
PASSA-PALAVRA (COM ANJOS)

MEXE ZINE DIA#1

Este Passa-Palavra (Com Anjos) é de todos nós 

que fazemos o MEXE – o artista, o participante,  

o “anjo”, o espectador, o habitante do Porto... 

Queremos que seja um espaço escrito por todos. Enviem 

pensamentos/reflexões/sentimentos sobre o Mexe para 

o email 

.  Os “anjos” têm 

aqui um lugar especial, eles são os voluntários do festival, 

e contamos com a sua contribuição especial neste 

PASSA-PALAVRA!

www.mexe.org.pt

ECO MEXE 

Desde a primeira edição, o MEXE sempre teve a preocupação 
 falar sobre a(s) realidade(s) do presente, de explicar porque  
não podemos parar e deixar de agir em comunidade, porque  
não nos devemos deixar ir... Sempre foi importante para  
o MEXE agitar mentes e corações, alertar para a importância  
de uma sociedade mais justa e que viva na e pela diferença.

Hoje temos como preocupação comum o futuro  
do nosso planeta. Estão vivos na nossa memória os terríveis fogos 
que percorreram a Amazónia, os incêndios a que todos os anos 
assistimos no nosso país ou as alterações climáticas que  
nos batem à porta todos os dias. Nesta lógica crítica e activa,  
que é o ADN do MEXE, estas questões não poderiam ficar 
esquecidas. Durante a quinta edição do MEXE, todos os 
participantes podem alugar, a um preço simpático, bicicletas,  
na loja Velurb (Rua de Fernandes Tomás, nº 259).  
Com este novo recurso, podem deslocar-se para os vários locais 
do MEXE  (não esqueçamos que são mais de 22 espaços  
na cidade)  de uma forma mais divertida e amiga do ambiente. 
Nos momentos de convívio, vão circular 
copos ecológicos, com a intenção da 
redução do consumo de plástico – este 
poderá ser adquirido no MEXE Praça ou, 
se assim entenderem, poderão trazer 
de casa. Da mesma forma não serão 
utilizadas garrafas de plástico durante 
esta edição. 

A redução da utilização de papel é também uma 
preocupação partilhada pela equipa e pelos participantes  
do festival. Nesse sentido, lançamos o desafio de consultarem 

o programa e eventos através da nossa página 
(www.mexe.org.pt) e das nossas redes sociais. 
As nossas t-shirts e sacos MEXE são de produção 
artesanal e foram feitos através de serigrafia manual.

Relembramos que todos os dias teremos 
um Ponto de Encontro no MEXE Praça – um espaço 
“comum” de encontro e partilha, no Jardim de S. 
Lázaro, onde poderemos pôr em prática estes e outros 
gestos simples mas que nos implicam como parte 

de um todo consciente e activo na protecção do nosso planeta. 
Além deste Ponto de Encontro, informamos que a sede do MEXE 
é na Rua de S. Vitor, 122 – Casa do Sporting Clube de S. Vitor.
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*ANJO: PESSOA RESPONSÁVEL POR RECEBER  

E CUIDAR DOS GRUPOS E ARTISTAS DURANTE TODO O MEXE



Esta edição do MEXE propõe mais de uma semana de encontros, muitos 

deles improváveis, que nos convocam a sentir e a pensar. O programa 

procura desconstruir a ideia exclusivamente racional associada à 

produção do conhecimento abrindo o espaço para o papel que a emoção  

e o corpo têm que ocupar neste processo. Com acesso praticamente 

gratuito estes dias, coloca-nos questões para pensar e viver em torno do 

tema central desta edição - “o comum”. Assumimos o risco de estimular 

encontros entre: cidadãos muito diferentes, que provavelmente não se cruzariam 

de outra forma; o visível e invisível; o racional e emocional; o local e global; o público 

e privado. Assumimos o risco de questionar as relações binárias que empobrecem um 

mundo mergulhado em crises sociais, políticas, ambientais e económicas. Assumimos 

de forma responsável este risco porque ele nos instiga a viver e a uma procura de melhor.

A Mexe Zine ins/escreve estes dias, permitindo o acesso ao vivido e a sua disseminação, 

registando-o a várias vozes, cabeças, mãos e corpos. Numa configuração que se constrói de 

forma orgânica e aberta, a cada momento do MEXE, este é um espaço onde se cruzam passado, 

presente e se perspetivam futuros alternativos, que hoje ainda nos parecem impossíveis. 

Um grande obrigad@ a tod@s os que estão a construir esta fanzine e os momentos diários 

da sua apresentação. 
O convite é para que durante esta semana se possam permitir a viver, e partindo  

das palavras de Caetano Veloso, o façam de peito “aberto no espaço”.

Sejam sempre bem-vindos ao MEXE.

