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  O RISCO  O RISCO  
DE SERMOS  DE SERMOS  
HUMANOSHUMANOS

Hugo CruzHugo Cruz
Diretor ArtísticoDiretor Artístico

Na edição em que assinalamos dez anos  Na edição em que assinalamos dez anos  
de existência pode-se afirmar que nunca  de existência pode-se afirmar que nunca  
foi tão desafiante pensar e fazer junto,  foi tão desafiante pensar e fazer junto,  
dialogar, aproximar e persistir.  dialogar, aproximar e persistir.  
As circunstâncias em que vivemos tornam  As circunstâncias em que vivemos tornam  
o exercício de construir um encontro com o exercício de construir um encontro com 
as características do MEXE numa intensa as características do MEXE numa intensa 
tarefa quotidiana de experimentar equilí-tarefa quotidiana de experimentar equilí-
brios, combater cansaços, questionar e brios, combater cansaços, questionar e 
consolidar princípios, dissipar confusões, consolidar princípios, dissipar confusões, 
gerar dispositivos de intimidade e imaginar  gerar dispositivos de intimidade e imaginar  
outras configurações para o fazer e o ser.outras configurações para o fazer e o ser.
Quando em 2020, nos espaços de fórum  Quando em 2020, nos espaços de fórum  
de discussão que nos permitem definir  de discussão que nos permitem definir  
um tema para cada edição, optávamos por  um tema para cada edição, optávamos por  
– “O Risco” – estávamos longe de saber os – “O Risco” – estávamos longe de saber os 
múltiplos significados que este ganharia ao múltiplos significados que este ganharia ao 
longo do desenvolvimento desta proposta. longo do desenvolvimento desta proposta. 
Tem sido, no entanto, nesse risco, e na Tem sido, no entanto, nesse risco, e na 
fragilidade que lhe está associada, que nos fragilidade que lhe está associada, que nos 
temos encontrado – equipa, cidadãos/ãs, temos encontrado – equipa, cidadãos/ãs, 
comunidades locais, artistas, parceiros/as  comunidades locais, artistas, parceiros/as  
e entidades promotoras/financiadoras  e entidades promotoras/financiadoras  
–  adaptando-nos e reinventando-nos  –  adaptando-nos e reinventando-nos  
procurando não perder, no entanto,  procurando não perder, no entanto,  
o sentido ético e estético que nos norteia.o sentido ético e estético que nos norteia.

É com foco na necessidade de viver o risco, É com foco na necessidade de viver o risco, 
nas suas facetas múltiplas, que em julho  nas suas facetas múltiplas, que em julho  
de 2021, momento em que apresentamos de 2021, momento em que apresentamos 
este programa, insistimos em fazer presente este programa, insistimos em fazer presente 
sem saber como será o MEXE real em  sem saber como será o MEXE real em  
setembro de 2021. Mas é, justamente,  setembro de 2021. Mas é, justamente,  
o risco que nos mobiliza à cocriação e que o risco que nos mobiliza à cocriação e que 
aceitamos continuar coletivamente a correr. aceitamos continuar coletivamente a correr. 
Assumindo a indefinição, a instabilidade, Assumindo a indefinição, a instabilidade, 
o medo bloqueador e o controlo que já se o medo bloqueador e o controlo que já se 
viviam, aspetos atualmente agravados pela viviam, aspetos atualmente agravados pela 
pandemia, suportamo-nos na convicção  pandemia, suportamo-nos na convicção  
da importância reforçada do confronto,  da importância reforçada do confronto,  
da dissonância, da escuta e da diferença na da dissonância, da escuta e da diferença na 
criação artística, na ação política, na discussão criação artística, na ação política, na discussão 
democrática e na vivência comunitária.democrática e na vivência comunitária.
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Este programa, que continua a ser  Este programa, que continua a ser  
praticamente toda de acesso gratuito, praticamente toda de acesso gratuito, 
procurar amplificar preocupações e  procurar amplificar preocupações e  
desafios, permitindo que as realidades desafios, permitindo que as realidades 
sociais falem por si, convocando estéticas sociais falem por si, convocando estéticas 
distintas sem imposições hierárquicas  distintas sem imposições hierárquicas  
cristalizadas e outras maneiras de fazer  cristalizadas e outras maneiras de fazer  
do ponto de vista artístico e comunitário. do ponto de vista artístico e comunitário. 
Nesta construção, experimentamos  Nesta construção, experimentamos  
a produção de distintos formatos  a produção de distintos formatos  
de encontro entre criações e públicos,  de encontro entre criações e públicos,  
comunidades e espaços, instituições  comunidades e espaços, instituições  
e processos de criar e programar,  e processos de criar e programar,  
protagonistas formais e informais.  protagonistas formais e informais.  

Empenhamo-nos na produção de  Empenhamo-nos na produção de  
micropolíticas do sensível e da atenção, micropolíticas do sensível e da atenção, 
reforçando a aposta em processos originais reforçando a aposta em processos originais 
e em estreias. As propostas programáticas e em estreias. As propostas programáticas 
aqui apresentadas convocam-nos a expandir  aqui apresentadas convocam-nos a expandir  
os limites do pensável e do imaginado.  os limites do pensável e do imaginado.  
Para isso propõe-se o cruzamento dos  Para isso propõe-se o cruzamento dos  
contributos da tecnologia e do pensamento contributos da tecnologia e do pensamento 
científico, perspetivando as comunidades científico, perspetivando as comunidades 
para além do humano, aprofundando  para além do humano, aprofundando  
outras relações possíveis com a naturezaoutras relações possíveis com a natureza
e procurando construir espaço de afirmação e procurando construir espaço de afirmação 
para “invisibilidades” que refletem  para “invisibilidades” que refletem  
desigualdades sociais, agravadas pela  desigualdades sociais, agravadas pela  
pandemia. Em 2021 o MEXE chega  pandemia. Em 2021 o MEXE chega  
pela primeira vez, e em simultâneo,  pela primeira vez, e em simultâneo,  
durante duas semanas, a mais duas cidades  durante duas semanas, a mais duas cidades  
– Viseu e Lisboa – concretizando-se  – Viseu e Lisboa – concretizando-se  
o desejo de agir e pensar localmente,  o desejo de agir e pensar localmente,  
sem perder a ligação a outros lugares,  sem perder a ligação a outros lugares,  
a diferentes formas de construir  a diferentes formas de construir  
comunidade, como aliás é sublinhado  comunidade, como aliás é sublinhado  
com a manutenção, num esforço acrescido com a manutenção, num esforço acrescido 
no contexto em que vivemos,  no contexto em que vivemos,  
das propostas internacionais, assim como das propostas internacionais, assim como 
com o lançamento do MEXE online.com o lançamento do MEXE online.

Este é também, e naturalmente, o espaço Este é também, e naturalmente, o espaço 
para agradecer a coragem de continuarmos para agradecer a coragem de continuarmos 
a ser humanos e de nos arriscarmos  a ser humanos e de nos arriscarmos  
na procura de possibilidades para não  na procura de possibilidades para não  
o deixaro deixarmos de ser, experimentando, mos de ser, experimentando, 
inclusivamente, inclusivamente, o expandir dessa vivência. o expandir dessa vivência. 
Um grande bem-haja aos mais de 100  Um grande bem-haja aos mais de 100  
participantes, para além dos investigadores participantes, para além dos investigadores 
que integram o Encontro Internacional  que integram o Encontro Internacional  
de Reflexão sobre Práticas Artísticas  de Reflexão sobre Práticas Artísticas  
Comunitárias, dos 32 grupos de 6 países que Comunitárias, dos 32 grupos de 6 países que 
ocuparão mais de 20 espaços de 3 cidades com ocuparão mais de 20 espaços de 3 cidades com 
o suporte de mais de 30 entidades parceiras.o suporte de mais de 30 entidades parceiras.  
Isto é o que hoje vos podemos dizer  Isto é o que hoje vos podemos dizer  
que sonhamos e preparamos juntos para  que sonhamos e preparamos juntos para  
setembro de 2021. Passados dez anos,  setembro de 2021. Passados dez anos,  
estamos aqui e continuamos a aprender estamos aqui e continuamos a aprender 
como MEXER, como regressar  como MEXER, como regressar  
ao corpo, como intensificar as experiências  ao corpo, como intensificar as experiências  
e a materialidade. Para viver o risco  e a materialidade. Para viver o risco  
de sermos humanos ganhamos fôlego  de sermos humanos ganhamos fôlego  
na urgência de produzir intimidade,  na urgência de produzir intimidade,  
cuidado e reparação  cuidado e reparação  
– ideias que serão discutidas nesta edição  – ideias que serão discutidas nesta edição  
– que nos alimentam o futuro. – que nos alimentam o futuro. 

Fazemos o MEXE conscientes da  Fazemos o MEXE conscientes da  
necessidade de assumir o risco para  necessidade de assumir o risco para  
podermos avançar na reivindicação diária podermos avançar na reivindicação diária 
da nossa humanidade da nossa humanidade 

NUMA OUTRA RELAÇÃO CONNOSCO, NUMA OUTRA RELAÇÃO CONNOSCO, 
COM OS OUTROS E COM COM OS OUTROS E COM 

AS COMUNIDADESAS COMUNIDADES
 NÃO HUMANAS.  NÃO HUMANAS. 

Fazemos, em 2021, o MEXE com  Fazemos, em 2021, o MEXE com  
a convicção de que a imaginação artística  a convicção de que a imaginação artística  
e comunitária são em si mesmo atos  e comunitária são em si mesmo atos  
políticos porque experimentam e  políticos porque experimentam e  
concretizam mundos, hoje, ainda impossíveis.concretizam mundos, hoje, ainda impossíveis.

ESTAMOS A MEXER!ESTAMOS A MEXER!



• • Uso de máscara obrigatório em todos os espaços;Uso de máscara obrigatório em todos os espaços;
• • Manter o distanciamento social;Manter o distanciamento social;
• • Fazer cumprir a etiqueta respiratória;Fazer cumprir a etiqueta respiratória;
•  •  Higienizar as mãos frequentemente  Higienizar as mãos frequentemente  

e sempre que solicitado pelos membros da organização e sempre que solicitado pelos membros da organização 
devidamente identificados;devidamente identificados;

•  •  Respeitar a lotação definida para cada  Respeitar a lotação definida para cada  
um dos espaços de apresentação;um dos espaços de apresentação;

•  •  Respeitar a sinalética específica e indicações  Respeitar a sinalética específica e indicações  
de circulação em cada um dos espaços de apresentação;de circulação em cada um dos espaços de apresentação;

•  •  Respeitar as indicações da organização  Respeitar as indicações da organização  
devidamente identificados.devidamente identificados.

MEXE PRAÇAMEXE PRAÇA

Este espaço assume-se em contínua reinvenção ao longo  Este espaço assume-se em contínua reinvenção ao longo  
de todo o período do MEXE. À semelhança da edição de todo o período do MEXE. À semelhança da edição 
anterior, a programação foi pensada de forma a gerar,  anterior, a programação foi pensada de forma a gerar,  
no Jardim de São Lázaro, o mais antigo da cidade,  no Jardim de São Lázaro, o mais antigo da cidade,  
um ponto nevrálgico de recriação do que é hoje  um ponto nevrálgico de recriação do que é hoje  
o encontro, a discussão, o confronto e a participação cidadã.  o encontro, a discussão, o confronto e a participação cidadã.  
Este espaço procura ser construído pela diversidade  Este espaço procura ser construído pela diversidade  
de protagonistas do MEXE, assumindo o risco como de protagonistas do MEXE, assumindo o risco como 
inevitável à ação de fazer e viver coletivamente futuros  inevitável à ação de fazer e viver coletivamente futuros  
que se adjetivam, por enquanto, como impossíveis.que se adjetivam, por enquanto, como impossíveis.

