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MEXER para 
transformar 
O grande encontro de Arte e Comunidade 
regressa ao Porto em 2015 afirmando-se 
como um dos espaços incontornáveis em 
Portugal e na Europa de cruzamento e con-
taminação das pujantes práticas artísticas 
comunitárias. Este ano o MEXE mexe com a 
nossa ideia de multiculturalidade numa Eu-
ropa profundamente dividida e confronta-se 
com a necessidade urgente de reflexão 
sobre as práticas artísticas comunitárias no 
contexto espaço-tempo que vivemos.

Na sua 3ª edição, o MEXE encontra pela 
primeira vez o acolhimento-âncora de um 
equipamento cultural da cidade – Teatro 
Carlos Alberto / TNSJ. Esta cumplicidade 
oportuna não invalida a continuidade da 
vocação do encontro para o espaço públi-
co, antes pelo contrário, permite o aprofun-
damento de projetos na sua programação 
que contemplam abordagens distintas e 
com outro tipo de recursos. Esta edição 
mantem igualmente, com grande esforço 
mas coerente com os seus princípios, a 
preocupação de acesso às diferentes áreas 
de programação de públicos diversos, 
mantendo a gratuitidade da maior parte 
das ações e nos casos de entrada paga um 
preço simbólico.

À semelhança de anos anteriores, o MEXE 
organiza-se em quatro grandes componen-
tes que ganham outras formas em 2015: 
Oficinas, Espetáculos, Encontro Internacio-
nal de Reflexão sobre Práticas Artísticas 
Comunitárias e Mostra de Documentários.
Nesta edição, as três Oficinas de Teatro 
e Música focam-se nas comunidades com 
quem a PELE tem vindo a desenvolver tra-
balho nos últimos oito anos, nomeadamen-
te, no centro histórico do Porto, Lagarteiro 
e Lordelo do Ouro. 

Destaque para o Encontro Internacional de 
Reflexão sobre Práticas Artísticas Comuni-
tárias (EIRPAC) uma co-organização inédita 
entre o Instituto de Estudos de Literatura e 
Tradição (IELT) da Universidade Nova de 
Lisboa, Universidade de Évora, ESMAE/
IPP e PELE. Este encontro irá decorrer nos 
dias 9 e 10 de Setembro e tem como 
objetivo promover a reflexão, considerando 
a importância que estas práticas têm vindo 
a adquirir no seio das criações artísticas 
contemporâneas, entendendo-se estas como 
indissociáveis das manifestações e experi-
ências sociais e culturais das comunidades.

Os Espetáculos que compõem a programa-
ção desta edição centram-se nas criações 
nacionais de reconhecida qualidade na 
área do teatro, dança e música destacan-
do-se o consistente coletivo Dançando com 
a Diferença e a inspiradora co-produção 
“Criaturas” do Teatro O Bando e Teatro 
dos Barris, entre outros. O espetáculo 
internacional de um grupo constituído por 
mulheres turcas e marroquinas “Meysara” 
que aborda o tema do feminino na perspe-
tiva muçulmana preenche intencionalmente 
a noite de 11 de Setembro. Destaque ain-
da para o grupo húngaro Színpad AHA 
constituído por pessoas sem-abrigo que 
nos coloca em contacto com uma cultura 
pouco conhecida para os portugueses e 
onde se erguem, no agora, muros numa 
Europa blindada pelo medo.

A Mostra de Documentários este ano con-
templa uma estreia absoluta “Cidadãos de 
Corpo Inteiro” sobre o processo dos dois 
últimos anos de construção da criação da 
PELE, “MAPA_O jogo cartografia” que 
envolveu cerca de 100 pessoas do Porto 
e que fecha o MEXE com a sua última 
apresentação. Esta mostra revela ainda 
outros projetos nacionais e internacionais, 
experiências estimulantes da Argentina e 
Brasil, no campo de refugiados de Jenin 
na Palestina e de numa prisão na Irlanda 
do Norte.

Destacar ainda a extensão do festival em 
2015 a Rio Tinto e a parceria consolidada 
com o ICAF - International Community Arts 
Festival de Rotterdam (Holanda).

Este é o espaço para reforçar um imenso 
agradecimento aos parceiros formais 
e informais, à equipa incansável deste 
encontro e a todos os cidadãos que se im-
plicam de diferentes formas e intensamente 
na realização do mesmo.

Este é o tempo de MEXER, é o tempo de 
transformar.

