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Quando chegamos, não haviam bilhetes para entrar na Fundação. Mas haviam 

espaços e nós decidimos ocupá-los mesmo sem papéis. Atravessamos. Porque 

percebemos que só conseguimos mudar as coisas estando presentes.

Estamos muito machucadas, mas precisamos continuar. O que desconstruirá a 

colonização? O capitalismo? O patriarcado? Assumimos os riscos de mexer e de gritar 

o que não foi dito. Mais uma vez, e  outra, novamente. Dia após dia. Presentificando as 

feridas históricas e coletivas que ardem de forma desigual em nossos corpos.

Pesquisa é diferente de investigação e a partir de agora somos nós que 

contamos nossas histórias. Eu comigo, eu com o outro, eu com o coletivo, eu com a 

comunidade.
Eu eu eu yo yo yo yo yo yo yo yo nosotros antes de yo.

A bola bate e pulsa. 
Pulsam também os tambores nas fábricas (de) poiesis, onde o lanche de 

molhado ficou seco e as coletivas ocupações sonharam povos que vibram hoje em 

dissensos. 
Seguimos a mexer.
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Patrícia Queiroz
Quando ela fala, o mundo treme.

Margarida Sousa

Trabalhar é comigo.

Alexandra Silva

Autora das legendas das fotos da Inês, Margarida 

e Patrícia.

Inês LapaCompõe com doçura.

PASSA-PALAVRA 

(COM ANJOS*)

*Anjo: pessoa responsável por receber e cuidar 
dos grupos de artistas durante todo o MEXE.

CHILE

UGANDA

ARRASOU

BAIRRO DA PASTELEIRA

CHAMA A LAURA

A minha bravura  é a desordem.

Qual é a sua  

cicatriz favorita?

Mano, isto com a escola tá ruim. Imagine sem escola. É uma bosta.
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Estamos mesmo a 

tentar fazer isto juntos.

ARRISCAMOS

A luta como criação  

e a criação como luta.

Vá lá! Sem medos! 

Estamos no MEXE! 

Toca a mexer!

O poder de sermos

D
esce da nuvem

/cloud.

BRASIL

ESPANHA

TANZÂNIA

ITÁLIA

A NOITE DA ESPERA.

BALOIÇO

BAIRRO DO CERCO

A REVOLTA  

DOS PINGUINS

COMO SE SUSTENTAM OS 

COLECTIVOS?

NO 2º DIA DO EIRPAC
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Na alameda do bairro das Fontainhas,  
a Soraia espera-me sentada ao pé da 
fonte, como se da sua casa se tratasse, 
e podemos afirmar que sim, pois viveu 
e cresceu nas Fontainhas e é lá que 
o seu coração habita. A mãe nasceu 
na ilha da Pedreira e o pai tem a sua 
história ligada ao bairro Cantarino, que já 
não existe. Depois dos pais se casarem, 
mudaram-se para a periferia à procura de 
melhores condições, mas a ligação com o bairro 
onde cresceu nunca deixou de existir. A mãe e a tia 
abriram um café ali e, como se essa fosse a única 
razão para que a ligação se mantivesse, a Soraia 
nunca deixou de frequentar as Fontainhas. 
É isso que me diz: “Cresci aqui e conheço 
toda a gente daqui”. É inevitável não sentir 
a ansiedade que vai surgindo ao longo da 
nossa conversa e é fácil perceber que, 
por esta ligação ser ainda muito forte, há 
qualquer coisa que a incomoda, pois da 
mesma forma que viu crescer este bairro 
que trata por “tu” também acompanhou o seu processo 
de deterioração, no espaço e na comunidade.

Escuto as 
conversas de rua ao 
lado, onde se discute 
o que será aquele 
próximo prédio em 
construção perto da 
ponte D.Infante e 
se aposta que será “mais um escândalo nesta 
cidade”. Neste tom de descontentamento, de 
quem já não reconhece o espaço onde habita,  
e pior, num tom de quem já tem pouca 
esperança, o tempo passa nas Fontainhas. 
Outrora, diziam ser uma das mais antigas  
e mais bonitas “varandas” do Porto. Ainda é.

Não preciso de estar cá há muito, aliás, para 
quem como eu acaba de chegar, e estando há seis 
meses a reconhecer os caminhos desta cidade, para 
falar da descaracterização de espaços públicos.  
Esta é e continua a ser uma realidade, e é, por si só, 
uma realidade que não pode ser esquecida.

O tempo que passa faz com que haja quem 
tenda a esquecer a importância que um lugar-
comum, onde pessoas habitam, que por acaso 
também é património, representa. Falar das Fontainhas 
é, inevitavelmente, falar das memórias que constituem a 
identidade de um espaço. Espaço físico, mas principalmente, 
mental e afectivo. Há mais de 3 anos 
que o Porto vive esta constante e rápida 
mudança e precisamente há dois anos 
nasce o “Viver as Fontainhas”, fruto da 
partilha entre a Soraia Gomes e amiga 
Maria Ferreira, também uma filha do 
bairro, e da vontade de re(viver) o bairro 
que outrora foi casa.