MEXE CIDADEMEXE CIDADE

O MEXE expande o desafio de pensar o tema desta edição, O MEXE expande o desafio de pensar o tema desta edição, 
“O Risco”, a coletivos, estruturas, mais ou menos formais “O Risco”, a coletivos, estruturas, mais ou menos formais 
das três cidades onde se desenvolve este ano. A ideia do das três cidades onde se desenvolve este ano. A ideia do 
MEXE CIDADE passa por contaminar, no âmbito das suas MEXE CIDADE passa por contaminar, no âmbito das suas 
ações específicas, parceiros e agentes que quotidianamente ações específicas, parceiros e agentes que quotidianamente 
ativam os territórios do ponto de vista artístico, associativo, ativam os territórios do ponto de vista artístico, associativo, 
educativo, social, político e ambiental. O MEXE CIDADE  educativo, social, político e ambiental. O MEXE CIDADE  
é um convite a assumir riscos individuais e coletivos  é um convite a assumir riscos individuais e coletivos  
que podem permitir imaginar com maior envolvimento  que podem permitir imaginar com maior envolvimento  
o presente e futuro das cidades que ocupamos.o presente e futuro das cidades que ocupamos.

MEXE ONLINEMEXE ONLINE

Este espaço é uma estreia na proposta programática do Este espaço é uma estreia na proposta programática do 
MEXE. Apesar de no passado algumas ações de diferentes MEXE. Apesar de no passado algumas ações de diferentes 
edições terem sido disponibilizadas após a sua apresentação, edições terem sido disponibilizadas após a sua apresentação, 
em 2021, pelas circunstâncias que vivemos, mas também em 2021, pelas circunstâncias que vivemos, mas também 
acreditando no potencial de diversificação do acesso acreditando no potencial de diversificação do acesso 
pela via online, esta dimensão ganha o seu protagonismo pela via online, esta dimensão ganha o seu protagonismo 
organicamente. Nesta 6ª edição, a proposta passa pela organicamente. Nesta 6ª edição, a proposta passa pela 
apresentação de projetos pensados e desenvolvidos apresentação de projetos pensados e desenvolvidos 
especificamente para a linguagem online, assim como  especificamente para a linguagem online, assim como  
a transmissão em direto nos vários canais de comunicação a transmissão em direto nos vários canais de comunicação 
do MEXE, de ações presenciais diversas. Queremos  do MEXE, de ações presenciais diversas. Queremos  
MEXEr mais e melhor, ampliando a forma como o fazemos.MEXEr mais e melhor, ampliando a forma como o fazemos.

PARTICIPAÇÃO NO MEXEPARTICIPAÇÃO NO MEXE

É obrigatório o levantamento de bilhete (máximo 2 bilhetes É obrigatório o levantamento de bilhete (máximo 2 bilhetes 
por pessoa)por pessoa) nos espaços onde todas as ações se realizam.   nos espaços onde todas as ações se realizam.  
A bilheteira estará disponível apenas uma hora antes do início A bilheteira estará disponível apenas uma hora antes do início 
das apresentações.das apresentações.
  
São exceções as ações apresentadasSão exceções as ações apresentadas na Culturgest, CRL  na Culturgest, CRL 
– Central Elétrica, Teatro Carlos Alberto/TNSJ, Teatro – Central Elétrica, Teatro Carlos Alberto/TNSJ, Teatro 
Municipal do Porto.Campo Alegre e Teatro Viriato.Municipal do Porto.Campo Alegre e Teatro Viriato.

ESPAÇOS MEXE CIDADEESPAÇOS MEXE CIDADE

CAFÉ CCOP  CAFÉ CCOP  
Restauração  Restauração  
Rua Duque de Loulé 202Rua Duque de Loulé 202

COCHILÓ  COCHILÓ  
– ASSOCIAÇÃO CULTURAL – ASSOCIAÇÃO CULTURAL   
Restauração  Restauração  
Rua Praça da Alegria 91Rua Praça da Alegria 91

GALERIA OCUPA!  GALERIA OCUPA!  
Galeria de Arte  Galeria de Arte  
Rua do Bonfim 422/424Rua do Bonfim 422/424

GALERIA AL859   GALERIA AL859   
Galeria de Arte  Galeria de Arte  
Rua da Alegria 859Rua da Alegria 859

MESA 325  MESA 325  
Restauração  Restauração  
Avenida Camilo 325Avenida Camilo 325

SENHORA PRESIDENTASENHORA PRESIDENTA
GaleriaGaleria
Rua Joaquim António de Aguiar 65Rua Joaquim António de Aguiar 65

VELURB VELURB 
Aluguer de bicicletas  Aluguer de bicicletas  
Rua de Fernandes Tomás 259Rua de Fernandes Tomás 259
              oo
    _ /<.    _ /<.
   (*)>(*)    (*)>(*)         Percorra os diferentes  Percorra os diferentes  
               espaços do MEXE                espaços do MEXE 
de bicicleta!de bicicleta!

REGRAS DE SAÚDE E SEGURANÇAREGRAS DE SAÚDE E SEGURANÇA



PORTOPORTO
Associação de Moradores Associação de Moradores 
 da Lomba da Lomba
Associação de Solidariedade  Associação de Solidariedade  
 da Zona das Fontaínhas  da Zona das Fontaínhas 
FBAUPFBAUP–Faculdade  –Faculdade  
 de Belas Artes da UP de Belas Artes da UP
CRL – Central ElétricaCRL – Central Elétrica
Centro Educativo Centro Educativo 
 Santo António  Santo António 
Cinema TrindadeCinema Trindade
Cochiló – Associação  Cochiló – Associação  
 Cultural Afro-Portuguesa Cultural Afro-Portuguesa
Estação de Metro 24 de AgostoEstação de Metro 24 de Agosto
FontaínhasFontaínhas
Galeria AL 859Galeria AL 859
Galeria da BiodiversidadeGaleria da Biodiversidade
Jardim de São LázaroJardim de São Lázaro
Praça da AlegriaPraça da Alegria
São VítorSão Vítor
Sporting Clube de São Vítor Sporting Clube de São Vítor 
TTeeCA:CA: Teatro Carlos Alberto Teatro Carlos Alberto
Teatro Municipal do PortoTeatro Municipal do Porto
 Campo Alegre Campo Alegre

VISEUVISEU
Teatro Viriato Teatro Viriato 
Café do TeatroCafé do Teatro
Meia Dose  (Loja TeatroMeia Dose  (Loja Teatro
 Viriato, Forum Viseu) Viriato, Forum Viseu)

LISBOALISBOA
CulturgestCulturgest



5 Setembro, Domingo5 Setembro, Domingo

17h30 – 20h00 • Associação de Solidariedade da Zona das 17h30 – 20h00 • Associação de Solidariedade da Zona das 
Fontaínhas • Oficina • PT Fontaínhas • Oficina • PT 

SABOR VISCERAL  SABOR VISCERAL  
DO FUTURODO FUTURO

BOCABOCA

17 Setembro, Sexta-feira17 Setembro, Sexta-feira

15h30 • Centro Educativo de Santo António 15h30 • Centro Educativo de Santo António 
Oficina • PT/CVOficina • PT/CV

TRANSFORMATRANSFORMA – Espaço  – Espaço 
de Criação Artística de Criação Artística 

Mynda GuevaraMynda Guevara

18 Setembro, Sábado 18 Setembro, Sábado 

10h00 • Lavadouro das Fontaínhas • Oficina • PT/ES10h00 • Lavadouro das Fontaínhas • Oficina • PT/ES

LABORATÓRIO DOS RISCOS LABORATÓRIO DOS RISCOS 
IMPOSSÍVEISIMPOSSÍVEIS

Centro Cultural das FontaínhasCentro Cultural das Fontaínhas

16h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  16h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  
Pensamento • UK/ES/PTPensamento • UK/ES/PT

O RISCO DE SERMOS O RISCO DE SERMOS 
HUMANOSHUMANOS

Neil Harbisson com  Neil Harbisson com  
Cláudia GalhósCláudia Galhós

17h30 • Online (mexe.org.pt) • Instalação • BR/PT17h30 • Online (mexe.org.pt) • Instalação • BR/PT

MÁQUINA DE RUÍDOMÁQUINA DE RUÍDO
Bruno KowalskiBruno Kowalski

19h00 • Teatro Carlos Alberto • Teatro • CL19h00 • Teatro Carlos Alberto • Teatro • CL

PAISAJES PARA NO PAISAJES PARA NO 
COLOREAR COLOREAR (Paisagens para (Paisagens para 

Não Colorir)Não Colorir)
La Re-sentidaLa Re-sentida

22h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  22h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  
Música • PT/CVMúsica • PT/CV

Mynda GuevaraMynda Guevara

19 Setembro, Domingo 19 Setembro, Domingo 

10h00 • Lavadouro das Fontaínhas • Oficina • PT/ES10h00 • Lavadouro das Fontaínhas • Oficina • PT/ES

LABORATÓRIO DOS RISCOS LABORATÓRIO DOS RISCOS 
IMPOSSÍVEISIMPOSSÍVEIS

Centro Cultural das FontaínhasCentro Cultural das Fontaínhas

15h00 • Associação de Moradores da Lomba  15h00 • Associação de Moradores da Lomba  
Mostra de Cinema • PTMostra de Cinema • PT

DE PORTAS ABERTASDE PORTAS ABERTAS
O TeatrãoO Teatrão

16h30 • Associação de Moradores da Lomba  16h30 • Associação de Moradores da Lomba  
Mostra de Cinema • NLMostra de Cinema • NL

1000 SILENT HEROINS1000 SILENT HEROINS
Stefan de GraaffStefan de Graaff

17h00 • Associação de Moradores da Lomba 17h00 • Associação de Moradores da Lomba 
Mostra de Cinema • PTMostra de Cinema • PT

UMA ÁRVORE NO LARGO UMA ÁRVORE NO LARGO 
O Retrato da Comunidade  O Retrato da Comunidade  

no Bons Sonsno Bons Sons
Tomás QuitérioTomás Quitério

17h00/17h30/18h00  17h00/17h30/18h00  
Travessa da Formiga, 64 • Performance • PTTravessa da Formiga, 64 • Performance • PT

AS BRAVAS: AS BRAVAS: um Manifestoum Manifesto
PELEPELE

16h00 – 21h00 • Galeria Ars Longa Vita Brevis  16h00 – 21h00 • Galeria Ars Longa Vita Brevis  
Instalação • PTInstalação • PT

ARCAARCA
PELEPELE

15h00 – 21h00 • Associação de Solidariedade da Zona das 15h00 – 21h00 • Associação de Solidariedade da Zona das 
Fontaínhas • Performance • PTFontaínhas • Performance • PT

SABOR VISCERAL  SABOR VISCERAL  
DO FUTURODO FUTURO

BOCABOCA

20 Setembro, Segunda-feira20 Setembro, Segunda-feira

10h00 • Online (mexe.org.pt) • Performance/Oficina • BR10h00 • Online (mexe.org.pt) • Performance/Oficina • BR

HERBÁRIO ANTICOLONIALHERBÁRIO ANTICOLONIAL
Rastros de DiógenesRastros de Diógenes