Hugo Cruz
Diretor Artístico da PELE

4 Set
sexta—
Feira 

23:00/Música
Zona envolvente aos Clérigos

Mareantes do Rio Douro 
(Portugal)

—

PRé-
MEX
E

MAREANTES DO RIO DOURO © 
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27 ações 
1 Lançamento de Livro 
2 Exposições
1 Encontro de Reflexão com 
65 participações/comunicações
3 Oficinas 
7 Documentários 
(1 em Estreia absoluta)
12 Espetáculos 
11 espaços públicos da cidade
7 cidades portuguesas representadas 
11 países Representados 
21 grupos participantes 
+ 400 Participantes
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Nuno Carinhas  
Diretor Artístico do TNSJ

A abertura da temporada 2015/16 no 
TNSJ celebra uma outra abertura – a 
do exercício das artes à comunidade. 
Acolher, nos nossos vários espaços e 
palcos, as experiências artísticas de 
cariz comunitário do programa MEXE 
representa um modo festivo, ainda 
estival, de inaugurar a nossa programa-
ção. É uma exposição coletiva, um mo-
mento em que a coletividade se mostra 
e diz de si.

Este programa festivo não exclui uma 
reflexão crítica, antes a reclama, e isso 
é fundamental. Estas práticas artísticas 
pró-sociais, de carácter político (no sen-
tido mais nobre do termo), arriscam-se 
à instrumentalização, a tornar-se objeto 
de apropriações mais ou menos popu-
listas, o que requer atenção.

Sistematizar experiências comunitárias 
de caráter diverso num programa único, 
associando-lhe um encontro interna-
cional que reúne teóricos e fazedores, 
vem favorecer precisamente o desen-
volvimento de um pensamento crítico, 
a consolidação de um corpo teórico, 
a partilha de metodologias, em suma, 
a realização de um balanço, na dupla 
acepção da palavra: avaliação sistemá-
tica e movimento livre para novo salto.

Curiosamente, a iniciativa MEXE ante-
cipa, no calendário nacional, o mais 
comunitário dos actos cívicos – as elei-
ções –, no qual, desejavelmente, as es-
colhas de cada um mexem com o rumo 
do colectivo. Ocasião para afirmar o 
exercício das artes como um exercício 
democrático de cidadania.

—

8 Set
Terça—
Feira

21:00/Documentário 
TNSJ – Salão Nobre

“Cidadãos de Corpo 
Inteiro“ – Patrícia Poção 
– PELE e TNSJ 
sobre a construção 
de “MAPA — O jogo 
da cartografia” 
(Portugal)

Realização, captação 
e edição: Patrícia Poção
Pós-produção audio: João Correia

Este documentário encerra e descodifica 
um processo de cerca de dois anos que 
resultou no espetáculo MAPA_o jogo da 
cartografia.
“Cidadãos de corpo inteiro” revela dife-
rentes fases deste processo de criação que 
emergiu com base no trabalho desenvol-
vido e consolidado no Porto, pela PELE, 
nos últimos sete anos e que se reflete na 
criação e continuidade de Grupos de 
Teatro Comunitário (Grupo AGE, Grupo 
Auroras - Lagarteiro, Grupo de Teatro 
Comunitário EmComum - Lordelo do Ouro, 
Grupo de Teatro Comunitário da Vitória 
- Centro Histórico e Grupo de Teatro de 
Surdos do Porto).
Durante esta labuta de cartografar, no seu 
caminho e na sua forma de fazer, houve 
ainda espaço para questionar o Teatro e a 
Cidadania como pilares da democracia.
Porquê, como e com quem fazemos teatro 
comunitário?

Seguido de Lançamento do Livro 

“MAPA — O jogo 
da cartografia“ – PELE  
(Portugal)

Com Nuno Carinhas, Regina Guimarães, 
Ana Luísa Castelo, Cristina Queirós e 
Isabel Menezes 

13 Setembro/Domingo
21:00/Teatro
TeCa

“MAPA — O jogo da 
cartografia” PELE, TNSJ
e Casa da Música 
(Portugal)

Nota: informação completa sobre o espetáculo 
na página 8 deste jornal.

MAPA © Patrícia Poção

MAPA © Patrícia Poção

MAPA © Patrícia Poção



9:30—19:00
TeCA – Sala de Ensaios e Sala de Vidros
e UPTEC – PINC

EIRPAC — Encontro 
Internacional 
de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas 
Comunitárias

Co-organização: PELE, Instituto de Estudos 
de Literatura e Tradição da Universidade 
Nova de Lisboa, Universidade de Évora, 
Escola Superior de Música, Artes e Espe-
táculo.

—

15:00/Música
Lordelo do Ouro – CIJ-Centro 
de Iniciativa Jovem

Apresentação de resultado 
final da Oficina — 
"BASKET BEAT“ 
de Josep Borràs
(Espanha)

—
19:00/Música
Estação de Metro da Trindade

Apresentação de resultado 
final da Oficina — 
"BASKET BEAT“ 
de Josep Borràs
(Espanha)

—

20:30/Exposição
TeCA 

Inauguração da 
Exposição “ECOAR“ — 
Paulo Pimenta – PELE  
(Portugal)

Um olhar sobre os processos de criação 
artística em 3 Estabelecimentos Prisionais 
pelo fotojornalista Paulo Pimenta que 
acompanha o desenvolvimento do projeto 
ECOAR promovido pela PELE durante o 
ano de 2015. 
Paulo Pimenta é um fotojornalista portu-
guês que trabalha atualmente no jornal 
“Público”. Em 2010 ganhou o prémio 
“Fotojornalismo Estação Imagem”, o único 
prémio de fotojornalismo atualmente exis-
tente em Portugal com o trabalho sobre a 
desativação da linha ferroviária do Sabor. 