Através de uma simples página do 
facebook, que serviu de tela para todos 
aqueles que viveram ou tinham por 
casa essas memórias, essas histórias, 
e esses episódios de que Soraia tanto 
me fala, começaram a ser partilhados. 
Rapidamente, esta iniciativa ganhou impacto, e de todo o lado 
chegaram recordações, lugares e nomes: “Íamos ver televisão à 
ilha não-sei-quantas”, “aprendíamos a nadar com o senhor não-
sei-quê”, “a Miámi fazia café dentro de uma ilha com as borras 
de café que trazia do trabalho”.

De um movimento que decidiram criar “só porque sim”, 
afirmou a Soraia muitas vezes ao longo da conversa, surgiu a 
necessidade de manter a essência do bairro e devolver, aos que 

lá habitam, essa valorização própria. Uma noite de 
fados, uma recriação das lavadeiras, um pic-nic 
com exposição de fotografias e os antigos tanques, 
entretanto desactivados, que serviram de palco 
a muitos eventos. Foi num desses eventos que a 
Tânia, moradora há 9 anos no bairro das fontainhas, 
teve conhecimento do trabalho da Soraia e da 
Maria e lhes propôs a criação de uma instalação 

viva a partir dessas memórias contadas que surgiria 
com essa partilha. Nasceu aqui esse “Viajar no 
Tempo dos Outros”, uma criação da Tânia Dinis e 
com a participação dos moradores do bairro das 
Fontainhas, que terá lugar no nosso MEXE19 e que 
confronta a imagem com o som, as memórias das 
pessoas e o que elas têm a dizer sobre o que guarda 
cada fotografia. Estas memórias que são, primeiro, 
privadas e pessoais, ganham uma existência 

colectiva e passam a pertencer a toda a 
comunidade.

A Tânia vive há 9 anos no bairro 
porque sempre se quis aproximar 

do seu lugar de origem. Realçou-me 
a importância de conhecer os seus 
vizinhos, de poder deixar a chave no café, 

de ir pedir limões à 
porta ao lado, de ouvir 
e dizer “bom dia”.

Há qualquer 
coisa intrínseca ao 
bairro das Fontainhas 
que as faz ficar, e 
voltar sempre que 

podem. Muito mais do que uma chamada de 
atenção para o espaço físico, este lugar não 
é nada sem as pessoas que por lá passam 
e habitam, e esse sentido de comunidade 
acaba por se perder se elas deixarem de 
por lá andar. “Queremos contar não só as 
histórias de várias famílias, como de uma 

cidade. Contar através das fotos as mudanças, essa 
evolução.”

Também a Tânia sente uma preocupação em 
relação ao espaço que habita e acredita que as 
Fontainhas vão deixar de ser o que são quando as 
pessoas já não se sentirem confortáveis no local 
onde nasceram. Quando, após 40 anos a viver num 
bairro, são obrigadas a sair. Tânia reforça ainda que 

a zona histórica dos bairros da cidade do Porto é muito pequena, 
que esta mudança está a ser muito rápida e não existe um 
equilíbrio nessa transformação. Fico a pensar: Será que um 

espaço que é comum a todos deixa de o ser 
quando o partilhamos massivamente? 

Quando pergunto à Soraia o que 
entende como espaço comum, já ela me 
tinha respondido no início da conversa, 
quando me disse que era ali, na alameda 
das Fontainhas, onde viu que a essência 
se mantém ainda hoje, onde quer que a 
filha brinque, onde o sol bate no final da 
tarde e onde muitas vezes se senta após 
um dia de trabalho, aquele é um espaço de 
reencontro

Já no final, porque a Soraia 
rapidamente se levanta para ir cumprimentar o primo que 

chega, desabafa “o que acontecerá se o café da minha mãe 
fechar? Será que vamos continuar a vir cá?”

*Obrigada à Soraia por me falar do seu amor, porque só disso 
se trata quando falamos de casa e à Tânia por ser vizinha e pela 
sua visão antropológica através dos diversos olhares.
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VIVA A NOSSA VONTADE 
DE PARTIR PARA VOLTAR. 
VIVAM AS HISTÓRIAS DA 

GENTE E O QUE ESTÁ POR 
INVENTAR.” (IN MÚSICA 

“VIVA” DOS RETIMBRAR)

Josep 
Maria Aragay Borràs faz parte de 
um colectivo muito peculiar, os Basket Beat Orquestra 
– uma orquestra que usa bolas de basquete como 
instrumento musical e usa o exercício da construção 
sonora como metedologia para desenvolver aptidões de 
socialização, principalmente com pessoas em situação 
de risco.  
O espectáculo “Bots pel canvi” foi apresentado ontem 
(dia 17 de setembro) no MEXE – na Associação de 
Moradores do Bairro Social da Pasteleira. 