NADA NOS UNEP. 2
ASSUMIR QUE NADA P. 3

“Nada nos 
une, e o melhor a fazer é assumir que 

nada realmente nos une”, escreveu 
Vladimir Safatle a 30 de maio de 

2019, numa das 
suas habituais crónicas na Folha 

de São Paulo, tomando a realidade 
política recente do Brasil para desenvolver 
precisamente essa tese: “Nada nos 
une (...) a não ser a partilha do mesmo 

território. Contrariamente  
ao que os dados oficiais enunciam,  

não falamos a mesma língua.” 
O Brasil não é Portugal  

e São Paulo não é o Porto, mas talvez possamos interrogar como 
podemos construir o comum, alertando para o equívoco fácil 
de presumir que basta partilharmos a mesma língua e o mesmo 
território e tudo está feito. A comunicação é um exercício 
complicado, implica esforço. As artes contemporâneas são,  
por natureza, expressão dessa com/implicação. 

O MEXE, por via de uma programação diversa,  
no cruzamento entre arte e comunidade, faz da prática desse 
esforço uma interrogação que se instala, este ano, de 16 a 
22 de setembro, no Porto. Na verdade, o começo do MEXE 
é uma ilusão – basta olhar o programa que arranca a 13 de 
setembro para perceber que o que sinaliza é que a cidade  
já MEXE mesmo antes do MEXE arrancar.

Este espírito de uma realidade em movimento, 
escutou-se logo nas palavras de Álvaro Laborinho Lúcio,  
no início do documentário “Revoada”, quando o ouvimos 
dizer: “Assim que falamos de educação já não 
sabemos do que estamos a falar. Uns pensam 
na educação propriamente dita, outros 
pensam na educação através da escola, 
outros pensam na própria escola”... 

“Revoada” foi criado pela 
Circular, realizado por Eva Ventura Ângelo 
(apresentado a 13 de setembro no Cinema 
Trindade, no pré-MEXE) e por via deste 
entramos no pensamento iluminado deste 
escritor, jurista, professor universitário, ex-ministro 
da Justiça. Com ele, torna-se claro como não basta 
partilhar uma língua. Esta evidência surge logo 
quando Laborinho Lúcio problematiza a concepção, 
que muitos tomam como absoluta, do princípio da 
igualdade de oportunidades. Diz: “o facto de estar 
garantido o direito à edução não garante a igualdade 
de oportunidades”. E dá um exemplo: “Faço uma corrida 
de 100 metros. Ponho um atleta, um velhinho, um jovem 
e um deficiente locomotor na mesma linha. Dou o tiro de 
partida e já sei quem ganha: o atleta. Não dei igualdade de 
oportunidades. Ou aliás, dei igualdade de oportunidades  
mas sem ter criado as condições para eles, à partida,  
estarem em condições de poder disputar.”  

A generosidade, inteligência e sabedoria do olhar  
de Laborinho Lúcio imprime o tom de exigência elevada  
ao debate que vai percorrer todo o MEXE, seja nas propostas 
artísticas, seja no EIRPAC – Encontro Internacional de Reflexão 
sobre Práticas Artísticas Comunitárias, seja na multiplicidade 
de iniciativas que se apresentam no Porto  
e que criam uma visibilidade muito particular sobre 
a diversidade que caracteriza a cidade e que desafia 
precisamente a pensar sobre a formulação de Vladimir Safatle. 

Vladimir Safatle está neste Mexe para uma 
conferência, onde vai lançar o seu mais recente livro,  
“Dar corpo ao impossível – O sentido da dialéctica  
a partir de Theodor Adorno”, editado no Brasil este ano.  
Este filósofo, que também é escritor e músico brasileiro 

COLISÃO
nascido no Chile, escreveu na mesma crónica sobre  
a inadequaçao das narrativas tradicionais. “Há países  
que parecem lutar de forma desesperada contra 
movimentos inevitáveis. Eles procuram adiar de  
todas as maneiras a confrontação com aquilo que 
romperia uma imagem de si construída à base de muito 
desconhecimento, silenciamento e  violência. No entanto, 
chega uma hora em que tal imagem se quebra, que  
as narrativas tradicionais não dão mais conta de nada.” 