Sobre o ECOAR 
(empregabilidade, competências e arte)
A PELE tem desenvolvido nos últimos anos 
uma metodologia inovadora de validação 
de competências pessoais e sociais atra-
vés da participação em projetos artísticos, 
sendo dirigida sobretudo a grupos com 
baixos níveis de escolaridade e em situ-
ação de grande vulnerabilidade como a 
população reclusa ou sem-abrigo podendo 
servir de alavanca para outros percursos 
profissionais, formativos ou participativos 
e que se possa revelar como uma mais-
valia nos seus processos de inclusão.

—

21:00/Dança
TeCA

“Dez Mil Seres“ — 
Dançando com 
a Diferença 
(Portugal)

Coreografia: Clara Andermatt

Olho a primeira vez e vejo um padrão 
plano, repetitivo, limitado. Olho mais 
fundo e vejo com outra nitidez, acedo 
a um lugar misterioso onde encontro 
outras formas, um número infinito de 
variações. Vejo o pormenor, o recorte, 
a filigrana que emana luz interior. É 
preciso tempo, espera, espaço, repou-
so e vontade no querer ver...
Agora, já dentro desse outro lugar, 
descubro seres estranhos que se dedi-
cam a aWções, a que só a imagina-
ção consegue dar sentido.

—

EIRPAC © Patrícia Poção

ECOAR © Paulo Pimenta
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DEZ MIL SERES © Júlio Silva Castro



9:00—13:15/14:15—19:00
TeCA – Sala de Ensaios e Sala de Vidros 
e UPTEC – PINC

EIRPAC — Encontro 
Internacional 
de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas 
Comunitárias

—

15:00/Música
Lagarteiro – Pavilhão Animar

Apresentação de resultado 
final da Oficina — 
"BASKET BEAT“ 
de Josep Borràs
(Espanha)

—
15:00/Teatro-Fórum
Junta de Freguesia do Bonfim

“4 Paredes Portuguesas” 
—Projet’Arte 
(Portugal)

A Oficina de Teatro-Fórum nasceu do 
encontro entre o Projet`Arte e a PELE, com 
o intuito de fazer nascer um Grupo de 
Teatro-Fórum em Rio Tinto.
Entre 4 Paredes Portuguesas há canções e 
fados. Danças e Contra-Danças. Memórias 
e Histórias que parecem de outros Tempos 
mas preexistem em se repetir, e nós 
continuamos sem querer ver.

—

19:00/Dança
Estação de Metro da Trindade

Quantos são EU? — 
Casa dos Choupos
(Portugal)

A peça “Quantos são eu?” tem a inten-
ção de mostrar a identidade do grupo 
“Poesia no corpo, corpo na poesia”. Cada 
performer expõe o seu “eu” no palco, 
confrontando-se, assim, os vários “eus” 
que compõem este coletivo. 
A relação “eu-outro” é explorada com o 
recurso do objeto espelho. 
Pretende-se que o espelho seja uma ponte 
de ligação entre os intérpretes e o público, 
levando este a refletir sobre o seu próprio 
reflexo. Assim a interação performers /
público é constante. 
Para além do uso do espelho há a inten-
ção de contaminar o público com cada 
“eu” e essa contaminação é feita através 
de sussurros, de proximidades. 
Este projeto aborda a diferença entre o 
indivíduo em conjunto e a unidade, onde 
os dois sentidos interdependem na lógica 
de que para constituir uma individualidade 
é necessário um coletivo. A ideia de que 
apenas existo a partir do outro, da visão 
do outro é também explorada na peça.

Apoio ao transporte: Cooperativa Casa do Choupos

—
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"Da PELE que mexe"  
João Brites 
Teatro O Bando

Considero que as margens dilatadas 
que entendo serem as da relação da 
Arte com a Comunidade, tão abne-
gadamente ocupadas por Hugo Cruz 
e pelo projeto PELE, têm uma caracte-
rística definidora quando pensamos 
na sua expansão e importância: o 
tempo.

O tempo para conquistar uma 
aproximação, o tempo que permite 
dilatar os afectos e edificar estruturas 
sólidas de relação artística, o tempo 
que adensa a partilha, o tempo que 
permite a continuidade. Este tempo 
que constrói património imaterial e 
intangível não pode estar sob a alça-
da de limites alicerçados em opções 
de curto prazo que têm vindo a ferir 
de morte relações de afetividade 
artística mútua, de difusão e de inter-
câmbio.