10h00 • TeCA • Oficina • CL10h00 • TeCA • Oficina • CL

TENEMOS MUCHO QUE TENEMOS MUCHO QUE 
DECIR  DECIR  

(Temos muito a dizer)(Temos muito a dizer)
La Re-sentidaLa Re-sentida

17h00 • Cinema Trindade • Mostra de Cinema • BR17h00 • Cinema Trindade • Mostra de Cinema • BR

CIDADE CORRERIACIDADE CORRERIA
Juliana VicenteJuliana Vicente

18h40 • Cinema Trindade • Mostra de Cinema • PT18h40 • Cinema Trindade • Mostra de Cinema • PT

2 AND 2, ARE FOUR2 AND 2, ARE FOUR
(2 e 2, são 4)(2 e 2, são 4)

Vo'ArteVo'Arte

19h30 • Cinema Trindade • Mostra de Cinema • PT19h30 • Cinema Trindade • Mostra de Cinema • PT

CAIRCAIR
MEXE AssociaçãoMEXE Associação

21h00 • MEXE Praça/Jardim  21h00 • MEXE Praça/Jardim  
de São Lázaro • Pensamento • PTde São Lázaro • Pensamento • PT

SABOR VISCERAL  SABOR VISCERAL  
DO FUTURODO FUTURO

BOCABOCA

22h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  22h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  
Pensamento • PTPensamento • PT

MEXEZINEMEXEZINE

21 Setembro, Terça-feira21 Setembro, Terça-feira

10h00 • Online (mexe.org.pt) • Performance/Oficina • BR10h00 • Online (mexe.org.pt) • Performance/Oficina • BR

HERBÁRIO ANTICOLONIALHERBÁRIO ANTICOLONIAL
Rastros de DiógenesRastros de Diógenes

14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas  14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas  
Artes da Universidade do Porto • PensamentoArtes da Universidade do Porto • Pensamento

EIRPACEIRPAC

(21–24 Setembro) • 14h00 • Miragaia • Oficina • BR(21–24 Setembro) • 14h00 • Miragaia • Oficina • BR

ENCONTRO ENCONTRO 
DAS ÁGUASDAS ÁGUAS

Gabriela Carneiro  Gabriela Carneiro  
da Cunhada Cunha

19h30 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro 19h30 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro 
Pensamento • PTPensamento • PT

O RISCO DE CONVERSAR:  O RISCO DE CONVERSAR:  
O Risco da IntimidadeO Risco da Intimidade

22 Setembro, Quarta-feira22 Setembro, Quarta-feira

13h30 • Meia Dose/Viseu • Pensamento • PT13h30 • Meia Dose/Viseu • Pensamento • PT

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
Práticas Artísticas,  Práticas Artísticas,  

Participação e PolíticaParticipação e Política
Hugo CruzHugo Cruz

14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas  14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas  
Artes da Universidade do Porto • PensamentoArtes da Universidade do Porto • Pensamento

EIRPACEIRPAC

19h30 • Café do Teatro/Viseu • Pensamento • PT19h30 • Café do Teatro/Viseu • Pensamento • PT

O RISCO DE CONVERSAR: O RISCO DE CONVERSAR: 
  O Risco do CuidadoO Risco do Cuidado

21h00 • Associação de Solidariedade da Zona  21h00 • Associação de Solidariedade da Zona  
das Fontaínhas • BRdas Fontaínhas • BR

POLÍTICA DE PRIVACIDADEPOLÍTICA DE PRIVACIDADE
CinzaCinza

23 Setembro, Quinta-feira23 Setembro, Quinta-feira

14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas  14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas  
Artes da Universidade do Porto • PensamentoArtes da Universidade do Porto • Pensamento

EIRPACEIRPAC



16h30 – 19h30 • Fontaínhas • Performance • PT16h30 – 19h30 • Fontaínhas • Performance • PT

MANIFESTAÇÕESMANIFESTAÇÕES
Teatro do FrioTeatro do Frio

19h30 • Teatro Municipal do Porto Campo Alegre  19h30 • Teatro Municipal do Porto Campo Alegre  
Dança • PTDança • PT

CLASSE DO JAIMECLASSE DO JAIME
Susana Domingos GasparSusana Domingos Gaspar

21h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro 21h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro 
Música • USAMúsica • USA

UNEARTHING QUEER UNEARTHING QUEER 
ECOLOGIES  ECOLOGIES  

(Desenterrando  (Desenterrando  
Ecologias Queer)Ecologias Queer)

Amy ReidAmy Reid

22h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro 22h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro 
Pensamento • PTPensamento • PT

MEXEZINEMEXEZINE

24 Setembro, Sexta-feira24 Setembro, Sexta-feira

10h00 • Serralves • Oficina • PT10h00 • Serralves • Oficina • PT

NOTAS DE CONTACTONOTAS DE CONTACTO
Orquestra de Câmara Orquestra de Câmara 

Portuguesa  Portuguesa  

14h00–17h30 • Faculdade de Belas Artes  14h00–17h30 • Faculdade de Belas Artes  
da Universidade do Porto • Pensamentoda Universidade do Porto • Pensamento

EIRPACEIRPAC

14h30/17h30 • Fontaínhas • Performance • PT14h30/17h30 • Fontaínhas • Performance • PT

MANIFESTAÇÕESMANIFESTAÇÕES
Teatro do FrioTeatro do Frio

18h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  18h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro  
Pensamento • PTPensamento • PT

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
Práticas Artísticas,  Práticas Artísticas,  

Participação e PolíticaParticipação e Política
Hugo CruzHugo Cruz

21h00 • Teatro Municipal do Porto Campo Alegre  21h00 • Teatro Municipal do Porto Campo Alegre  
Dança • PTDança • PT

CLASSE DO JAIME CLASSE DO JAIME 
Susana Domingos GasparSusana Domingos Gaspar

21h00 • Teatro Viriato/Viseu • Teatro • CL21h00 • Teatro Viriato/Viseu • Teatro • CL

PAISAJES PARA NO PAISAJES PARA NO 
COLOREAR  COLOREAR  

(Paisagens para Não Colorir)(Paisagens para Não Colorir)
La Re-sentidaLa Re-sentida

22h30 • Teatro Viriato/Viseu • Pensamento • PT22h30 • Teatro Viriato/Viseu • Pensamento • PT

MEXEZINEMEXEZINE

22h30 • 22h30 • MEXE Praça/Jardim MEXE Praça/Jardim de São Lázarode São Lázaro  
Música • PT/ESMúsica • PT/ES

LABORATÓRIO DOS  LABORATÓRIO DOS  
RISCOS IMPOSSÍVEISRISCOS IMPOSSÍVEIS

Centro Cultural  Centro Cultural  
das Fontaínhasdas Fontaínhas

25 Setembro, Sábado25 Setembro, Sábado  

10h00 • Praça da Alegria • Instalação/Performance • PT10h00 • Praça da Alegria • Instalação/Performance • PT

AZEVEDOAZEVEDO
PELEPELE

10h30–13h00 • Campanhã • Performance • PT10h30–13h00 • Campanhã • Performance • PT

MANIFESTAÇÕESMANIFESTAÇÕES
Teatro do FrioTeatro do Frio

18h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro • Música • PT18h00 • MEXE Praça/Jardim de São Lázaro • Música • PT

NOTAS DE CONTACTONOTAS DE CONTACTO
Orquestra de Câmara Orquestra de Câmara 

Portuguesa  Portuguesa  
e CERCIOEIRAS e CERCIOEIRAS 

21h00 • CRL–Central Elétrica • Performance • BR21h00 • CRL–Central Elétrica • Performance • BR

ALTAMIRA 2042ALTAMIRA 2042
Gabriela Carneiro  Gabriela Carneiro  

da Cunhada Cunha

22h45 • Igreja de São Pedro de Miragaia 22h45 • Igreja de São Pedro de Miragaia 
Performance • BRPerformance • BR

ENCONTRO DAS ÁGUASENCONTRO DAS ÁGUAS
Gabriela Carneiro  Gabriela Carneiro  

da Cunhada Cunha

26 Setembro, Domingo26 Setembro, Domingo  

10h30–13h00 • Campanhã • Performance • PT10h30–13h00 • Campanhã • Performance • PT

MANIFESTAÇÕESMANIFESTAÇÕES
Teatro do FrioTeatro do Frio

21h00 • CRL-Central Elétrica • Performance • BR21h00 • CRL-Central Elétrica • Performance • BR

ALTAMIRA 2042ALTAMIRA 2042
Gabriela Carneiro Gabriela Carneiro 

da Cunhada Cunha

até às 20h00 • Praça da Alegria • Instalação/Performance • PTaté às 20h00 • Praça da Alegria • Instalação/Performance • PT

AZEVEDOAZEVEDO
PELEPELE

22h30 • CRL-Central Elétrica • Pensamento • PT22h30 • CRL-Central Elétrica • Pensamento • PT

MEXEZINEMEXEZINE

30 Setembro, Quinta-feira 30 Setembro, Quinta-feira 

19h30 • Online (zoom) • Pensamento • PT19h30 • Online (zoom) • Pensamento • PT

O RISCO DE CONVERSAR:  O RISCO DE CONVERSAR:  
O Risco da ReparaçãoO Risco da Reparação

1 Outubro, Sexta-feira1 Outubro, Sexta-feira

21h00 • Pequeno Auditório  21h00 • Pequeno Auditório  
Culturgest Lisboa • Performance • BRCulturgest Lisboa • Performance • BR

POLÍTICA  POLÍTICA  
DE PRIVACIDADEDE PRIVACIDADE

CinzaCinza

18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa  18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa  
Pensamento • PTPensamento • PT

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
Práticas Artísticas,  Práticas Artísticas,  

Participação e PolíticaParticipação e Política
Hugo CruzHugo Cruz

19h00 • Foyer Culturgest Lisboa  19h00 • Foyer Culturgest Lisboa  
Música/Instalação • USAMúsica/Instalação • USA

UNEARTHINHG QUEER UNEARTHINHG QUEER 
ECOLOGIESECOLOGIES

Amy ReidAmy Reid

3 Outubro, Domingo3 Outubro, Domingo

11h00 • Pequeno Auditório  11h00 • Pequeno Auditório  
Culturgest Lisboa • Mostra de Cinema • PTCulturgest Lisboa • Mostra de Cinema • PT

UMA ÁRVORE  UMA ÁRVORE  
NO LARGO  NO LARGO  

O RO Retrato da Comunidade  etrato da Comunidade  
no Bons Sonsno Bons Sons

Tomás QuitérioTomás Quitério

11h45 • Pequeno Auditório 11h45 • Pequeno Auditório 
Culturgest Lisboa • Mostra de Cinema • NLCulturgest Lisboa • Mostra de Cinema • NL

1000 SILENT HEROINS1000 SILENT HEROINS
Stefan de GraaffStefan de Graaff

16h00 • Pequeno Auditório 16h00 • Pequeno Auditório 
Culturgest Lisboa • Mostra de Cinema • BRCulturgest Lisboa • Mostra de Cinema • BR

CIDADE CORRERIACIDADE CORRERIA
Juliana VicenteJuliana Vicente

17h20 • Pequeno Auditório 17h20 • Pequeno Auditório 
Culturgest Lisboa • Mostra de Cinema • PTCulturgest Lisboa • Mostra de Cinema • PT

