 20 min
Direção: Jorge Queijo e Tiago Oliveira

21:00 — Teatro / 
CIJ –Centro de Iniciativa Jovem

Porto Sentido ESTREIA (Portugal)
Núcleo do Teatro do Oprimido do Porto / 
PELE

Porto de Partida para uns, Porto de 
Chegada para tantos e Porto de 
Abrigo para todos. Inquietam-se os seus 
habitantes que assistem apreensivos das 
varandas das suas memórias, às mudanças 
que paulatinamente o fluxo crescente de 
turistas imprime às suas ruas, às suas vidas, 
à sua cidade.
Evolução?! Descaracterização?! 
Transformação?!
Para onde vai o nosso Porto?

Duração: 90 min
Criação Coletiva com Orientação de Irene Monteiro 
e Susana Madeira

18
—

24

nuno carInHaS
Diretor Artístico do TNSJ

Todo o teatro se destina a uma 
comunidade de pessoas. O MEXE, 

contudo, implica-a e envolve-a 
directamente, anulando a diferença entre 

quem faz e quem vê, trazendo a plateia 
para o palco, dando à comunidade 

uma boca de cena. Há quatro anos já 
que inauguramos a nossa temporada 

com este programa de experiências 
artísticas de cariz comunitário que a PELE 

vem, resilientemente, empreendendo. 
Começamos a mexer colectivamente, 
antes de darmos espaço e tempo aos 

desígnios individuais de autores e artistas, 
porque também é verdade que o fazedor 
de teatro é aquele cujo vincado interesse 

próprio interessa a muitos.

No centro das demandas do MEXE 
está agora a noção de cidade, para 

a celebrar e inquirir na sua diferença e 
pluralidade: Bilbau, Rio de Janeiro, Sevilha, 

Esposende… Aos espectáculos nacionais 
e internacionais a PELE associa uma 

dimensão reflexiva e crítica que é decisiva, 
estando em causa práticas artísticas 

cuja pertinência social e política excede 
largamente o populismo de que por 

vezes enfermam. Das virtualidades destes 
processos, do território já mapeado e dos 
caminhos por trilhar nos darão conta um 
documentário que, em tempo oportuno, 

põe em perspectiva dez anos de atividade 
e um encontro internacional que promove 

a estabilização de um corpo teórico e a 
partilha de experiências e metodologias.

À PELE e a todos os que o MEXE mobiliza, 
afirmando a arte como espaço em que 

uma comunidade se pensa, experimenta e 
interroga, damos as boas-vindas.

mE
xE

(des)ENCAIXAR (Portugal)
Theritch - CAIS Recicla
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MEXE IV — Encontro Internacional de Arte e Comunidade

20 SEt
quarta fEIra

09:30 –13:30 — TeCA 

EIRPAC 

15:00 –19:00 — 
Malmequeres de Noêda e MIRA 

EIRPAC 

16:00 — Documentário / CCOP

É de dentro e de fora 
(Brasil) 
Ponto de Cultura É de Lei 

O Ponto de Cultura É de Lei desenvolve 
estratégias artísticas que compõe 
ações de redução de riscos e danos 
associados ao uso de drogas, envolvendo 
a comunidade da região central da 
cidade de São Paulo, participantes desse 
processo. Através das diferenças de cada 
retratado, revela-se uma multiplicidade 
cultural e individual, problematizando 
o tema da identidade dos indivíduos 
envolvidos no coletivo. O documentário 
carrega também significados sociais 
e políticos, relacionados à cidadania, 
à democracia e à igualdade.

Duração aprox: 13 min
Realização: Bruno Rico, Isabela Umbuzeiro

The Cabbage Field, 
Kaunas — A citizen’s 
civil laboratory on 
a small waste land 
in a former military 
zone in Lithuania.” (Lituânia)
Vita Geluniene e Ed Carroll

O que oferecemos é um conjunto de 
curtos documentários filmados ao longo 
de três anos. Os filmes ilustram a história 
da arte e atividades culturais realizadas 
no Cabbage Field - um processo de 
recuperação de terras. O que verão 
retratado é a limpeza, os eventos e os 
processos que foram implantados e que 
comunicam o que o trabalho cultural de 
pequena escala pode fazer numa parcela 
de terra que é negligenciada e despejada 
- mas ainda esconde a Black box com 
identidade local. 