Sabemos que o tempo dos artistas 
é hoje de escolhas. A PELE escolheu 
preenchê-lo bienalmente com o 
MEXE – festival de Arte e Comuni-
dade onde participámos em 2013 e 
onde voltaremos a marcar presença 
neste ano. A relação que fomos es-
tabelecendo tem-nos ajudado a nós, 
Bando, a refletir internamente sobre 
as noções de Teatro e Comunidade 
que defendemos. 

—

21:00/Teatro
TeCA

“Criaturas“ — 
Teatro dos Barris 
e Teatro O Bando
(Portugal)

Texto a partir de 
“Este Azul que nos Cerca” 
de Dulce Maria Cardoso
Dramaturgia e encenação: 
João Neca

Neste sítio um dia é uma coisa 
diferente e não contada da mesma 
maneira. Nos primeiros tempos não 
tirei os olhos do pedaço de terra que 
se deixa avistar ao longe. Se a noite – 
mais o nevoeiro que a noite – impedia 
que eu ficasse a olhar para a tentação 
que de longe me chamava, desatava 
a chorar.
Uma ilha de faroleiros, um azul que 
os cerca, uma obsessão de isolamen-
to, uma aparente tranquilidade num 
lugar onde o bem é quase impossível. 
Quando a beleza de uma mulher 
invade tudo, conhecemos melhor uma 
maldade primitiva, o animalesco lugar 
onde sempre voltamos quando é tudo 
um jogo, quando está tudo em causa. 
CRIATURAS é a 2ª criação do Teatro 
dos Barris, grupo amador nascido em 
2013 do seio da Confraria do Teatro 
O Bando.

Apoio ao transporte: Município de Palmela

—

BASKET BEAT © La Tarumba QUANTOS SÃO EU? @ Casa dos Choupos
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CRIATURAS @ Juliana Pinho



10:00—13:00
TeCA – Sala de Ensaios

Oficina de Marco 
Ferreira —  “Silêncio“
(Portugal)

—
11:00/Teatro
Lagarteiro – Pavilhão Animar

“Retratos“ — Olho-te
(Portugal)
Direcção: Hugo Castro Andrade

Este trabalho performativo, teve como 
base, as técnicas do teatro do oprimido 
( imagem, fórum, debate ), professadas 
por Augusto Boal. Foi uma das atividades 
da Associação Olho.te, no ano de 2014. 
O tema “ Retratos”, nasce da ideia de 
uma foto de casamento, magistralmente 
exposta na parede de uma sala ... Tudo 
se transforma dentro de quatro paredes! 
Vozes que se calam, envergonhadas em 
gritos abafados,  na cumplicidade vizinha 
e cega, que a todos envergonham e intimi-
dam, numa justiça que teima em chegar, 
e fazer cumprir.Todos somos inocentes, 
todos somos culpados ... Mas aqui, todos 
podemos transformar. Quatro retratos, 
quatro propostas, quatro situações de 
violência doméstica : contra a criança, a 
mulher, o homem, o idoso e a cegueira de 
todos nós. Quatro retratos que se  “meta-
morfoseiam”, no apelo à sensibilização e 
à mudança.

Apoio: Secretaria Regional de Educação - 
Direção Regional de Juventude e Desporto, 
Junta de Freguesia de São Martinho e Pingo Doce

—

14:00/Teatro
Galeria Paris 

“Política de Execução“ — 
Színpad AHA 
(Hungria) 
Este espetáculo pretende apresentar as 
diferentes formas com que a sociedade 
pode destruir uma pessoa: direta (execu-
ções), indireta (asilo) ou ignorância social.
Este grupo constituído por pessoas sem-
abrigo e actores profissionais irá convidar 
o público a participar. Este grupo é apoia-
do pela Cruz Vermelha Húngara.

Nota: espetáculo em inglês

—
15:00/Teatro-Fórum
Lordelo do Ouro – 
ADILO-Agência de Desenvolvimento 
Integrado de Lordelo do Ouro

“Mais não posso“ — 
AGE-Grupo de Teatro 
do Oprimido / NTO-Porto

Com o objetivo de sensibilizar e 
consciencializar para o fenómeno da 
violência doméstica/violência no namoro, 
e diferenças de género,  este espetáculo 
criado pelo AGE Grupo de Teatro do 
Oprimido procura agir como mecanismo 
de prevenção e educação informal feita 
entre jovens. É apoiado pelo Projeto 
MUNDAR, Programa Escolhas e Fundação 
Calouste Gulbenkian e conta como 
parceiros o Agrupamento de Escolas do 
Cerco e Alexandre Herculano na cidade 
do Porto.

—

15:00/Mostra de Documentários
TeCA – Sala de Ensaios

Água
(Portugal)
Realização e Montagem: Eva Ângelo
Dur (aprox): 84 min

É um documento realizado a partir do 
espetáculo “VALE” - uma coreografia de 
Madalena Victorino com música de Carlos 
Bica, em terras do Vale do Tejo.
Um olhar sobre os encontros entre pessoas 
vindas da dança, do teatro, da música e 
pessoas de comunidades locais com outras 
idades, rotinas ou profissões.
Um retrato onde a água se transforma e 
nos leva ao que somos quando todas estas 
pessoas se juntam.