CAIRCAIR
MEXE Associação MEXE Associação 

18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa  18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa  
Apresentação • ES Apresentação • ES 

RISCO.  RISCO.  
Retrato do InvisívelRetrato do Invisível

Juan Cabello ArribasJuan Cabello Arribas

19h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa 19h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa 
Pensamento • PTPensamento • PT

MEXEZINEMEXEZINE

* EIRPAC: Encontro Internacional de Reflexão sobre * EIRPAC: Encontro Internacional de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas ComunitáriasPráticas Artísticas Comunitárias
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16h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)16h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)
  

ABERTURA DO MEXEABERTURA DO MEXE
DURAÇÃO APROX: 20 DURAÇÃO APROX: 20 minmin

16h30 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)16h30 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)
Pensamento • Reino Unido/Espanha/ PortugalPensamento • Reino Unido/Espanha/ Portugal

O RISCO DE SERMOS O RISCO DE SERMOS 
HUMANOSHUMANOS

Neil Harbisson  Neil Harbisson  
(Cyborg Arts)  (Cyborg Arts)  

com Cláudia Galhós com Cláudia Galhós 
(Jornalista)(Jornalista)

A conversa de abertura do MEXE entre Cláudia  A conversa de abertura do MEXE entre Cláudia  
Galhós e o artista audiovisual Neil Harbisson  Galhós e o artista audiovisual Neil Harbisson  
relaciona o risco com a vivência humana num  relaciona o risco com a vivência humana num  
momento tão sensível como o que vivemos.  momento tão sensível como o que vivemos.  
Perante realidades, por enquanto extraordinárias, Perante realidades, por enquanto extraordinárias, 
e que erradamente são consideradas como  e que erradamente são consideradas como  
emergentes e inviáveis, é fundamental o questio-emergentes e inviáveis, é fundamental o questio-
namento sobre o que somos e o que desejamos  namento sobre o que somos e o que desejamos  
ser enquanto humanos. Este momento permitirá ser enquanto humanos. Este momento permitirá 
conhecer o pensamento do presidente da Cyborg conhecer o pensamento do presidente da Cyborg 
Foundation, que apoia pessoas a serem reconhe-Foundation, que apoia pessoas a serem reconhe-
cidas como cyborgs, defendendo os seus direitos. cidas como cyborgs, defendendo os seus direitos. 
Em 2004, Neil tornou-se a primeira pessoa a ser Em 2004, Neil tornou-se a primeira pessoa a ser 
reconhecida por um governo enquanto cyborg.  reconhecida por um governo enquanto cyborg.  
A partir de um olho eletrónico, o seu acesso às  A partir de um olho eletrónico, o seu acesso às  
cores foi expandido, ultrapassando um problema cores foi expandido, ultrapassando um problema 
de visão. A criação artística de Neil é apontada de visão. A criação artística de Neil é apontada 
como uma das performances mais controversas  como uma das performances mais controversas  
de todos os tempos, levantando questões éticas  de todos os tempos, levantando questões éticas  
e estéticas que importa refletir.e estéticas que importa refletir.

DURAÇÃO APROX: 60 DURAÇÃO APROX: 60 minmin
* Com interpretação de LGP * Com interpretação de LGP ((Língua Gestual PortuguesaLíngua Gestual Portuguesa))  

17h30 • Online (mexe.org.pt)17h30 • Online (mexe.org.pt)
Instalação • Brasil/Portugal • EstreiaInstalação • Brasil/Portugal • Estreia

MÁQUINA DE RUÍDO MÁQUINA DE RUÍDO 
Bruno KowalskiBruno Kowalski

MÁQUINA DE RUÍDOMÁQUINA DE RUÍDO  é uma instalação digital é uma instalação digital 
construída para esta edição do MEXE  que propõe construída para esta edição do MEXE  que propõe 
explorar a forma como as pessoas utilizam  explorar a forma como as pessoas utilizam  
as redes sociais na contemporaneidade, como  as redes sociais na contemporaneidade, como  
plataforma para atividade política. Através de um bot plataforma para atividade política. Através de um bot 
dede Twitter Twitter, a Máquina de Ruído ecoa as reivindica-, a Máquina de Ruído ecoa as reivindica-
ções e desejos políticos de diferentes pessoas na  ções e desejos políticos de diferentes pessoas na  
internet, repetindo as suas urgências de forma  internet, repetindo as suas urgências de forma  
mecânica. Ao emitir os sons abafados de frases  mecânica. Ao emitir os sons abafados de frases  
que perderam o sentido num ambiente privado  que perderam o sentido num ambiente privado  
— a internet —, a Máquina pergunta-nos, entre  — a internet —, a Máquina pergunta-nos, entre  
os seus ruídos metálicos e repetições alumínicas: os seus ruídos metálicos e repetições alumínicas: 
o que significa gritar e exigir nas redes sociais?o que significa gritar e exigir nas redes sociais?

* Este projeto é desenvolvido em parceria com o CIIE  * Este projeto é desenvolvido em parceria com o CIIE  
– – Centro de Investigação e Intervenção Educativas Centro de Investigação e Intervenção Educativas 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
 da Universidade do Porto da Universidade do Porto, Portugal. , Portugal. 

* A Organização e o CIIE não são responsáveis * A Organização e o CIIE não são responsáveis 
pela informação expressa.pela informação expressa.

DISPONÍVEL EM MEXE.ORG.PT  DISPONÍVEL EM MEXE.ORG.PT  
DE 18 DE SETEMBRO A 3 DE OUTUBRODE 18 DE SETEMBRO A 3 DE OUTUBRO  

18 Setembro18 Setembro SábadoSábado

MEXE ONLINEMEXE ONLINE
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19h00 • Teatro Carlos Alberto 19h00 • Teatro Carlos Alberto 
Teatro • Chile • Estreia nacionalTeatro • Chile • Estreia nacional

PAISAJES PARA  PAISAJES PARA  
NO COLOREAR  NO COLOREAR  

(Paisagens para não (Paisagens para não 
colorir)colorir)

La Re-sentidaLa Re-sentida
PAISAJES PARA NO COLOREAR PAISAJES PARA NO COLOREAR constrói-se  constrói-se  
a partir de relatos de atos de violência cometidos a partir de relatos de atos de violência cometidos 
contra adolescentes do sexo feminino no Chile  contra adolescentes do sexo feminino no Chile  
e na América Latina. Este projeto é o resultado  e na América Latina. Este projeto é o resultado  
da partilha de testemunhos de mais de 100  da partilha de testemunhos de mais de 100  
adolescentes, e da análise de notícias divulgadas  adolescentes, e da análise de notícias divulgadas  
na comunicação social. O espetáculo dá corpo  na comunicação social. O espetáculo dá corpo  
a histórias que partilham a vulnerabilidade do que a histórias que partilham a vulnerabilidade do que 
é ser mulher, menor de idade, nestas geografias. é ser mulher, menor de idade, nestas geografias. 
Nove atrizes, relatam casos dos seus pares,  Nove atrizes, relatam casos dos seus pares,  
colocando a tónica no feminino: menor, estigmati-colocando a tónica no feminino: menor, estigmati-
zado e desempoderado na sociedade chilena.  zado e desempoderado na sociedade chilena.  
Quais os processos de socialização das adolescentes  Quais os processos de socialização das adolescentes  
chilenas? Como vêm o seu país, a sua História,  chilenas? Como vêm o seu país, a sua História,  
relações geracionais e o presente?  relações geracionais e o presente?  
Quais os discursos, paradigmas e revolta social  Quais os discursos, paradigmas e revolta social  
do seu tempo? Como é acolhida a normalização  do seu tempo? Como é acolhida a normalização  
da violência de género?da violência de género?

direção:direção: Marco Layera/ Marco Layera/dramaturgia:dramaturgia: Carolina de la Maza   Carolina de la Maza  
e Marco Layera/e Marco Layera/interpretação:interpretação: Ignacia Atenas, Almendra   Ignacia Atenas, Almendra  
Menichetti, Paula Castro, Daniela López, Angelina Miglietta,  Menichetti, Paula Castro, Daniela López, Angelina Miglietta,  
Matilde Morgado, Constanza Poloni, Rafaela Ramírez  Matilde Morgado, Constanza Poloni, Rafaela Ramírez  
e Arwen Vásquez/e Arwen Vásquez/coprodução:coprodução: GAM (Centro Cultural Gabriela Mis- GAM (Centro Cultural Gabriela Mis-
tral) e Companhia de Teatro La Re-Sentida /tral) e Companhia de Teatro La Re-Sentida /apoio: apoio: Ministério  Ministério  
da Cultura do Chile, Athens Epidaurus Festival (Grécia),  da Cultura do Chile, Athens Epidaurus Festival (Grécia),  
Ruhrtriennale (Alemanha)Ruhrtriennale (Alemanha)

DURAÇÃO APROX: 87 DURAÇÃO APROX: 87 minmin

22h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 22h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 
Música • Portugal/Cabo Verde Música • Portugal/Cabo Verde 

Mynda GuevaraMynda Guevara
Vinda do bairro da Cova da Moura em Lisboa, Vinda do bairro da Cova da Moura em Lisboa, 
Mynda Guevara carrega no nome e na atitude  Mynda Guevara carrega no nome e na atitude  
uma sede de revolução que está intimamente ligada uma sede de revolução que está intimamente ligada 
ao papel ainda muito minimizado das mulheres  ao papel ainda muito minimizado das mulheres  
no rap. O seu rap, em crioulo, como forma de  no rap. O seu rap, em crioulo, como forma de  
expressão verdadeira e emancipatória, tem vindo  expressão verdadeira e emancipatória, tem vindo  
a conquistar uma posição de respeito, por força  a conquistar uma posição de respeito, por força  
de uma lírica em reflexo do seu papel enquanto  de uma lírica em reflexo do seu papel enquanto  
mulher, afro-descendente e rapper no seio de uma mulher, afro-descendente e rapper no seio de uma 
sociedade estratificada.sociedade estratificada.