Duração aprox: 30 min
Realização: Vita Geluniene e Ed Carroll

21:00 — Apresentação Resultado Final 
da Oficina / Campanhã

Sonando Juntos (Argentina)
Grupo de Teatro Comunitário Los 
Pompapetriyasos

21 SEt
quInta fEIra

09:30–12:30 — TeCA 

EIRPAC 

15:00–19:00 — Malmequeres de Noêda 

EIRPAC 

16:00 — Performance /
Estação de Campanhã 

Máquina de Desenhar
(Brasil) 
Michel Groisman 

Uma incrível Máquina para ser manipulada 
coletivamente pelo próprio público. 
Uma Máquina que produz uma pintura 
imprevisível resultante do encontro de 
vários pontos de vista. Criação em grupo, 
cooperação estética e comunicação não 
verbal.

Duração aprox: 180 min 
Criação: Michel Groisman
Apoio: Rolpedra/ Infraestruturas de Portugal

18:00 — Performance /
Cemitério Prado do Repouso 

To Make Room For Us 
UN.HABITANTS (Itália)
Caterina Moroni 

“To Make Room For Us” é uma viagem 
física e sensorial num cemitério. 
“To Make Room For Us” é um convite 
dirigido ao público para abrir os seus 
espaços perceptivos, e criar a sua própria 
realidade num território de fronteira 
entre a visão interna e a visão externa. 
Eventualmente urge a questionarmo-nos: 
“Como gostaríamos de ser lembrados?”

Duração: 3 sessões de 20 minutos cada. 
Criação: Caterina Moroni
Apoio: Seminário Maior do Porto

to make room for us un.HabItantS (Itália)
Caterina Moroni 

18:30 — Teatro / Bairro de São Vitor

cal ESTREIA
PELE/ Rede inducar (Portugal)

Paredes que ouvem … paredes vivas que 
contam histórias, camadas de cheiros 
e de sons sobrepostos pelo tempo perpetuados 
nos retratos de quem que habitou esse espaço 
e essa memória. 
Arquipélagos de vidas tecidas em corredores 
estreitos e becos sem saída, de quotidianos 
encolhidos num espaço sem segredos onde 
numa gaveta se faz cama, e onde os muros 
são porta e janela para dias curtos de horizonte. 

Duração: 50min
Criação Colectiva com Direção Artística 
de Helena Oliveira e Maria João Mota
Projeto financiado pelo Partis da Fundação Calouste 
Gulbenkian 

20 SEt
quarta-fEIra

© Caterina Moroni
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18:30 — Dança / Metro da Trindade

MK (Portugal)
Malmequeres de Nôeda 

OS MK nasceram em Outubro de 2013, 
com quase quatro anos de existência, 
este grupo tem cerca de trinta bailarinos, 
dos quatro aos dezoito anos, a cargo da 
Coordenadora Sandra Castro. Palcos 
como o Coliseu do Porto, e Estúdios do 
Porto Canal, fazem parte do currículo 
deste grupo cujo lema é: o que nos move 
é a dança.

Duração: 20min
Coordenadora: Sandra Castro

19:00 — Apresentação Resultado Final da 
Oficina / CIJ – Centro de Iniciativa Jovem

Espessuras do Real – 
Investigações sobre 
Margens, Memória 
e Política (Brasil)
Cia Marginal

22 SEt
SExta fEIra

11:00 — Oficina-Conversa / TeCA

Atalaya TNT (Espanha) 

A partir do trabalho realizado pela 
companhia e pela encenadora Pepa 
Gamboa com mulheres ciganas do 
acampamento de Vacie, questiona-se as 
formas de trabalho do teatro social que 
permitiu a estas mulheres, através dos 
espetáculos percorrer Espanha e parte 
da Europa dando-lhes uma infinidade de 
reconhecimento.  Um trabalho que não 
procura disfarçar o que estas não são, 
mas antes, extrair da sua essência toda a 
potencialidade cénica e artística. Nesta 
oficina-encontro irão partilhar algumas das 
chaves deste processo de trabalho.