—
Comédias do Minho
(Portugal)
Realização E Imagem: Paulo Menezes
Dur (aprox): 80 min

Por encomenda da RTP, Paulo Menezes 
acompanhou as Comédias do Minho 
durante quase todo o ano de 2012 e fez 
um filme pelos cinco concelhos do Vale do 
Minho, entre salas de ensaio, juntas de 
freguesia, bibliotecas, até às paisagens, 
documento de um território comum, invadi-
do pela criação artística.
“O filme procura revelar o trabalho 
realizado pelas pessoas das Comédias do 
Minho, entre atores, técnicos e coordena-
dores e o seu impacto. Um ponto de vista 
sobre a descentralização e adaptação do 
teatro e outras atividades culturais a uma 
região única no mundo”

—

19:00/Teatro
Jardim de S. Lázaro

Apresentação final 
do resultado da Oficina 
“O Teatro Documentário 
e a Escrita de Si“
de João Júnior
(Brasil)

—

21:00/Teatro
TeCA

“Meysara“ — 
Rotterdams Wijktheater 
(Holanda)
Direção e texto: Jasmina Ibrahimovic

Conheces-me?
Sou Meysara e vivo na Holanda. Sou 
o símbolo de uma geração, a cara 
de uma luta. Talvez seja também uma 
revolução. Sou uma mulher do mundo, 
mas também uma filha, uma irmã, 
uma amiga, uma mãe. Sou daqui e de 
outro lugar. Do oriente e do ocidente. 
Sou o futuro. A minha cor favorita é o 
laranja.
Jaoualia Ouazizi, Leyla Cakir, e 
Fatima Lamkharrat são mulheres 
holandesas de carne e osso de origem 
marroquina e turca. Em ‘Meysara’ 
procuram uma plataforma para se 
apresentarem. Este espetáculo ensaia 
possíveis respostas inspiradoras para 
uma Holanda e uma Europa cada vez 
mais divididas. 

Nota: este espetáculo é programado 
em parceria com ICAF – International Community 
Arts Festival, Rotterdam.

—

MAIS NÃO POSSO ©  NTO Porto

COMÉDIAS DO MINHO ©
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POLíTICA DE EXECUçÃO ©

MEySARA @ Kees Deenik
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15:00/Mostra de Documentários
TeCA – Sala de Ensaios

Matemurga
(Argentina)
Realización: Leticia Schilman
Dur (aprox): 30 min

Este documentário conta a história entre 
2002-2012 do grupo de teatro comu-
nitário argentino Matemurga. Desde 
2006 que o grupo trabalha em Villa 
Crespo (Buenos Aires).
Em 2004 estreou a sua primeira versão 
de “La Caravana”, uma história sobre 
a resistência a partir de canções de 
memória coletiva. Neste processo de 
construção o grupo envolve espaços de 
fábricas recuperadas, clubes, escolas, 
salas de teatro, faculdades, encontros 
de teatro comunitário. O grupo parti-
cipa com inúmeros atos pelos direitos 
humanos. Neste momento o grupo 
integra 80 vizinhos.

—

12 Set
sábado—

15:00/Mostra de Documentários
TeCA – Sala de Ensaios

El Quijote
(Brasil)
Direção: Daniel Brazil
Produção Executiva e Produção
Dur (aprox): 30 min

O registo de bastidores, cenas e en-
trevistas com diretores e atores que 
participaram no processo de montagem 
do espetáculo multicultural El Quijote 
foi documentado pela equipa da ViaTV 
Comunicação e Cultura.
Em outubro de 2009, idiomas, cores e cul-
turas de 12 países  entrelaçaram-se para 
narrar a história do Cavaleiro da Triste 
Figura, “El Quijote”, a versão teatral de 
Santiago Garcia, com direção de César 
Badillo, ambos do Grupo La Candelaria 
(Colômbia).

—

17:00/Teatro
Projet´Arte – Rio Tinto

“Balde de Água Fria“ — 
NTO-Guimarães
(Portugal)
Esta é a história da Maria, uma história 
que é sua mas que se repete na vida de 
outras “Marias”.
Maria teve uma vida difícil mas conseguiu 
ultrapassar as dificuldades, alimentando 
sonhos e expectativas de melhorar as 
suas condições de vida e dos seus filhos. 
Apostou na formação profissional e na 
melhoria das suas habilitações literárias, 
acreditando que esse investimento a pode 
ajudar a conseguir um emprego. Numa 
altura em que surge uma oportunidade, 
Maria vê que as portas se fecham e 
sente-se perdida.
Esta história pretende reflectir a vida de 
quem se sente à margem, de quem se con-
fronta com o preconceito e com a priva-
ção de oportunidades para demonstrar o 
seu valor. Esta é a história da Maria, uma 
voz que aos poucos se silencia perante a 
pressão dos preconceitos.