DURAÇÃO APROX: 50DURAÇÃO APROX: 50 min min

9h00–19h00 • Galeria da Biodiversidade Centro 9h00–19h00 • Galeria da Biodiversidade Centro 
Ciência Viva MHNC U.Porto • Instalação  Ciência Viva MHNC U.Porto • Instalação  

Estados Unidos da América • Estreia NacionalEstados Unidos da América • Estreia Nacional

UNEARTHING QUEER UNEARTHING QUEER 
ECOLOGIES ECOLOGIES 

Amy Reid Amy Reid 
apoio: apoio: Robert W. Deutsch Foundation, The Medicine Show, Mid Robert W. Deutsch Foundation, The Medicine Show, Mid 
Atlantic Arts através da USArtists International em parceria com a Atlantic Arts através da USArtists International em parceria com a 
National Endowment for the Arts e a Andrew W. Mellon FoundationNational Endowment for the Arts e a Andrew W. Mellon Foundation

DISPONÍVEL DE 18 A 24 DE SETEMBRODISPONÍVEL DE 18 A 24 DE SETEMBRO

18 Setembro18 Setembro SábadoSábado
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15h00 • Associação de Moradores da Lomba 15h00 • Associação de Moradores da Lomba 
Mostra de Cinema • PortugalMostra de Cinema • Portugal

DE PORTAS ABERTASDE PORTAS ABERTAS
Sérgio Pereira  Sérgio Pereira  

e Isabel Craveiroe Isabel Craveiro
Além de um documentário sobre a génese  Além de um documentário sobre a génese  
e implementação de um projeto de intervenção  e implementação de um projeto de intervenção  
é uma discussão sobre as maneiras de ver o mundo, é uma discussão sobre as maneiras de ver o mundo, 
sobre conflitos gerados pela expansão urbana  sobre conflitos gerados pela expansão urbana  
desordenada, abandono industrial ou preconceito desordenada, abandono industrial ou preconceito 
sobre a habitação social, explorando as tensões  sobre a habitação social, explorando as tensões  
entre o teatro popular e erudito, procurando contar entre o teatro popular e erudito, procurando contar 
as histórias e mostrar as coisas que continuam  as histórias e mostrar as coisas que continuam  
inauditas e invisíveis, e como estas se espelham  inauditas e invisíveis, e como estas se espelham  
em nós e revelam algo que permanece em cantos em nós e revelam algo que permanece em cantos 
refundidos da nossa natureza.  refundidos da nossa natureza.  
Tudo a partir duma simples pergunta:  Tudo a partir duma simples pergunta:  
Onde fica a Arregaça?Onde fica a Arregaça?

direção e coordenação: direção e coordenação: Isabel CraveiroIsabel Craveiro
realização, edição e câmara: realização, edição e câmara: Sérgio Emanuel PereiraSérgio Emanuel Pereira
produção:produção: O Teatrão/ O Teatrão/com:com: Cláudia Carvalho, João Santos,   Cláudia Carvalho, João Santos,  
Margarida Sousa, Pedro Lamas, Sofia CoelhoMargarida Sousa, Pedro Lamas, Sofia Coelho

DURAÇÃO APROX: 60 DURAÇÃO APROX: 60 minmin

* * Conversa com Isabel Craveiro e Sérgio Emanuel PereiraConversa com Isabel Craveiro e Sérgio Emanuel Pereira

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

16h30 • Associação de Moradores da Lomba  16h30 • Associação de Moradores da Lomba  
Mostra de Cinema • Holanda • Estreia nacionalMostra de Cinema • Holanda • Estreia nacional

1000 SILENT HEROINS  1000 SILENT HEROINS  
(Mil Heroínas Silenciosas)(Mil Heroínas Silenciosas)

Stefan de GraaffStefan de Graaff
As artes comunitárias podem mudar vidas.  As artes comunitárias podem mudar vidas.  
AtraAtravés do olhar de cinco mulheres, dá-se a  vés do olhar de cinco mulheres, dá-se a  
conhecer o grupo de teatro Women Connected.  conhecer o grupo de teatro Women Connected.  
Enquanto o coletivo trabalhava arduamente  Enquanto o coletivo trabalhava arduamente  
para uma estreia esgotada num dos maiores  para uma estreia esgotada num dos maiores  
teatros de Roterdão, o filme dá-nos a conhecer teatros de Roterdão, o filme dá-nos a conhecer 
Aïda, Jacqueline, Sara, Charahzad e Shamin.  Aïda, Jacqueline, Sara, Charahzad e Shamin.  
Estas mulheres levam-nos numa montanha-russa Estas mulheres levam-nos numa montanha-russa 
de emoções enquanto partilham excertos das suas de emoções enquanto partilham excertos das suas 
histórias de vida. Apesar das suas diferentes  histórias de vida. Apesar das suas diferentes  
culturas, partilham experiências semelhantes  –  culturas, partilham experiências semelhantes  –  
como a fuga à guerra. Lentamente, apercebem-se como a fuga à guerra. Lentamente, apercebem-se 
que encontraram um novo lar partilhando o palco  que encontraram um novo lar partilhando o palco  
e fazendo parte do coletivoe fazendo parte do coletivo  Women Connected.Women Connected.

realização: realização: Stefan de Graaff Stefan de Graaff 
direção:direção: Kaat Zoontjens  Kaat Zoontjens 
produção: produção: Inez Schatz Inez Schatz 

DURAÇÃO APROX: 30 DURAÇÃO APROX: 30 min min 

**  Conversa com Stefan de GraaffConversa com Stefan de Graaff

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

19 Setembro19 Setembro DomingoDomingo19 Setembro19 Setembro DomingoDomingo

MEXE ONLINEMEXE ONLINEMEXE ONLINEMEXE ONLINE
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17h00 • Associação de Moradores da Lomba17h00 • Associação de Moradores da Lomba
Mostra de Cinema • PortugalMostra de Cinema • Portugal

UMA ÁRVORE  UMA ÁRVORE  
NO LARGO  NO LARGO  

O O Retrato da Comunidade  Retrato da Comunidade  
no Bons Sonsno Bons Sons
Tomás QuitérioTomás Quitério

Um retrato da comunidade de Cem Soldos,  Um retrato da comunidade de Cem Soldos,  
guiado pelos passos de cinco personagens que  guiado pelos passos de cinco personagens que  
a constroem, braço a braço, com quem a habita. a constroem, braço a braço, com quem a habita. 
Filmado durante o Bons Sons, na nona edição  Filmado durante o Bons Sons, na nona edição  
do festival em 2018, do festival em 2018, UMA ÁRVORE NO  UMA ÁRVORE NO  
LARGO – O RETRATO DA COMUNIDADE LARGO – O RETRATO DA COMUNIDADE 
NONO BONS SONS BONS SONS  é uma viagem de descoberta é uma viagem de descoberta 
das janelas e palcos desta aldeia em movimento.das janelas e palcos desta aldeia em movimento.

realização:realização: Tomás Quitério Tomás Quitério
edição:edição: Cátia Santos Cátia Santos
produção: produção: Inês RosaInês Rosa
produção executiva: produção executiva: Nuno NevesNuno Neves

DURAÇÃO APROX: 30 DURAÇÃO APROX: 30 minmin

* Conversa com Tomás Quitério e Miguel Atalaia * Conversa com Tomás Quitério e Miguel Atalaia 

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

17h00/17h30/18h00 • Travessa da Formiga, 6417h00/17h30/18h00 • Travessa da Formiga, 64
Performance e instalação • Portugal • Estreia Performance e instalação • Portugal • Estreia 

AS BRAVAS: AS BRAVAS: um manifesto um manifesto   
PELE PELE 

Percurso sonoro e performativo ao longo de uma Percurso sonoro e performativo ao longo de uma 
cartografia feminina, numa ocupação efémera do cartografia feminina, numa ocupação efémera do 
espaço público, onde se tornam visíveis as lutas espaço público, onde se tornam visíveis as lutas 
quotidianas. O ponto de chegada é uma instalação quotidianas. O ponto de chegada é uma instalação 
imersiva (ARCA) que cruza territórios e gerações, imersiva (ARCA) que cruza territórios e gerações, 
através de um arquivo sonoro e visual que propõe  através de um arquivo sonoro e visual que propõe  
a construção de um novo a construção de um novo ENXOVALENXOVAL. O fio condu-. O fio condu-
tor entre o percurso e a instalação é um Manifesto, tor entre o percurso e a instalação é um Manifesto, 
escrito a várias mãos, que desoculta invisibilidades escrito a várias mãos, que desoculta invisibilidades 
e grita por mudanças urgentes:e grita por mudanças urgentes:
  

por isso escutem-nos com atenção por isso escutem-nos com atenção 
somos muitas, valentes e plurais somos muitas, valentes e plurais 

continuaremos juntas na lutacontinuaremos juntas na luta
até sermos livres e iguais! até sermos livres e iguais! 

Criação coletiva enquadrada no projeto ENXOVAL Tempo Criação coletiva enquadrada no projeto ENXOVAL Tempo 
e Espaço de Resistênciae Espaço de Resistência
criação e interpretaçãocriação e interpretação: Alexandra Mendes, Alice Gomes,  : Alexandra Mendes, Alice Gomes,  
Ana Miranda, Ângela Ribeiro, Angelina Leite, António Lopes,  Ana Miranda, Ângela Ribeiro, Angelina Leite, António Lopes,  
António Pereira, Aurora Mendes, Beatriz Costa, Catarina Vaz,  António Pereira, Aurora Mendes, Beatriz Costa, Catarina Vaz,  
Conceição Costa, Daniela Ramos, Elisa Fonseca, Emília Ferreira, Conceição Costa, Daniela Ramos, Elisa Fonseca, Emília Ferreira, 
Emílio da Costa, Fátima Machado, Gina Nogueira, Iara Lino,  Emílio da Costa, Fátima Machado, Gina Nogueira, Iara Lino,  
Inês Dinis, Isaura Morais, João Carvalho, João Maia, João Pina,  Inês Dinis, Isaura Morais, João Carvalho, João Maia, João Pina,  
Lucelina Rosa, Luísa Bezerra, Mafalda Lourenço,Marco Gomes, Lucelina Rosa, Luísa Bezerra, Mafalda Lourenço,Marco Gomes, 
Maria da Assunção Mendes, Maria da Glória Ribeiro, Maria da Maria da Assunção Mendes, Maria da Glória Ribeiro, Maria da 
Graça Mendes, Maria das Dores Teixeira, Maria de Fátima Azevedo, Graça Mendes, Maria das Dores Teixeira, Maria de Fátima Azevedo, 
Maria Ferreira, Maria Ribeiro, Mariana Eugénio, Marília Paredes, Maria Ferreira, Maria Ribeiro, Mariana Eugénio, Marília Paredes, 
Natacha Gomes, Nuno Mendes, Teresa Carvalho, Vitória Babo,  Natacha Gomes, Nuno Mendes, Teresa Carvalho, Vitória Babo,  
Wilma Ranito, Zita Oliveira, Rhythms of ResistanceWilma Ranito, Zita Oliveira, Rhythms of Resistance
direção artística: direção artística: Inês Lapa, Janne Schröder e Maria João MotaInês Lapa, Janne Schröder e Maria João Mota
composições sonoras:composições sonoras: Inês Lapa/ Inês Lapa/direção de arte:direção de arte: Sandra Neves Sandra Neves
fotografia: fotografia: Paulo Pimenta Vídeo: Alexandra Côrte-RealPaulo Pimenta Vídeo: Alexandra Côrte-Real
assistente de produção:assistente de produção: Inês Soares Lopes/ Inês Soares Lopes/mistura de som:mistura de som: Ricardo  Ricardo 
Carvalho /Carvalho /apoio aos grupos: apoio aos grupos: Cristiana Matias, Daniela Corceiro, Cristiana Matias, Daniela Corceiro, 
Gonçalo Tato, Joana Flores, Joana Martins, Raquel MeloGonçalo Tato, Joana Flores, Joana Martins, Raquel Melo
financiamento: financiamento: Fundação Calouste GulbenkianFundação Calouste Gulbenkian

*Sem acesso integral a pessoas *Sem acesso integral a pessoas 
com mobilidade reduzidacom mobilidade reduzida

INSCRIÇÕES EXCLUSIVAMENTE ONLINEINSCRIÇÕES EXCLUSIVAMENTE ONLINE

19 Setembro19 Setembro DomingoDomingo19 Setembro19 Setembro DomingoDomingo

MEXE ONLINEMEXE ONLINE



1414 MEXEMEXE

16h00-21h00 • Galeria Ars Longa Vita Brevis  16h00-21h00 • Galeria Ars Longa Vita Brevis  
Instalação • Portugal • EstreiaInstalação • Portugal • Estreia

ARCA ARCA 
PELEPELE

Instalação imersiva que cruza territórios e  Instalação imersiva que cruza territórios e  
gerações, através de um arquivo sonoro e visual gerações, através de um arquivo sonoro e visual 
que propõe a construção de um novo Enxoval. que propõe a construção de um novo Enxoval. 
Em lençóis suspensos sobrepõem-se camadas  Em lençóis suspensos sobrepõem-se camadas  
de um legado feminino e imprimem-se retratos  de um legado feminino e imprimem-se retratos  
de Bravas, mulheres que nos inspiram e que repre-de Bravas, mulheres que nos inspiram e que repre-
sentam as nossas ancestrais. Dentro desta sentam as nossas ancestrais. Dentro desta ARCAARCA,  ,  
são muitas as vozes que sussurram histórias  são muitas as vozes que sussurram histórias  
silenciadas, encontrando um tempo e espaço  silenciadas, encontrando um tempo e espaço  
de resistência entre cantos de luta e de embalar.de resistência entre cantos de luta e de embalar.