Os movimentos que se cruzam na cidade do Porto 
são de ordens diferentes, por vezes até aparentemente 
contraditórias. Alguns merecem visibilidadede, e com ela 
trazem à luz questões fundamentais: em 2015, Paulo Cunha 
e Silva, pelo Pelouro da Cultura da CMP e o projeto Cultura 
em Expansão (que tinha por objetivo levar arte e cultura 
aos bairros mais desfavorecidos da cidade) deu início a 
uma residência artística de seis meses no Bairro do Cerco. 
Entretanto, há ali um estúdio de música e dança aberto 
à comunidade, já se editaram discos, já houve concertos, 
já houve cruzamento entre músicos de diferentes bairros. 
Em 2017, Richard C., um dos músico do Oupa Cerco dizia 
ao JN: “Sentimo-nos parte da cidade, mas há muito a 
fazer. Há o esquecimento. Como deixaram que este bairro 
se transformasse, as pessoas perderam o seu sentido de 
pertença do bairro, o seu ego, a sua confiança.”  
Neste Mexe têm concerto agendado para o Jardim de São 

Lázaro  (dia 19, às 22h15). Essa é uma experiência musical, 
de partilha, e de vivência radicalmente distinta da 

proposta pelo Coro Sénior da Fundação 
Manuel António da Mota, 

dirigidos pelo maestro 
Tiago Oliveira, fundado 
em 2012, e que canta um 
repertório que inclui  

o pop-rock português  
ou canções como “la Vie  

en Rose” (concerto dia 16, no 
Jardim de São Lázaro, às 

21h30). Serão assim tão 
diferentes? 

É dessa 
diversidade 

também 
que 

fala  
o 

documentário 
“Incomuns”, desse movimento  

de mais de duas dezenas de colectivos 
artísticos de São Paulo (Brasil) que,  

dizem-nos, “experimentam formas de conviver e criar”.  
Por via de projectos artísticos colaborativos distintos  
juntam-se para  realizar documentários onde procuram 
respostas à questão: “como fazem para sustentar acções,  
lidar com a diversidade e ocupar a cidade?”.  
Dizem-nos também que estas são “produções do comum”.  
Mas o que signifca esse “comum”? 

“O comum” é um espaço de partilha, em constante 
mutação, e sempre por inventar. Num tempo de permanente 
construção, de caos, de informações contraditórias,  
de extremismos, a dança contemporânea e a efemeridade 
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A BUSCA DO COMUM
Desde a primeira edição do MEXE em 2011 que foi sempre privilegiada a criação de espaços de encontro e reflexão sobre as práticas artísticas comunitárias. Nas primeiras duas edições, ainda na Fábrica da Rua da Alegria e depois no CACE Cultural, estas 

assumiram o formato de conversas e revelaram-se como absolutamente centrais na forma como pensamos o MEXE –  estes espaços de encontro e reflexão são sobretudo inspiradores e norteadores das acções diárias. A partir de 2015, este formato estimulou outras parcerias e construiu-se enquanto EIRPAC - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias, afirmando-se como um espaço incontornável, a nível nacional e internacional, neste campo de produção científica de pensamento. 
Com base neste percurso, e nas inquietações e interrogações do mundo atual, mais de 170 investigadores/as e interessadas/os nesta área, de diferentes hemisférios e latitudes, reúnem-se ao longo destes três dias e centram-se na discussão do tema “A busca do Comum – contributos 

das práticas artísticas para outros futuros possíveis“.
Esta edição foi pensada e organizada por 11 entidades:O Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, o Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, o Centro de Investigação em Comunicações Aplicadas e Novas Tecnologias da Universidade Lusófona do Porto, a Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, o Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa-Lisboa, o Instituto Politécnico de Lisboa , o i2ADS da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto , o Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana da Universidade do Rio de Janeiro, o Laboratório de Estudo e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional da 
Universidade de São Paulo e a PELE 
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EQUIPA Claudia Galhós, Mariana Eugénio, 
Bárbara Mateus, Maria Gil, Raquel Melo, 
Vicente Gil, Hugo Cruz, Patricia Poção.
PROPRIEDADE  Pele/Mexe Associação Cultural

IMPRESSÃO PersonalizartDESIGN Irina Pereira e Joana Carneiro

EIRPAC

mais genérica das artes vivas surgem como laboratório de 
pesquisa por excelência do que pode ser esse comum.
 Na tentativa de articular o “nós”, o espectáculo  
“Isto é um negro?” do colectivo brasileiro “E quem é 
gosta?”faz um exercício poético e provocatório da declinação 
desse “nós”.  Em diálogo/confronto/cumplicidade com  
o público, tornam evidente a situação instável de cada  
um na relação com a o outro e com a comunidade. 

Umas vezes fazemos parte do “nós”, outras  
o “nós” são os outros. Algumas das suas interpelações são: 

O “nós”, esse “o comum”, é uma entidade 
/qualidade instável e implica sempre um exercício 
de construção. O MEXE instiga uma visão da 
arte intimamente ligada à que propõe “O Isto  
é um negro?”. Uma das intérpretes, em resposta 
à pergunta “qual é a sua cicatriz favorita?”, diz: 
“sobretudo o meu corpo e alma, livre de cruzar 
os braços, nessa atitude estéril do espectador”. 
Cada evento, cada espectáculo, cada encontro, 
cada debate, desta 5ª edição do MEXE  
é manifesto de activação e implicação de cada 
um, a deixar pouca margem para essa ferida,  
a da atitude estéril dos braços cruzados.
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