Apoio: Casa do Povo de Fermentões

—
17:00/Dança
Lagarteiro – Bloco 1

“Quantos são EU?“ — 
Casa dos Choupos 
(Portugal)

—

21:30/ Música
Galeria de Paris

“Ideias para Mexer 
com a Comunidade“ — 
PELE e SEDE Núcleo

Baile Comunitário
Orquestra Comunitária de Lordelo, 
Orquestra Comunitária Mundo em 
Campanhã, e Danças no Mundo (Projeto 
Lagarteiro e o Mundo)

—

Edtih Scher 
Diretora do grupo de teatro 
comunitário Matemurga 
(Buenos Aires) 

No 25 de abril de 2013, numa 
manhã de sol, cheguei à PELE na 
Rua da Alegria. Um dia especial, 
sem dúvida no calendário português. 
Ao entrar tive uma profunda sensa-
ção de intensidade. Era um espaço 
habitado, vivo, cheio de sonhos e 
construção. Alguns participantes 
preparavam uma performance para 
fazer na rua a partir de um belo poe-
ma. PELE é para mim, desde então, o 
sol, os cravos, a vontade de sonhar e 
capacidade de ir atrás dos sonhos. 

—

EL QUIJOTE © Pombas Urbanas

ORQUESTRA COMUNITÁRIA MUNDO EM CAMPANHÃ ©

MATEMURGA © Companhia Matemurga

IDEIAS PARA MEXER COM A COMUNIDADE © Patrícia Poção



15:00/ Mostra de Documentários
TeCA – Sala de Ensaios

The Journey of a Freedom 
Fighter
(Palestina)

Realização: Mohammed Moawia
Dur (aprox): 31 min

“Journey of a Freedom Fighter” acom-
panha Rabea Turkman na sua jornada 
de combatente na resistência armada, 
a combatente na resistência cultural. Ele 
juntou-se à resistência armada durante 
a Segunda Intifada Palestiniana e, mais 
tarde, recomendado por um amigo comba-
tente, decidiu juntar-se ao Freedom Theatre 
no campo de refugiados de Jenin, durante 
a amnistia em 2007. Turkman explica, 
depois de uma das apresentações “As 
pessoas costumavam desprezar-me por 
ter pousado as armas e juntado ao teatro, 
assim esta peça trouxe-me de volta… Esta 
peça é outra forma de resistência.”

—

21:00/Teatro
TeCa

“MAPA — O jogo da 
cartografia” PELE, TNSJ
e Casa da Música 
(Portugal)

Texto Regina Guimarães 
a partir de e criação coletiva
Direção Hugo Cruz

Hoje é o grande dia. O dia do grande 
prémio… 
o dia que nos faz mover em direção ao 
nada repleto de promessas luminosas no 
meio de mais um Inverno. Hoje é o dia 
em que as tribos se dirigem em êxtase ao 
centro de tudo, anestesiadas pela possi-
bilidade de ganhar! Hoje é o dia em que 
somos obrigados a olhar para nós e nos 
perguntamos: o que fazemos com a nossa 
existência nesta Pólis, nesta democracia? 
O que leva tanta gente a este lugar?
Envoltos numa sensação paralisante 
procuramos caminhos que parecem ser 
sempre paralelos e que não se tocam entre 
o individual e o coletivo, o local e o uni-
versal, o tradicional e o contemporâneo. 
Experimentamos diálogos entre as tribos 
e a Pólis, o terreno e o sagrado, as narrati-
vas pessoais e as narrativas poéticas e 
teatrais.

Estamos diante de uma necessidade de 
fuga a uma hierarquia muda e a busca de 
uma democracia com voz, é um escavar 
contínuo rumo às origens das coisas recu-
perando o encontro da política e do teatro 
no aqui e agora. Estas são as tensões dos 
nossos dias, estas são as nossas urgências 
e são comuns, e são muitas e são as mes-
mas. É “agora” nesta “ágora” sem tempo 
e espaço definidos que o MAPA ensaia 
uma outra cidade.

Apoios: Associação Portuguesa de Surdos do Porto, 
Porto Canal, Adilo – Agência de Desenvolvimento Integrado 
de Lordelo do Ouro

—

15:00/Mostra de Documentários
TeCA – Sala de Ensaios

Mickey B
(Irlanda do Norte)

Realização: Tom Magill
Dur (aprox): 62 min

Uma adaptação de Macbeth, de 
Shakespeare, escrita e interpretada 
por presos da Prisão Maghaberry em 
Belfast, Irlanda do Norte.
Este filme galardoado, conta a his-
tória da busca por poder de um dos 
presos através de traição, violência e 
assassínio, e a insanidade e morte daí 
resultantes.
Mickey B venceu em 2008 o Roger 
Graef Award for Outstanding Achie-
vement in Film nos prémios nacionais 
Arthur Koestler para Arte nas Prisões.
Filmado na prisão Maghberry do Nor-
te da Irlanda, com 42 personagens 
quase todas interpretadas por presos 
e equipa da prisão. Os presos foram 
responsáveis pela construção do cená-
rio, pintura, continuidade e assistência 
de produção, som e maquilhagem.