Com: Carina Rámirez Montero, David Montero e Rocio 
Montero Maya
Apoio:  EAPN – Rede Nacional Anti-Pobreza

11:30 — Performance /
Estação de Campanhã 

Máquina de Desenhar 
(Brasil)
Michel Groisman 

Duração aprox: 180 min 
Apoio: Rolpedra/ Infraestruturas de Portugal

18:00 — Performance-Documentário /
CCOP 

The Far Side (Irlanda)
Upstate Theatre Project 

“The Far Side” combina o saber-fazer da 
arte contemporânea com a herança 
local, pessoal e popular. Sete orgulhosos 
habitantes de Drogheda apresentam uma 
história contemporânea, explorando a 
história social de Drogheda através das 
lembranças pessoais. 

Duração: 50 min 
Diretor: Declan Mallon
Apoio: Culture Irland

18:30 — Performance /
Cemitério Prado do Repouso 

To Make Room For Us 
UN.HABITANTS (Itália)
Caterina Moroni 

Duração: 3 sessões de 20 minutos cada

Apoio: Seminário Maior do Porto

The Far Side (Irlanda)
Upstate Theatre Project 

Máquina de Desenhar (Brasil)
Michel Groisman 

21:00 — Teatro / TeCA

fuEntE 
oVEjuna (Espanha)
Atalaya TNT

“Fuente Ovejuna” (1619) é uma obra de
teatro barroco, de Lope de Vega, na
qual o povo se insurge contra a injustiça
e os abusos de poder. Segundo o crítico
literário Menéndez Pelayo, “não há obra
mais democrática em todo o teatro
castelhano”.
Em 1476, os habitantes de uma aldeia
andaluza chamada Fuente Ovejuna,
fartos de suportar os abusos do seu senhor,
revoltam-se em unanimidade contra ele.
A rebelião acabou em assassinato,
contudo o inquisidor não conseguiu
arrancar mais das bocas dos aldeões que
uma única resposta: «Fuente Ovejuna o
fez».

Duração: 60 min
Direção: Pepa Gamboa
Apoio: ACM – Alto Comissariado para as Migrações

21 SEt
quInta-fEIra

© Felix Vazquéz

© Philippe Leon

© Kilian Waters
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18:30 — Música/ Metro Bolhão

Cara ou Coroa (Portugal)
Estúdio Comunitário Oupa Cerco - 
Associação Juvenil

Intervir social, cultural e artisticamente. 
Mostrar a identidade de um território 
através da música. Um processo de co-
-construção com a população-alvo que é 
dotada de ferramentas potenciadoras de 
criação, de forma a que se multipliquem 
os saberes ao nível da produção musical, 
escrita, video, dança e performance.

Duração: 20 min
MC: Jorge Saraiva, Pedro Gomes, Hugo Sousa 
e Ricardo Lopes

19:00 — Dança / Teatro / Clérigos 

Cupinzeiro (Brasil)
 Laboratório de Corpo e Arte

Cupinzeiro é uma performance para 
espaços abertos voltada a todos os 
públicos, especialmente crianças. 
É também um jogo de ocupação 
dos espaços por uma massa muda de 
corpos e olhares, chamada cupinzeiro. 
Constrói-se nos cantos, nas coisas, nos 
bancos e demais lugares de passagem, 
relembrando o seu sentido lúdico, como 
um convite ao jogo.

Duração: 45 min
Direção: Vinícius Terra

23 SEt
Sábado
10:00 — Exposição / Metro Trindade

Retrato MEXE (Portugal)
Ester Monteiro 

11:30 — Dança / Teatro / Clérigos

Cupinzeiro (Brasil)
 Laboratório de Corpo e Arte

15:00 — Música /
Teatro Municipal do Porto - Rivoli

Mãos que Cantam 
(Portugal)
Projeto Mãos que Cantam

A língua gestual igualmente rica e 
complementar da linguagem musical 
potencia a expressão dos sentimentos mais 
profundos, tornando assim cada concerto 
num espetáculo único. 
Este projeto é pioneiro, a nível mundial, 
na integração de ouvintes e surdos 
simultaneamente num coro. 

Duração: 30 min
Director Artístico: Sérgio Peixoto 
Apoio: Fundação Calouste Gulbenkian

15:30 — Apresentação do Livro / Teatro 
Municipal do Porto - Rivoli

Teatro do Oprimido, 
Raízes e Asas: Uma 
Teoria da Práxis (Brasil) 
Bárbara Santos

Teatro do Oprimido, Raízes e Asas: uma 
teoria da práxis combina teoria e prática 
para a análise do método do Teatro 
do Oprimido, uma criação do brasileiro 
Augusto Boal. O livro propõe uma 
discussão – consistente e acessível – sobre 
os conceitos que fundamentam o método 
em articulação com os avanços e desafios 
de sua Práxis. A abordagem didática 
facilita a compreensão tanto da estrutura 
dramática e pedagógica do método 
quanto da especificidade de sua estética. 