Em janeiro de 2019, Josep participou no encontro 
“Isto É Partis”, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. 
Então, Josep contou uma história desconcertante:  
com o seu Basket Beat trabalhou com crianças numa 
escola na África do Sul mas estas, apesar de estarem 
integradas no projecto, não tinham autorização para 
comer na escola. Então, afinal do que estamos a falar? 
Como podem projectos que propõem abordagens 
artísticas para a inclusão concretizar efectivamente uma 
prática de inclusão? Do que falamos quando falamos 
de arte e comunidade? Ou, de que falamos quando se 
afirma o desejo dessa construção do comum, como 
interroga a edição deste ano do MEXE?

“Precisamos de diálogos irrequietos”, dizia Josep. 
Assim como é importante trabalhar a partir de dinâmicas 
globais de composição, interpretação e improvisação. 
Importa praticar estas dinâmicas, que constituem a 
estrutura da criação artística na sua essência. Daqui se 
conclui a relevância de um pensamento sobre o mundo 
como uma realidade por construir, e a muitas mãos. 

A imaginação é a ferramenta do encontro com a qual 
se ergue este mundo por vir. 

“‘PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social’ 
– é uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian 
de apoio a projetos que visem testar e demonstrar  
o papel que as artes podem desempenhar nos percursos 
de integração de comunidades mais vulneráveis.”
A apresentação é de Guilherme de Oliveira Martins,  
na nota de abertura do livro “Arte e Esperança.  
Percursos da iniciativa PARTIS 2014-2018”, lançado  
(a 18 de setembro) neste MEXE. 

 Naquela publicação tomam a voz 33 projetos, que 
participaram nas duas primeiras edições da PARTIS. 

Incluem-se aqui experiências vindas da música, 
da fotografia,

 da arte urbana, do teatro, da dança, das artes 
circenses, do audiovisual... As configurações que surgem 
por via destes gestos experimentais de partilha são tão 
diversas quanto a Companhia Limitada, da Sou Largo 
(projecto que, através da dança, envolveu 64 pessoas em 
situação de isolamento na zona da Mouraria, em Lisboa); 
o Há Festa no Campo, da Associação EcoGerminar, 
de Castelo Branco (que se propôs fortalecer os laços 
comunitários e interrelacionais de 150 residentes, 
maioritariamente idosos, das aldeias de Juncal do Campo, 
Freixial do Campo, Barbaído e Chão da Vã) ou a Ópera 
na Prisão: Don Giovanni 1003 — LEPORELLO 2015, da 
Sociedade Artística Musical dos Pousos, de Leiria  
(que envolveu meia centena de jovens reclusos, entre  
os 16 e os 25 anos, na recriação e interpretação da ópera 
Don Giovanni, de Mozart)... A diversidade é acompanhada 
por uma análise do território sobre o qual operam,  
em números, a mostrar que há ainda muito a fazer. 

O livro, agora lançado, surge como mais um 
contributo para o debate e a prática do que é isto de criar 
contextos e oportunidades relacionais, em que a equação 
entre arte e inclusão social é fundamental. Algumas 
das questões lançadas surgem também elencadas nas 
reflexões sobre a iniciativa PARTIS, como, por exemplo,  
a criação de oportunidades para os projectos 
identificarem necessidades de capacitação específicas; 
necessidade de aferir a qualidade das práticas artísticas 
ou grandes necessidades de capacitação das estruturas 
no terreno...  

DIÁLOGOS

IRREQUIETOS
CLAUDIA GALHÓS

LIVRO “ARTE E ESPERANÇA. 
PERCURSOS DA INICIATIVA PARTIS 2014-2018”
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AFECTOLOGIA: fenómeno de afectar e ser afectado.
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Enquanto está em criação a performance  “DUCK MARCH #PORTO"  - UMA MARCHA DE MULHERES GRÁVIDAS -, da italiana Caterina Moroni  
(que vai ser apresentada a 20 de setembro,  às 17h, na Praça de Lisboa), pode ser já visitada  

a exposição “Duck March” no MIRA | artes performativas  
(Rua Padre António Vieira, 68, Campanhã).

www.mexe.org.pt

EQUIPA Claudia Galhós, Mariana Eugénio, 
Bárbara Mateus, Maria Gil, Raquel Melo, 
Vicente Gil, Hugo Cruz, Patricia Poção.
PROPRIEDADE  Pele/Mexe Associação Cultural
IMPRESSÃO Personalizart
DESIGN Irina Pereira e Joana Carneiro
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