—

Mexe — III Encontro Internacional de Arte e Comuninidade   —08

13 Set
domingo—

"Sobre o MEXE"
Madalena Victorino — 
Coreográfa

Aquilo que será o mais importante 
contributo no percurso e trabalho 
do projeto MEXE,  é precisamente o 
seu nome. Como pôr a MEXER um 
número imenso de pessoas, ao longo 
de vários anos e sem parar, que se 
põem nos caminhos da experiência 
artística, da experiência do estar co-
letivo.  Com essas duas coisas, saber 
produzir: momentos de felicidade, de 
crescimento e de toque naquilo para 
o qual não será necessário encontrar 
palavras: os enigmas da existência 
com os quais é preciso marcar en-
contro. As artes tantas vezes são o 
chão desse terreno.

Sempre gostei muito de ver o modo 
natural e seguro com que o Hugo 
Cruz e as suas equipas, encaram 
esta missão de mover montanhas 
humanas. Esse modo, que é também 
uma montanha misteriosa, tem sido 
um ponto muito interessante de ob-
servação do seu trabalho.

—

MICKEy B © The Educational Shakespeare Company

THE JOURNEy OF A FREEDOM FIGHTER © Freedom Theatre 



ofic
ina
s

Música

“Basket Beat” — 
Josep Borràs, Hugo Silva 
e Hugo Gomes
(Espanha)

5—8 Set 
10:00—13:00 Lagarteiro 
15:00—18:00 Lordelo 

Em Basket Beat transformamos uma bola de 
basquete no nosso instrumento musical. A 
aprendizagem constrói-se em torno da pulsa-
ção que a pouco e pouco, permite descobrir 
a figura rítmica, o compasso, a voz, o silên-
cio e o movimento. O trabalho focaliza-se 
no corpo, nos interesses e habilidades dos 
participantes, através de exercícios práticos 
acessíveis que se utilizam para estimular 
o desenvolvimento dos participantes e do 
grupo.

—

Teatro

“O Teatro Documentário 
e a Escrita de Si” — 
João Júnior
(Brasil)

5—10 Set 
14:00—18:00 Bonfim

A oficina abordará temas relacionados 
com o conceito de teatro documentário 
a partir da ideia de Biodrama, na qual 
recortes dos relatos de vida dos partici-
pantes irão compor, através dos encontros, 
a construção de uma experiência drama-
túrgica que irá relacionar depoimentos 
pessoais com intervenções no tecido urba-
no, composto pelo Jardim de São Lázaro. 
Através de depoimentos pessoais, jogos, 
improvisações e criação de cenas os par-
ticipantes buscarão um exercício autopoé-
tico em relação ao espaço ressignificando 
a geografia e paisagens locais a partir de 
suas próprias memórias e das lembranças 
evocadas pelo lugar.

—

Teatro

“S(i)LÊNC(i)O”
Oficina / reflexão —  
com Marco Ferreira
(Portugal)

11 Set 
10:00—13:00 Sala de Ensaios do TeCA

“Existe no silêncio tão profunda sabedoria 
que às vezes ele transforma-se na mais 
perfeita resposta.” Fernando Pessoa

O convite é feito para explorar a singulari-
dade artística do silêncio, através de uma 
reflexão criativa das suas potencialidades 
de consciência e transformação social. 
Num processo altamente colaborativo, em-
barcamos numa viagem interior pelo uni-
verso particular do silêncio. Arriscar contar 
histórias escondidas, atrever confrontar o 
outro através da expressão teatral, com o 
seu poder, o seu perigo e a sua seguran-
ça. Ficar no silêncio, através da imagem 
do teatro, dizer a verdade, ouvir o outro, 
como se o fizéssemos pela primeira vez. 
Descobrir um silêncio que releva, intui, 
denuncia e captura a realidade. 

—

Eugene Van Erven  
Diretor Artístico do ICAF - 
International Community Arts Festival 
Rotterdam / Professor de Media, 
Performance Urbana, Universidade 
de Utrechet 

Em 2013 tive o privilégio de partici-
par na segunda edição do MEXE no 
Porto. Neste meu segundo encontro 
com a Arte Comunitária Portuguesa 
ficou ainda mais reforçada a impor-
tância da cooperação europeia no 
contexto artístico e a relevância des-
tes festivais como o MEXE.