Criação coletiva enquadrada no projeto Criação coletiva enquadrada no projeto ENXOVAL Tempo  ENXOVAL Tempo  
e Espaço de Resistênciae Espaço de Resistência, que desde 2019 explora as temáticas  , que desde 2019 explora as temáticas  
da igualdade de género através das práticas artísticas,  da igualdade de género através das práticas artísticas,  
cruzando grupos comunitários do Porto e Amarante.cruzando grupos comunitários do Porto e Amarante.

  
direção artística: direção artística: Inês Lapa, Janne Schröder e Maria João MotaInês Lapa, Janne Schröder e Maria João Mota
composições sonoras: composições sonoras: Inês LapaInês Lapa/direção de arte: /direção de arte: Sandra NevesSandra Neves
fotografia:fotografia: Paulo Pimenta Paulo Pimenta/vídeo: /vídeo: Alexandra Côrte-RealAlexandra Côrte-Real
direção de produção: direção de produção: Carina Moutinho/Carina Moutinho/assistente de produção: assistente de produção: Inês Inês 
Soares Lopes/Soares Lopes/apoio técnico: apoio técnico: Bruno Boaro/Bruno Boaro/mistura de som: mistura de som: Ricardo Ricardo 
CarvalhoCarvalho/avaliação: /avaliação: Francisca Pais – Instituto  Francisca Pais – Instituto  
de Sociologia da Universidade do Porto/de Sociologia da Universidade do Porto/financiamento:  financiamento:  
Fundação Calouste Gulbenkian/PARTIS – Práticas artísticas  Fundação Calouste Gulbenkian/PARTIS – Práticas artísticas  
para a Inclusão Social/para a Inclusão Social/apoio: apoio: Câmara Municipal de Amarante, Câmara Municipal de Amarante, 
CLAP – Centro Local de Animação e Promoção Rural,  CLAP – Centro Local de Animação e Promoção Rural,  
Junta de Freguesia do Bonfim, Asas de Ramalde,  Junta de Freguesia do Bonfim, Asas de Ramalde,  
Galeria Ars Longa Vita BrevisGaleria Ars Longa Vita Brevis

DURAÇÃO APROX: 45 DURAÇÃO APROX: 45 minmin

*DISPONÍVEL DE 22 DE SETEMBRO  *DISPONÍVEL DE 22 DE SETEMBRO  
ATÉ 3 DE OUTUBRO, DE 4ª FEIRA A DOMINGO,  ATÉ 3 DE OUTUBRO, DE 4ª FEIRA A DOMINGO,  

ENTRE AS 16H00 – 20H00ENTRE AS 16H00 – 20H00

15h00-21h00 • Associação de Solidariedade da Zona 15h00-21h00 • Associação de Solidariedade da Zona 
das Fontaínhas • Performance • Portugal • Estreiadas Fontaínhas • Performance • Portugal • Estreia

SABOR VISCERAL  SABOR VISCERAL  
DO FUTURODO FUTURO

  Coletivo BOCAColetivo BOCA

Vivemos num mundo cada vez mais individualista. Vivemos num mundo cada vez mais individualista. 
Esta realidade reflete-se também na nossa comida.  Esta realidade reflete-se também na nossa comida.  
E se imaginarmos um futuro diferente e o criarmos? E se imaginarmos um futuro diferente e o criarmos? 
De maior proximidade de quem produz,  De maior proximidade de quem produz,  
de quem vende, de quem cozinha naquele  de quem vende, de quem cozinha naquele  
ato que todos fazemos: comer?ato que todos fazemos: comer?

Nesta nova criação, moradorxs e trabalhadorxs  Nesta nova criação, moradorxs e trabalhadorxs  
da zona das Fontainhas / São Vítor, em conjunto,  da zona das Fontainhas / São Vítor, em conjunto,  
arriscam aproximar-se, conhecer-se e co-criar essa arriscam aproximar-se, conhecer-se e co-criar essa 
realidade momentânea para sentir esse sabor visceral realidade momentânea para sentir esse sabor visceral 
de um futuro possível, mais sustentável.de um futuro possível, mais sustentável.

coordenação: coordenação: Aurora Goy Barbosa, Carla Brites Santos,Aurora Goy Barbosa, Carla Brites Santos,
Joana Caldeira Martinho e Sara Noronha RamosJoana Caldeira Martinho e Sara Noronha Ramos
apoio na pesquisa: apoio na pesquisa: MEXE AssociaçãoMEXE Associação

19 Setembro19 Setembro DomingoDomingo
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10h00 • Online (mexe.org.pt)10h00 • Online (mexe.org.pt)
Performance/Oficina • Brasil • Estreia nacionalPerformance/Oficina • Brasil • Estreia nacional

HERBÁRIO HERBÁRIO 
ANTICOLONIAL  ANTICOLONIAL  

Rastros de DiógenesRastros de Diógenes

No rasto das encruzilhadas atlânticas, a imersão  No rasto das encruzilhadas atlânticas, a imersão  
envolve botânica, memória e a performance como envolve botânica, memória e a performance como 
mediação do sensível, emaranhado pedagogias  mediação do sensível, emaranhado pedagogias  
de terra, fogo, ar e água. Durante a vivência  de terra, fogo, ar e água. Durante a vivência  
de dois dias, serão trocadas com plantas segredos, de dois dias, serão trocadas com plantas segredos, 
rasgos e costuras da História, em práticas de  rasgos e costuras da História, em práticas de  
manutenção por uma perspectiva manutenção por uma perspectiva negre-originarie negre-originarie 
numa partilha de diálogo e rompimento do mundo  numa partilha de diálogo e rompimento do mundo  
como o conhecemos.como o conhecemos.

DURAÇÃO APROX: 180 DURAÇÃO APROX: 180 minmin

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

17h00 • Cinema Trindade 17h00 • Cinema Trindade 
Mostra de Cinema • BrasilMostra de Cinema • Brasil

CIDADE CORRERIACIDADE CORRERIA
Juliana VicenteJuliana Vicente

CIDADE CORRERIACIDADE CORRERIA  é um Brasil pulsante  é um Brasil pulsante  
e radicalmente coletivo. Por dentro do processo  e radicalmente coletivo. Por dentro do processo  
do espetáculo, o encontro com o transbordamen-do espetáculo, o encontro com o transbordamen-
to das urgências quotidianas, contradições, alegrias, to das urgências quotidianas, contradições, alegrias, 
delírios, feridas e potências através da voz e  delírios, feridas e potências através da voz e  
nascimento do Coletivo Bonobando, grupo  nascimento do Coletivo Bonobando, grupo  
inspirador que se expande do palco para o mar,  inspirador que se expande do palco para o mar,  
do mar para a cidade, da cidade para a tela.do mar para a cidade, da cidade para a tela.

direção e argumento:direção e argumento: Juliana Vicente Juliana Vicente
codireção:codireção: Washington Deoli/ Washington Deoli/produçãoprodução Preta Portê Filmes Preta Portê Filmes
produção executiva:produção executiva: Juliana Vicente e Diana Costa Juliana Vicente e Diana Costa

DURAÇÃO: 81DURAÇÃO: 81 min  min 

*Conversa com Juliana Vicente e Thiago Rosa (ator) *Conversa com Juliana Vicente e Thiago Rosa (ator) 
e moderação de Mário Augusto e moderação de Mário Augusto ( jornalista)( jornalista)

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

20 Setembro20 Setembro Segunda-FeiraSegunda-Feira

MEXE ONLINEMEXE ONLINE

MEXE ONLINEMEXE ONLINE



1616 MEXEMEXE

18h40 • Cinema Trindade18h40 • Cinema Trindade
Mostra de Cinema • Portugal Mostra de Cinema • Portugal 

2 AND 2, ARE FOUR 2 AND 2, ARE FOUR 
(2 e 2, são 4)(2 e 2, são 4)

Vo’ ArteVo’ Arte
Acostumamo-nos, erradamente, a temer  Acostumamo-nos, erradamente, a temer  
furiosamente a fragilidade do nosso corpo.  furiosamente a fragilidade do nosso corpo.  
Esta fragilidade é-nos tão controversa ao ponto de Esta fragilidade é-nos tão controversa ao ponto de 
induzirmos em nós próprios os típicos e contidos induzirmos em nós próprios os típicos e contidos 
movimentos já cansados. Uma vez, outra vez.  movimentos já cansados. Uma vez, outra vez.  
Os mesmos movimentos, os medos, as expirações Os mesmos movimentos, os medos, as expirações 
contadas, os corpos subtraídos, os horizontes cegos. contadas, os corpos subtraídos, os horizontes cegos. 
Mas há um dia em que percebemos que a fragilidade Mas há um dia em que percebemos que a fragilidade 
é preciosa e que a arritmia do movimento é segura. é preciosa e que a arritmia do movimento é segura. 
E dançamos, cúmplices, nas diferenças de uma  E dançamos, cúmplices, nas diferenças de uma  
queda partilhada.queda partilhada.

realização: realização: Pedro Senna Nunes/Pedro Senna Nunes/interpretação:interpretação: Bernardo Gama,  Bernardo Gama, 
Joana Gomes, Luís Oliveira e Sofia SoromenhoJoana Gomes, Luís Oliveira e Sofia Soromenho
câmara e imagem:câmara e imagem:  Pedro Senna Nunes, Miguel Robalo e João Pelica Pedro Senna Nunes, Miguel Robalo e João Pelica 
produção:produção: Vo’Arte/ Vo’Arte/projeto:projeto: Fragile (Europa Criativa) Fragile (Europa Criativa)

DURAÇÃO: 30 DURAÇÃO: 30 min min 

* Conversa com Pedro Senna Nunes * Conversa com Pedro Senna Nunes 
e moderação de Mário Augusto e moderação de Mário Augusto ( jornalista)( jornalista)  

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

19h30 • Cinema Trindade19h30 • Cinema Trindade
Mostra de Cinema • Portugal • EstreiaMostra de Cinema • Portugal • Estreia

