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NÓS SOMOS NÓS.

FOTO (DO DIA)

Pero hoy o mañana?

Não tenho ordens superiores  

para isso (escutado no  

Jardim de S. Lázaro)

Do caos nasce a beleza

E eu não posso olhar?

Opressão

PASSA-PALAVRA 
(COM ANJOS*)

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

RASTILHO

VULNERABILIDADE

RISO COMO RESISTÊNCIA

É A LAURINDINHA

Andávamos de pés descalços 
durante o dia, à noite tínhamos 
umas solas negras.

Possibilidades  

de encontros

PRIVILÉGIO

Ou fecho as portas 

todas ou não fecho 

porta nenhuma
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P. 3P. 2

Este ano a “Duck March”, dirigida a grávidas e dinamizada por 
Caterina Moroni, é um dos muitos pontos altos do MEXE.

Deixemos os bebés in útero e passemos para a infância – 
a performance “Children of the new world”, de Samwel 
Japhet/Nantea Dance (Tanzânia), explora, através do 
corpo e da dança, o tema do abuso infantil enquanto 
um dos mais polémicos e preocupantes para a nossa 
sociedade.

Durante um dos encontros da preparação 
do Mexe, tive a oportunidade de falar com dois 

jovens do espetáculo 
“#NãoéNão” (NTO do 
Porto/Pele) – um de 
dois espectáculos do pré-mexe 
com o tema da adolescência.

Marco e Zita, de 15 e 12 anos, 
partilham a importância de explorar 
temas como o abuso sexual, questões 

de género e o bullying nas suas idades e acreditam 
que este espectáculo poderá 
ajudar outros adolescentes 
na prevenção e intervenção 
perante estas situações. 
Os dois falam ainda, com 
grande entusiasmo, da sua 
participação noutros projectos 
artísticos da Pele, e o quanto se 
divertiram a trabalhar questões 
sociais emergentes, ressalvando 
a facilidade em fazerem amigos 
mais velhos durante o processo criativo.

Os jovens adultos também têm um espaço no MEXE e 
será através da música dos Xilobaldes que poderemos explorar 
os desafios relacionados com a entrada na vida adulta e no 
trabalho. O José, de 22 anos, explica que este projeto o ajudou 
no desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e 
artísticas, destacando a comunicação, que é uma das características 
mais importantes no seu novo emprego numa loja. O espectáculo 
dos Xilobaldes constrói-se com um humor peculiar pela 
singularidade na maneira como integra elementos aparentemente 
contrastantes: jovens com diferentes características e instrumentos 
convencionais e não convencionais que atrai público de todas 
as gerações. A Lúcia de 35 anos, uma fã dos Xilobaldes refere é 
transportada para: “vivências muito pessoais, que estão guardadas 
no coração e no pensamento. Os olhos de cada um deles transmitem 
vida, dor e tristeza devido à carga emocional que muitas letras 
carregam, mas também esperança, luta, perseverança e o anseio 
por novas oportunidades”. Já para a Inês, de 7 anos, cada 
concerto significa um momento de muita alegria.

Poderia falar de muitos momentos deste encontro 
que estimulam o tema de como a arte olha para as 
diferentes idades, mas termino com as perspectivas 
de participantes de “Ilha-Jardim”, espetáculo que 
também me é querido e no qual me integro. Num 
dos ensaios, aproveitei para falar com a Ângela, de 
35 anos. A Ângela conta que foi na Pele, acabada 
de chegar ao Porto, onde começou a fazer novas 

amizades. Os ensaios remetem-na para a sua 
aldeia de infância e neste grupo criou uma nova 
família intergeracional. Já Eduarda, de 67 anos, 
refere que adora criar e conviver com diferentes 
gerações, e que faz dos mais novos seus netos. 

Menciona, curiosamente, o espetáculo “CAL”, 
já recordado pelo Marco (do 

espectáculo 

“#NãoéNão”) quando falava da sua 
participação em criações colectivas da Pele 
onde conviveu com diferentes gerações.