Apresentação: Hugo Cruz com Bárbara Santos

Mãos que Cantam (Portugal)
Projeto Mãos que Cantam

21:00 — Teatro / TeCA

ElES não 
uSam 
tênIS 

naIquE (Brasil)
Cia Marginal 

Ambientado numa favela do Rio de Janeiro, 
o espetáculo narra o reencontro de um pai 

e uma filha que não se viam há muitos anos. 
Ele foi traficante nos anos 80, quando o comércio 

ilegal de drogas ainda mantinha um vínculo 
moral com a comunidade, ela é uma jovem 

traficante nos dias atuais. O espetáculo gira em 
torno de um embate ideológico entre os dois 

personagens, representados em cena por quatro 
atores que se alternam sucessivamente nos dois 

papéis, num jogo cênico em que nenhuma 
posição é fixa e onde a ficção está sempre 

sob o risco da realidade.

Duração: 60 min
Direção: Isabel Penoni

Apoio: Embaixada do Brasil

22 SEt
SExta-fEIra

cupinzeiro (Brasil)
Companhia Laboratório de Arte
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© José Sena Goulão
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24 SEt
domIngo
16:00 — Teatro / TeCA

La Vida en Una Maleta 
(Espanha)
Aullidos de Otxar 

...“La vida en una maleta” fala-nos dos 
sentimentos e emoções que acompanham 
as pessoas que deixam a sua terra em 
busca de um futuro sem fome, um futuro 
melhor para viver. Otxarkoaga, o bairro 
de onde são os atores e atrizes do grupo 
”Aullidos de Otxar”, para onde vieram com 
seus pais nos anos 50, anos de franquismo 
em Bilbao, e se fixaram. Na obra baseada 
nos seus testemunhos e da gente do bairro, 
contámos essa decisão de sair, da viagem 
sem retorno e o assentar numa nova terra. 

Duração aprox: 75 min
Direção artística: Arantxa Iurre

17h00 — Música / Parada /
TeCA à Cordoaria

Parada Cidade Corpo
Coletivo
O fim do Mexe vai ser, como sempre,
em festa! Ao habitual baile comunitário
este ano juntamos uma parada em
profundo diálogo com o espaço público.
Os cidadãos do Porto são convidados a
participar juntando-se a alguns grupos
musicais de origens muito diversas e aos
participantes do MEXE para construírem
uma parada percussiva até ao Coreto da
Cordoaria. Encerraremos colectivamente
e com corpos-cidadãos mais esta edição
do MEXE.

Direção musical: António Serginho
Co-produção: PELE, Câmara Municipal do Porto 
e Porto Lazer
Participantes: Mareantes do Rio Douro, Super Coro 
Valentim de Carvalho e participantes do Baile 
comunitário

21:00 — Teatro / TeCA

quando o mar 
É maIS(Portugal)

Câmara Municipal de Esposende / Triumph’arte 

“Quando o mar é mais”, quando é mais fundo de tanta saudade 
doce ou amarga, quando está à tona em calma aparente, quando 

vai até à terra para desenhar novos horizontes. Esta gente é muito 
mar, é feita de marés de histórias, é brava, mas serena, respira a 

maresia, e sua em salitre. É nevoeiro, é sol, é vento, é um mar de vida 
e de tempos que atravessam corpos e almas. Navega-se assim, entre 

o fundo, a tona, e a terra, entre a dimensão poética, especialista 
e política, sim,  porque esta gente tem muitas camadas, muitas 

escamas, tem naufrágios e salvamentos, mas querem mais. Mais mar.

Duração aprox: 60 min
Direção Artística: Hugo Cruz e Susana Madeira

Apoio: Câmara Municipal Esposende

23 SEt
Sábado

17:00 — Teatro /
Teatro Municipal do Porto - Rivoli 

lugrE (Portugal)
Câmara Municipal Ílhavo

O Lugre, talvez a mais polémica peça de 
Bernardo Santareno, estreou no Teatro 

Nacional Dona Maria II em 1959. Terá 
sido como uma bofetada na máquina 

propagandista do Estado Novo. Em lugar 
de narrativas sentimentais de pescadores 

heróis e do romance de uma frota 
branca dotada da missão de alimentar 

uma nação, Santareno agarrou o boi da 
verdade pelos cornos e apresenta-nos o 

outro lado da “pesca à linha”.