CAIRCAIR
MEXE AssociaçãoMEXE Associação

CAIRCAIR sem rede. sem rede.
Quedas-livres sem expectativas de ver o chão onde Quedas-livres sem expectativas de ver o chão onde 
pousar. Narrativas em tempo de pandemia,  pousar. Narrativas em tempo de pandemia,  
confuso e imprevisível, onde a fragilidade se intensi-confuso e imprevisível, onde a fragilidade se intensi-
ficou e novas fissuras se abriram. ficou e novas fissuras se abriram. CAIRCAIR aproxima-se  aproxima-se 
da precariedade de pessoas reais procurando deixar da precariedade de pessoas reais procurando deixar 
as suas histórias falarem e não caindo na tentação  as suas histórias falarem e não caindo na tentação  
de falar sobre elas. Da parceria da Rede Europeia de falar sobre elas. Da parceria da Rede Europeia 
Anti-Pobreza e da MEXE Associação, surge um Anti-Pobreza e da MEXE Associação, surge um 
processo suportado nos Conselhos Locais de  processo suportado nos Conselhos Locais de  
Cidadãos, dos núcleos distritais da região Norte  Cidadãos, dos núcleos distritais da região Norte  
da EAPN Portugal (Aveiro, Braga, Bragança, Porto, da EAPN Portugal (Aveiro, Braga, Bragança, Porto, 
Viana do Castelo e Vila Real). O processo de  Viana do Castelo e Vila Real). O processo de  
construção baseou-se nas construção baseou-se nas CrónicasCrónicas –  – textos vividos textos vividos 
em tempos de crise pandémica em tempos de crise pandémica (2020) e no  (2020) e no  
desenvolvimento de fóruns de discussão que  desenvolvimento de fóruns de discussão que  
permitiu o desenho do roteiro desta curta-metragem.  permitiu o desenho do roteiro desta curta-metragem.  
CAIRCAIR conta-nos como nos podemos segurar a nós,  conta-nos como nos podemos segurar a nós, 
mesmo que em queda-livre.mesmo que em queda-livre.

coprodução:coprodução: MEXE Associação e EAPN Portugal   MEXE Associação e EAPN Portugal  
argumento:argumento: Criação Coletiva a partir dos Fóruns de Discussão Criação Coletiva a partir dos Fóruns de Discussão
realização: realização: Hugo Cruz e João Miguel Ferreira  Hugo Cruz e João Miguel Ferreira  
criação coletiva com: criação coletiva com: Ana Cristina Falcão, António Monteiro, Ana Cristina Falcão, António Monteiro, 
Beatriz Brás, Carmen Pamplona, Clara Carvalho, Cristina Queirós, Beatriz Brás, Carmen Pamplona, Clara Carvalho, Cristina Queirós, 
Elsa Rito, Francisco Rico, Germano Silva, João Rocha, John Ortiz, Elsa Rito, Francisco Rico, Germano Silva, João Rocha, John Ortiz, 
Leonor Fernandes, Margarida Sousa, Marta Mota, Patrícia Barbosa, Leonor Fernandes, Margarida Sousa, Marta Mota, Patrícia Barbosa, 
Paula Neide da Conceição, Vicente Gil, Virgílio Rego,  Paula Neide da Conceição, Vicente Gil, Virgílio Rego,  
Virgínia NevesVirgínia Neves

* Conversa com a equipa e a * Conversa com a equipa e a EAPN PORTUGAL EAPN PORTUGAL 
e moderação de Mário Augusto e moderação de Mário Augusto ( jornalista)( jornalista)

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

20 Setembro20 Setembro Segunda-FeiraSegunda-Feira

MEXE ONLINEMEXE ONLINE

MEXE ONLINEMEXE ONLINE



171720212021

21h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 21h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 
Pensamento • Portugal Pensamento • Portugal 

SABOR VISCERAL  SABOR VISCERAL  
DO FUTURO DO FUTURO 

Coletivo BOCAColetivo BOCA
Uma conversa com o coletivo BOCA e xs  Uma conversa com o coletivo BOCA e xs  
participantes da oficina participantes da oficina SABOR VISCERAL  SABOR VISCERAL  
DO FUTURODO FUTURO, no seguimento da apresentação  , no seguimento da apresentação  
do projeto. Provámos o sabor visceral do futuro.  do projeto. Provámos o sabor visceral do futuro.  
E agora?  E agora?  
O que esperávamos e o que aconteceu?  O que esperávamos e o que aconteceu?  
O que aprendemos?  O que aprendemos?  
Como podemos continuar  Como podemos continuar  
a saborear este amanhã?  a saborear este amanhã?  
Lançamos a toda a comunidade  Lançamos a toda a comunidade  
o desafio de vir partilhar e pensar connosco.o desafio de vir partilhar e pensar connosco.

com:com: Coletivo BOCA, participantxs da oficina   Coletivo BOCA, participantxs da oficina  
e Vanessa Rodrigues e Vanessa Rodrigues ( jornalista) ( jornalista) 

DURAÇÃO APROX: 60DURAÇÃO APROX: 60 min min

22h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 22h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 
Pensamento • Portugal Pensamento • Portugal 

MEXEZINEMEXEZINE
+Aparições improváveis+Aparições improváveis

Na sua segunda edição, a MEXEzine reafirma  Na sua segunda edição, a MEXEzine reafirma  
a importância do lugar das palavras sem  a importância do lugar das palavras sem  
preconceitos, desafiando o encontro de pessoas, preconceitos, desafiando o encontro de pessoas, 
ideias, tendências, identidades… distintas, sem  ideias, tendências, identidades… distintas, sem  
categorizar. A MEXEzine é um lugar de encontros categorizar. A MEXEzine é um lugar de encontros 
e de desejos, numa extensão simultaneamente  e de desejos, numa extensão simultaneamente  
documental e fugaz de todo o MEXE em 2021. documental e fugaz de todo o MEXE em 2021. 
Este ano, aventura-se na procura do que resta  Este ano, aventura-se na procura do que resta  
de humano em nós, sempre num plural que tem  de humano em nós, sempre num plural que tem  
em vista a ideia de construção de comunidade, em vista a ideia de construção de comunidade, 
onde as artes participam com fulgor e relevância onde as artes participam com fulgor e relevância 
indispensáveis, tão fundadas no real quanto  indispensáveis, tão fundadas no real quanto  
no especulativo e na imaginação.no especulativo e na imaginação.

editorial:editorial: Cláudia Galhós  Cláudia Galhós 
design: design: Irina Pereira e Joana CarneiroIrina Pereira e Joana Carneiro
distribuiçãodistribuição: Estúdio Comunitário OUPA Cerco  : Estúdio Comunitário OUPA Cerco  
(a receita reverte na totalidade para esta associação)(a receita reverte na totalidade para esta associação)
editoras:editoras: Antónia Honrado, Isabel Campante, Maria Gil,   Antónia Honrado, Isabel Campante, Maria Gil,  
Mariana Eugénio e Raquel Melo Mariana Eugénio e Raquel Melo 

20 Setembro20 Setembro Segunda-FeiraSegunda-Feira



1818 MEXEMEXE

10h00 • Online (mexe.org.pt)10h00 • Online (mexe.org.pt)
Performance/Oficina • Brasil Performance/Oficina • Brasil 

HERBÁRIO HERBÁRIO 
ANTICOLONIALANTICOLONIAL  

Rastros de DiógenesRastros de Diógenes

Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes da 14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto • Pensamento Universidade do Porto • Pensamento 

EIRPACEIRPAC
Encontro Internacional Encontro Internacional 

de Reflexão sobre de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas Práticas Artísticas 

Comunitárias Comunitárias 
“O Risco no “O Risco no 

Contemporâneo”Contemporâneo”
  
Uma co-organização entre o Centro de História  Uma co-organização entre o Centro de História  
da Arte e Investigação Artística da Universidade  da Arte e Investigação Artística da Universidade  
de Évora (CHAIA-UE), o Centro de Investigação  de Évora (CHAIA-UE), o Centro de Investigação  
e Intervenção Educativas da Faculdade de Psico-e Intervenção Educativas da Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do logia e Ciências da Educação da Universidade do 
Porto (CIIE-FPCEUP), a Escola Superior de  Porto (CIIE-FPCEUP), a Escola Superior de  
Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do 
Porto (ESMAE-P.Porto), o Instituto Politécnico  Porto (ESMAE-P.Porto), o Instituto Politécnico  
de Lisboa (IPL), o Instituto de Investigação em de Lisboa (IPL), o Instituto de Investigação em 
Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto (i2ADS-FBAUP), Artes da Universidade do Porto (i2ADS-FBAUP), 
o Laboratório de Paisagens, Património e Território  o Laboratório de Paisagens, Património e Território  
da Universidade do Minho (Lab2PT-UMinho),  da Universidade do Minho (Lab2PT-UMinho),  
representantes de duas universidades brasileiras,  representantes de duas universidades brasileiras,  
a PELE e o MEXE.a PELE e o MEXE.

Programa completo em: mexe.org.ptPrograma completo em: mexe.org.pt

21 Setembro21 Setembro Terça-FeiraTerça-Feira

MEXE ONLINEMEXE ONLINE



191920212021

21 Setembro21 Setembro Terça-FeiraTerça-Feira

19h30 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 19h30 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 
Pensamento • Portugal Pensamento • Portugal 

O RISCO DE O RISCO DE 
CONVERSAR:  CONVERSAR:  

O Risco da IntimidadeO Risco da Intimidade
Correr riscos é frequentemente conotado com  Correr riscos é frequentemente conotado com  
a ausência de prudência. Este equívoco  a ausência de prudência. Este equívoco  
moderno, simultaneamente visionário e poético,  moderno, simultaneamente visionário e poético,  
leva-nos a encarar quem corre riscos como  leva-nos a encarar quem corre riscos como  
oscilando entre um otimismo persistente e um  oscilando entre um otimismo persistente e um  
pessimismo cínico. Na redoma do primeiro mun-pessimismo cínico. Na redoma do primeiro mun-
do contemplamos passivamente a vida entre outros do contemplamos passivamente a vida entre outros 
riscos, o risco do aborrecimento e o risco da indi-riscos, o risco do aborrecimento e o risco da indi-
ferença proclamados por Giddens. Mas é toman-ferença proclamados por Giddens. Mas é toman-
do o pulso a um mundo que grita por ajuda contra do o pulso a um mundo que grita por ajuda contra 
danos potencialmente irreversíveis que arriscamos danos potencialmente irreversíveis que arriscamos 
nomear três alicerces para que, de forma  nomear três alicerces para que, de forma  
experimental, possamos voltar a arriscar.experimental, possamos voltar a arriscar.
A intimidade, o cuidado e a reparação: elementos A intimidade, o cuidado e a reparação: elementos 
fundamentais para arriscar que condimentam três fundamentais para arriscar que condimentam três 
conversas temáticas ao longo deste MEXE em busca conversas temáticas ao longo deste MEXE em busca 
de outros mundos possíveis.de outros mundos possíveis.

com: com: Gabriela Moita Gabriela Moita (Terapeuta)(Terapeuta), Rafa Gomes , Rafa Gomes (participante  (participante  
do projeto Enxoval Tempo e Espaço de Resistência)do projeto Enxoval Tempo e Espaço de Resistência) Inês Lapa  Inês Lapa 
(PELE)(PELE) e Patrícia Portela  e Patrícia Portela (Direção Artística Teatro Viriato)(Direção Artística Teatro Viriato)

DURAÇÃO APROX: 45 DURAÇÃO APROX: 45 minmin

**  Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

MEXE ONLINEMEXE ONLINE



2020 MEXEMEXE

13h30 • Meia Dose/Viseu  13h30 • Meia Dose/Viseu  
Pensamento • PortugalPensamento • Portugal

APRESENTAÇÃO  APRESENTAÇÃO  
DO LIVRO DO LIVRO 

Práticas Artísticas, Práticas Artísticas, 
Participação e PolíticaParticipação e Política