A partir desta colaboração entre o 
MEXE e o ICAF – International Com-
munity Art Festival, que até há duas 
edições não tinha participantes do 
Sul da Europa,  estamos envolvidos 
na criação de uma plataforma de in-
tercâmbio e reflexão no domínio da 
Arte e Comunidade. Uma consequên-
cia disso é a participação na terceira 
edição do MEXE do espectáculo 
Meysara que é um exemplo do teatro 
comunitário intercultural desenvolvido 
em Roterdão. Este momento é crucial 
nesta parceria estabelecida entre os 
dois Festivais e espero que o inter-
câmbio se mantenha nas próximas 
edições.

Estou convencido que ao apresentar 
o nosso trabalho em diferentes con-
textos e ao refletir sobre o seu sig-
nificado para públicos distintos me-
lhoramos a nossa prática e o nosso 
conhecimento e a nossa “percepção 
do outro”. Para mim a Arte Comuni-
tária é mais eficaz do que qualquer 
outra forma de arte para aproximar 
países e culturas.

—
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S(I)LÊNC(I)O © Marco Ferreira 

O TEATRO DOCUMENTÁRIO E A ESCRITA DE SI © João Júnior 

BASKET BEAT © Amau Blanch 
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Equipa  MEXE 
Abel Sousa, Alexandra Silva, Ana Luísa Castelo, Aurora 
Mendes, Bárbara Parente, Claire Binyon, Conceição 
Fonseca,  Cristina Queirós, Emanuel Gomes, Hélder 
Nogueira, Hugo Bonito, Hugo Cruz, Hugo Gomes, Hugo 
Silva, Inês Castanheira, Irene Oliveira, Irene Serafino, Ivo 
Dias, João Albuquerque Barbosa., Léa Oliveira, Luís Tiago 
Luísa Bezerra, Margarida Sousa, Maria Gil, Maria João 
Mota, Maria Vasquez, Nuno Patrício, Patrícia Costa, Patrícia 
Poção,  Paulo Brás, Raquel Veiga, Rodolfo Sá Pereira, Sérgio 
Anjos, Sónia Passos, Valter Araújo, Wilma Moutinho, Equipa 
da Embaixada Lomográfica do Porto, Equipa do TECA/
TNSJ, Equipa da Galeria de Paris e Equipa da Junta de 
Freguesia do Bonfim.

A todas estes acrescentam-se todos os dias mais e mais que 
não se nomeiam neste espaço pela necessidade de uma 
impressão antecipada e que contribuirão intensamente para 
a grande festa que é o MEXE.

A PELE é uma estrutura artística do Porto, 
criada em 2007, e desde a sua génese que 
investe na afirmação do teatro enquanto 
espaço privilegiado de diálogo e criação 
coletiva, norteando os processos de traba-
lho pelo princípio de colocar os indivíduos 
e as comunidades no centro da criação, 
potenciando processos de “empoderamen-
to” individuais e colectivos e procurando o 
equilíbrio entre ética, estética e eficácia.

VARAL DE MEMóRIAS: DIVINAS CENAS COMUNITÁRIAS © Acervo CEMUD 

8—13 
Set
A partir das 22:00
Embaixada Lomográfica do Porto

Bar Mexe —  
Espaço de encontro 
com Palco Livre 
Preços Especiais

—
Exposição 
Hall do auditório grande 
do UPTEC-PINC 

“Varal de Memórias: 
divinas cenas 
comunitárias” — 
Centro de Memória 
Professora Batistina 
Corgozinho - 
Universidade do Estado 
de Minas Gerais

As manifestações populares religiosas e 
os labores são os eixos organizadores 
da exposição. A perspetiva é o reco-
nhecimento da diversidade de atores 
e vozes sociais que também compõem 
o espaço público do centro-oeste de 
Minas Gerais, Brasil.

—

NOTA: o acesso à programação do MEXE 
é gratuito exceto para os espetáculos:
Dez Mil Seres, Criaturas, Meysara 
e MAPA_o jogo da cartografia

Programa MEXE 2015
Coordenação Editorial: Hugo Cruz
Revisão: Bárbara Parente, Hugo Cruz e Maria Vasquez
Ilustração e Design: Caroline Vezian e Nuno Patrício
Impressão: M. Vide
Exemplares: 1000
Propriedade e distribuição: PELE

Projecto co-financiado pela secretaria de estado da cultura  direcção geral das artes
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Patrocínio



Apadrinhe um Projeto 
da PELE / NTO_Porto 

e beneficie de descontos 
e condições especiais.

10 € 
ano

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

amigos 
pele
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Ediç
ões 
PEL
E

As edições encontram-se 
disponíveis para compra 
através do site:

www.apele.org

Eram Umas Quantas Vezes; 
Entrado; Texturas; 
Arte e Comunidade;
Mapa—o jogo da cartografia



PELE — Espaço de Contacto Social e Cultural
Fábrica da Rua da Alegria — Rua da Alegria 341, 4000-047 Porto
pele.associacao@gmail.com / encontro.mexe@gmail.com / 91 592 07 64
facebook.com/pages/Pele-Espaço/293021474155276

apele.
org