Duração: 75 min
Encenação: Graeme Pulleyn

Apoio: Câmara Municipal Ílhavo

23 SEt
Sábado

Parada Cidade Corpo Coletivo
Coro Sénior Manuel António da Mota (Portugal)

La Vida en Una Maleta (Espanha)
Aullidos de Otxar
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Teatro / Música

Sonando Juntos
Grupo de Teatro Comunitario Los 
Pompapetriyasos 

16—20 
SEt
Malmequeres de Nôeda

Nesta oficina os participantes irão 
desenvolver uma experiência teatro-
musical que lhes permita gerar um ato 
coletivo-criativo, baseado na prática 
territorial comunitária. Objetiva-se 
potenciar a noção de grupo aliada 
ao sentido de identidade, bem como, 
capacitar os participantes para linguagens 
dramáticas e musicais, que lhes permitam 
a criação de uma composição onde se 
expõem problemáticas comuns.

Teatro 

Espessuras do real  – 
investigações sobre 
margens, memória 
e política 
Isabel Penoni / Cia Marginal

16—21 
SEt
CIJ – Centro de Iniciativa Jovem

A oficina Espessuras Do Real – 
Investigações Sobre Margens, Memória E 
Política será um espaço de transmissão e 
exercício de uma rotina de treinamento 
físico e preparação do ator, e  também de 
um conjunto de dispositivos de pesquisa 
e criação, desenvolvidos e acionados ao 
longo dos mais de dez anos de trabalho 
continuado em contextos periféricos 
situados junto ao grupo teatral carioca CIA 
MARGINAL.

Dança / Teatro

Cupinzeiro 
Laboratório de Arte e Corpo

19—23 
SEt
Casa d’Artes do Bonfim

A Residência é uma imersão na questão 
que move o cupinzeiro: como é possível 
viver juntos? Como pais, artistas e 
educadores, perguntamos: é possível 
viver/fazer algo junto com as crianças sem 
colonizá-las?
Neste encontro, compartilhamos modos 
de ser e estar juntos inventados durante o 
processo de criação do cupinzeiro com 
as crianças. Apostamos no estudo da 
presença e do espaço relacional como 
formas de reinventar o corpo e possibilitar 
condições de igualdade.

Teatro

Estética 
do Oprimido
Bárbara Santos

20—23 
SEt
Casa d’Artes do Bonfim

A Estética do Oprimido é o fundamento 
do Método do Teatro do Oprimido e está 
baseada em três canais de comunicação: 
Imagem, Palavra e Som. Trata-se de um 
conjunto de atividades criativas que visam 
desarticular as estratégias do sistema 
opressor para convencer oprimidos e 
oprimidas de que são incapazes de criar, 
de participar e de decidir. A Estética do 
Oprimido propõe a luta contra a invasão 
estética dos cérebros, contra a dominação 
de idéias e a imposição de concepções 
pré-estabelecidas de belo, de certo e 
de desejável. A Estética do Oprimido 
é exercício de liberdade que vai na 
contramão do consumo passivo e estimula 
a produção criativa e crítica de cultura e 
de conhecimento.

 

Sonando Juntos (Argentina) 
Grupo de Teatro Comunitario Los Pompapetriyasos

17:30–19:30 — Baile Comunitário / 
Coreto da Cordoaria

baIlE 
comunI-
tárIo 
Apresentação de Coro Sénior Manuel 
António da Mota, Estúdio Comunitário 
Oupa Cerco, Orquestra (in)Quieta e 
S90

Co-Produção: PELE, Câmara Municipal do Porto 
e Porto Lazer
Apoio: Câmara Municipal de de Esposende 
e Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha

24 SEt
domIngo

16—23
ofIcInaS 

© AlbergAR-TE

© Grupo de Teatro Comunitario Los Pompapetriyasos
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Programa MEXE 2017
Coordenação Editorial: Hugo Cruz
Revisão: Carina Moutinho, Fernando Almeida e Hugo Cruz
Ilustração e Design: Caroline Vezian e Nuno Patrício
Exemplares: 1000
Propriedade e distribuição: PELE