 Estas casualidades tornam 
claro o impacto da arte na união e 
interacção entre gerações.Enquanto 
escrevo este texto, relembro as 
conversas nos ensaios com amigas 
da minha geração, e de como 
vemos os mais velhos do 
grupo como 
uma 

inspiração e referência 
de envelhecimento feliz e activo ao 
ponto de, com 32 anos, ter sonhos 
com o tempo de reforma…

As duas participantes de “Ilha-
Jardim” sublinham ainda que, além 
da abordagem intergeracional, 
o MEXE tem uma perspectiva 
intercultural que as anima e as 
motiva a estarem presentes e 
envolvidas no festival.

Assim é o MEXE – o ponto de 
encontro intergeracional, intercultural e 
comunitário que torna comum tudo o que 
temos de incomum.
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DESDE GESTANTES ATÉ AOS “JOVENS” COM MAIS DE 80 ANOS, TODAS AS GERAÇÕES CABEM NO MEXE.

As Bravas Bordadeiras do “Enxoval”

Arminda Teixeira (à esquerda da foto), 69 anos,  

de Fridão; Maria Rosa Caridade (de pé), 66 

anos, da Av. dos Combatentes; Maria das Dores 

Gonçalves Teixeira, 80 anos (no centro), de Vila 

Chã do Marão; Maria Emília Silva Ferreira, 81 anos,  

(à direita da foto), de Vila Chã do Marão.
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Aconteceu, por acaso, esta ser uma história mais no feminino. Ou, aliás, este breve texto reunir três histórias em que as mulheres têm um papel preponderante. Foram elas quem mais se mobilizou para participar nos projectos entre a arte e a comunidade nesta edição do MEXE. Aqui, estão apenas três vislumbres sobre essa comovente forma de viver a arte: a instalação “Enxoval, um bordado a muitas mãos”; a “Ilha-Jardim”, ambas da Pele;  e “Viajar no Tempo dos Outros: Fontainhas, criação de Tânia Dinis.
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Este encontro nos traz vida, espantos, atritos, encontros e sede de mais 

questionamentos. Percebemos a abundância do que já partilhamos entre nós  

e nos perguntamos como podemos seguir a mexer e produzir mais pontes,  

sinergia e convergência do que já temos.

Partilham-se aqui algumas reflexões e interrogações constantes no documento final do III Encontro 

Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias3º DIA DE EIRPAC

Como conseguiremos  ter solidariedade  
se permanecemos  nos segmentando  em diferentes grupos?Como comunicar entre diferenças?

Como produzir 
coletivamente?Quem sustenta quem?Quais necessidades compartilhamos?Como construir confiança?Como tornamos transparentes os processos?

Como envolver os financiadores a discutirem as práticas artísticas conosco?
Como trabalhar em  co-responsabilização?Quais ações contribuem para nossa mútua implicação?Como as vozes reverberam em detrimento das autorias individuais?O que se engendra nos campos  de invisibilidade?

Como viabilizar e sustentar de forma autônoma práticas artísticas e a produção de conhecimento compartilhado?
De que forma escutar necessidades  nos contextos e territórios e integrá-las aos processos de formação?Faz sentido restituir algo a alguém? Quais os rastilhos que permitimos  serem ativados?

Como transitar entre os diferentes poderes que nos atravessam?É preciso demonstrar a relevância  das práticas artísticas na produção  de conhecimento?Que dinâmica 
organizativa 
podemos encontrar para garantir uma ligação no território?Como articular 

a tensão entre 
produção de 
conhecimento e ação?Quais arranjos nas formas dos nossos encontros podem produzir mais escuta e diálogo?Como experimentamos a nossa multiplicidade e nos alimentamos dessa diversidade no próprio EIRPAC?Como cultivar margens e questionar centros?

Como trabalhar o que não se conhece na criação do espanto e dos reencantamentos com os mundo?Como envolvermo-nos como comunidade e criarmos com autonomia?Onde está a ebulição? O que está a mexer em nós?
Como vamos seguir tecendo essa rede?

João M
onteiro (à esquerda)  

e João Félix (à direita). G
uardiões 

da luz e do som
 no M

EXE

Salvador Gil

O embaixador-zineiro  

e mestre de cerimónias.

Palmela Saraiva e Raquel Melo

Diz-se que põem o Jardim de São 

Lázaro a mexer, umas vezes com 

ternura, outras a arrebitar a voz.  

São lindas.