EquIPa mExE
Abel Sousa, Alexandra Silva, Ana Luísa Castelo, 
Anouck Plunian, António Serginho, Aurora Mendes, 
Carina Moutinho, Carla Rito, Carlos Lobo, Claire Binyon, 
Céu Cruz, Conceição Costa, Conceição Fonseca, 
Cristina Queirós, Emanuel Gomes, Fernando Almeida, 
Gaspar Santos Mota, Heitor Serafim, Hugo Bonito, 
Hugo Cruz, Hugo Silva, Elisa Fonseca, Inês Castanheira, 
Irene Oliveira, Irene Serafino, Jo Costa, José Brochado, 
Maria Inês Castanheira, Maria da Graça Neiva, 
Maria Gil, Maria Manuel Silva, Maria João Mota, 
Maria Vasquez, Marilia Cunha, Nuno Patrício, 
Patricia Queirós, Patrícia Poção, Paulo Brás, Ricardo, 
Rui Rodrigues, Salvador Gil, Sérgio Anjos, Susana Madeira, 
Vicente Gil, Wilma Moutinho, Equipas: Adilo/CIJ, 
CCOP, Embaixada Lomográfica do Porto, TECA/TNSJ, 
Teatro Municipal do Porto – Rivoli, Malmequeres de Noêda, 
Mira e Junta de Freguesia do Bonfim.

A todos estes acrescentam-se todos os dias mais cidadãos 
que não se nomeiam neste espaço pela necessidade 
de uma impressão antecipada do programa e que 
contribuirão de forma decisiva para a grande celebração 
que é o MEXE.

Atividades Associadas

Exposição Galeria Painel
Exposição Galeria Rua do Sol

18—
24 SEt
Ponto de encontro MEXE - Embaixada Lomográfica

Projetos com permanência 
desde a sua abertura até 24 de Setembro

o quE dIzEm aS PEdraS
(dES)EncaIxar
ExPoSIção rEtrato mExE

O que dizem as Pedras (Portugal/Brasil)
Arrisca, Fernando Almeida e João Paulo Lima
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10 € 
ano

Mais informações
www.apele.org
amigosdepele@gmail.com

amIgoS PElE

aPadrInHE 
um ProjEto 
da PElE / 
nto_Porto 
E bEnEfIcIE 
dE dEScontoS 
E condIçõES 
ESPEcIaIS.

APOIO COMUNICAçãO

PARCERIAS

ORGANIzAçãO

PROJETO CO-FINANCIADO PELO 
MINISTÉRIO DA CULTURA / DIRECçãO-GERAL DAS ARTES

COLABORAçãO

Bairro S. Vítor — Rua Senhora das Dores, 4000-526 Porto 
Casa d’Artes do Bonfim— Av. Fernão Magalhães, 479
CCOP — R. do Duque de Loulé 202, 4000-051 Porto
Cemitério Prado do Repouso  — Cemitério Prado do Repouso, 4300 Porto
CIJ - Centro Iniciativa Jovem — Bairro de Lordelo blc.15 cave, 4150 Porto
Cinema Trindade — Rua do Almada 412, 4050 -034 Porto
Clérigos — R. de São Filipe de Nery, 4050-546 Porto
Cordoaria — R. Campo dos Mártires da Pátria, 4050 Porto
Embaixada Lomográfica — Praça Carlos Alberto, 121, 4050-158 Porto
Jardim São Lázaro — Passeio de São Lázaro 33, 4000-098 Porto
Malmequeres de Noêda — Travessa Miraflôr nº17, 4300-335 Porto
Mira — Rua Miraflor, 159, 4300-334 Porto
Praça Carlos Alberto
TeCA — Rua das Oliveiras 43, 4050-449 Porto
Teatro Municipal do Porto - Rivoli — R. do Bonjardim 143, 4000-440 Porto

Informação útIl
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PELE — Espaço de Contacto Social e Cultural
Casa d’Artes do Bonfim
Av. Fernão Magalhães, 479

pele.associacao@gmail.com
encontro.mexe@gmail.com 
91 592 07 64

aPElE
.org
facebook.com/encontro.mexe
instagram.com/encontro.mexe

mExE IV
programa completo: http://q-r.to/bamxMC