Hugo Cruz Hugo Cruz 
As práticas artísticas participativas e comunitá-As práticas artísticas participativas e comunitá-
rias reúnem um interesse crescente na atualidade. rias reúnem um interesse crescente na atualidade. 
A construção destas práticas tem acontecido num A construção destas práticas tem acontecido num 
duplo sentido: se, por um lado, a criação artística duplo sentido: se, por um lado, a criação artística 
contemporânea tem aprofundado a sua dimensão contemporânea tem aprofundado a sua dimensão 
participativa, por outro, a educação e a interven-participativa, por outro, a educação e a interven-
ção comunitária e social têm recorrido às lingua-ção comunitária e social têm recorrido às lingua-
gens artísticas como alternativa às abordagens gens artísticas como alternativa às abordagens 
tradicionais. Num momento de particular perigo tradicionais. Num momento de particular perigo 
para as democracias e para a nossa vivência cole-para as democracias e para a nossa vivência cole-
tiva este livro procura cruzar contributos da arte, tiva este livro procura cruzar contributos da arte, 
da participação e da política, num diálogo intenso da participação e da política, num diálogo intenso 
entre teoria e prática. Com base em estudos,  entre teoria e prática. Com base em estudos,  
inéditos pela sua dimensão e profundidade,  inéditos pela sua dimensão e profundidade,  
desenvolvidos pelo autor em Portugal e Brasil nos desenvolvidos pelo autor em Portugal e Brasil nos 
últimos quatro anos, envolvendo 332 pessoas de últimos quatro anos, envolvendo 332 pessoas de 
23 grupos teatrais, são discutidos os elementos 23 grupos teatrais, são discutidos os elementos 
fundamentais das práticas artísticas participati-fundamentais das práticas artísticas participati-
vas e comunitárias, bem como as potencialidades vas e comunitárias, bem como as potencialidades 
e fragilidades que os processos criativos encerram e fragilidades que os processos criativos encerram 
na sua ligação à participação cívica e política.na sua ligação à participação cívica e política.

com: com: Paulo Pires do Vale Paulo Pires do Vale (Plano Nacional das Artes)(Plano Nacional das Artes) e Graeme  e Graeme 
Pulleyn Pulleyn (Encenador) (Encenador) 

DURAÇÃO APROX:  45 DURAÇÃO APROX:  45 minmin

**  Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes da 14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto • Pensamento Universidade do Porto • Pensamento 

EIRPAC  EIRPAC  
Encontro Internacional  Encontro Internacional  

de Reflexão sobre de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas Práticas Artísticas 

Comunitárias Comunitárias 
“O Risco no “O Risco no 

Contemporâneo”Contemporâneo”
Programa completo em: mexe.org.ptPrograma completo em: mexe.org.pt

22 Setembro22 Setembro Quarta-FeiraQuarta-Feira

MEXE ONLINEMEXE ONLINE



212120212021

14h00 – 17h30 • Café do Teatro/Viseu  14h00 – 17h30 • Café do Teatro/Viseu  
Pensamento • PortugalPensamento • Portugal

O RISCO DE O RISCO DE 
CONVERSAR:  CONVERSAR:  

O Risco do CuidadoO Risco do Cuidado
com:com: Henrique Amoedo  Henrique Amoedo (Direção Artística Dançando  (Direção Artística Dançando  
com a Diferença)com a Diferença), Bárbara Gomes , Bárbara Gomes (Investigadora em cuidados (Investigadora em cuidados 
paliativos)paliativos) e Raquel Ribeiro dos Santos  e Raquel Ribeiro dos Santos (Culturgest)(Culturgest)

DURAÇÃO APROX: 45 DURAÇÃO APROX: 45 minmin

* Esta conversa integra o ciclo de conversas * Esta conversa integra o ciclo de conversas Boca Livre Boca Livre 

**  Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

21h00 • Associação de Solidariedade da Zona das 21h00 • Associação de Solidariedade da Zona das 
Fontaínhas • Performance • Brasil • Estreia nacional Fontaínhas • Performance • Brasil • Estreia nacional 

POLÍTICA DE POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE PRIVACIDADE 

CinzaCinza
POLÍTICA DE PRIVACIDADEPOLÍTICA DE PRIVACIDADE é um evento   é um evento  
performativo sobre os códigos (digitais) da comuni-performativo sobre os códigos (digitais) da comuni-
cação humana. Língua não é cenário, é a cena em cação humana. Língua não é cenário, é a cena em 
si. Mesmo ao vivo e em voz alta, os algoritmos  si. Mesmo ao vivo e em voz alta, os algoritmos  
estão sempre entre dois corpos físicos. O evento estão sempre entre dois corpos físicos. O evento 
performativo é construído em dois atos: o primeiro, performativo é construído em dois atos: o primeiro, 
audiovisual, apresenta a história do vidro e sua  audiovisual, apresenta a história do vidro e sua  
revolução na lógica comunicacional dos telemóveis; revolução na lógica comunicacional dos telemóveis; 
o segundo, a construção imersiva e interativa de o segundo, a construção imersiva e interativa de 
uma conversa mediada pelos telemóveis  uma conversa mediada pelos telemóveis  
dos participantes e um grande ecrã – ainda que  dos participantes e um grande ecrã – ainda que  
próximas umas das outras, conversam como  próximas umas das outras, conversam como  
anónimas, dentro dos seus códigos de programação, anónimas, dentro dos seus códigos de programação, 
a traduzir uma experiência em linguagem mediada a traduzir uma experiência em linguagem mediada 
por códigos binários.por códigos binários.

conceção e coordenação geral: conceção e coordenação geral: Gustavo Colombini  Gustavo Colombini  
e João Turchi e João Turchi (cinza)(cinza)

DURAÇÃO APROX: 60 DURAÇÃO APROX: 60 minmin

*Para participação na atividade será necessária a utilização de um *Para participação na atividade será necessária a utilização de um 
dispositivo móvel com acesso próprio à internetdispositivo móvel com acesso próprio à internet

22 Setembro22 Setembro Quarta-FeiraQuarta-Feira

MEXE ONLINEMEXE ONLINE



2222 MEXEMEXE

16h30 – 19h30 • Fontaínhas • Performance 16h30 – 19h30 • Fontaínhas • Performance 
Portugal/Brasil • EstreiaPortugal/Brasil • Estreia

MANIFESTAÇÕES  MANIFESTAÇÕES  
Teatro do Frio Teatro do Frio 

Uma sombra. Uma mesa de café. O lancil  Uma sombra. Uma mesa de café. O lancil  
de um degrau. Lugares de encontro para um  de um degrau. Lugares de encontro para um  
possível diálogo entre dois desconhecidos. Falar.  possível diálogo entre dois desconhecidos. Falar.  
Agir com e sobre a palavra, projetar campos  Agir com e sobre a palavra, projetar campos  
de ação, desejo e imaginação. Falar com um  de ação, desejo e imaginação. Falar com um  
desconhecido em espaço público –construir  desconhecido em espaço público –construir  
possibilidades, regenerar o espaço público  possibilidades, regenerar o espaço público  
enquanto lugar de encontro com o que nos  enquanto lugar de encontro com o que nos  
é desconhecido. Durante 4 dias, um conjunto  é desconhecido. Durante 4 dias, um conjunto  
de atores, caminhará pelo bairro das Fontaínhas, de atores, caminhará pelo bairro das Fontaínhas, 
inspirado por um glossário de ideias, procuran-inspirado por um glossário de ideias, procuran-
do dialogar sobre elas, construindo em cada cruza-do dialogar sobre elas, construindo em cada cruza-
mento um campo de ação, ressignificação e rees-mento um campo de ação, ressignificação e rees-
crita, numa relação íntima e irrepetível de 1 para 1. crita, numa relação íntima e irrepetível de 1 para 1. 
Durante 4 dias, após a deriva diária, o elenco  Durante 4 dias, após a deriva diária, o elenco  
chega ao espaço da performance, onde em tempo chega ao espaço da performance, onde em tempo 
real e em jogo performativo, ante a presença do  real e em jogo performativo, ante a presença do  
público, atualiza em ação e relação performática,  público, atualiza em ação e relação performática,  
o glossário das ideias iniciais a partir dos encontros o glossário das ideias iniciais a partir dos encontros 
tidos, permitindo que um outro texto plural, poli-tidos, permitindo que um outro texto plural, poli-
fônico e polissêmico se manifeste e se reescreva.fônico e polissêmico se manifeste e se reescreva.

direção artística: direção artística: Catarina LacerdaCatarina Lacerda/criação: /criação: Catarina Lacerda, Catarina Lacerda, 
Diogo Liberano e Rodrigo Malvar/Diogo Liberano e Rodrigo Malvar/texto: texto: Escrita dramatúrgica Escrita dramatúrgica 
original de Diogo Liberano, cruza autores de referência com original de Diogo Liberano, cruza autores de referência com 
auscultação a grupos diversificados de cidadãos, nomeadamente auscultação a grupos diversificados de cidadãos, nomeadamente 
moradores de Lordelo do Ouro e Fontaínhas atualizando premências moradores de Lordelo do Ouro e Fontaínhas atualizando premências 
e pertinências do período atual /e pertinências do período atual /atores: atores: Sara Neves, Maria Luís Vilas Sara Neves, Maria Luís Vilas 
Boas, Vahan Kerovpyan, José Carretas/Boas, Vahan Kerovpyan, José Carretas/direção de produção:  direção de produção:  
Paula Silva/Paula Silva/produção executiva: jprodução executiva: josé António Cunhaosé António Cunha
apoio na pesquisa:apoio na pesquisa: MEXE MEXE

AÇÕES PERFORMATIVASAÇÕES PERFORMATIVAS

23 setembro • 18h30/24 setembro • 16h30 23 setembro • 18h30/24 setembro • 16h30 
25 setembro • 12h00/26 setembro • 12h0025 setembro • 12h00/26 setembro • 12h00

Sempre na Sede Social Sporting Clube de São VítorSempre na Sede Social Sporting Clube de São Vítor

19h30 • Teatro Municipal do Porto.Campo Alegre19h30 • Teatro Municipal do Porto.Campo Alegre
Dança • Portugal Dança • Portugal 

CLASSE DO JAIME CLASSE DO JAIME 
Susana Domingos Gaspar Susana Domingos Gaspar 

Na região de Santarém, existe um sociolecto,  Na região de Santarém, existe um sociolecto,  
criado com a função de proteger e estimular as  criado com a função de proteger e estimular as  
trocas comerciais dos vendedores de mantas de trocas comerciais dos vendedores de mantas de 
Minde. No Linguajar Típico de Minde, não existe Minde. No Linguajar Típico de Minde, não existe 
tradução para Dança, mas para baile existem duas: tradução para Dança, mas para baile existem duas: 
O-do-Barreiro e Classe do Jaime. O-do-Barreiro e Classe do Jaime. CLASSE DO CLASSE DO 
JAIMEJAIME foi criada em 2018, com a Bolsa de Criação  foi criada em 2018, com a Bolsa de Criação 
Filhos do Meio da Associação Materiais Diversos. Filhos do Meio da Associação Materiais Diversos. 
É um trabalho de par, a partir das danças tradicio-É um trabalho de par, a partir das danças tradicio-
nais da Serra D’Aire e Candeeiros. Uma bailarina  nais da Serra D’Aire e Candeeiros. Uma bailarina  
e um músico vão ao encontro de vários grupos, e um músico vão ao encontro de vários grupos, 
para uma prática continuada deste tipo de  para uma prática continuada deste tipo de  
repertório. Nos subterrâneos do trabalho estiveram repertório. Nos subterrâneos do trabalho estiveram 
perguntas lançadas de um lado para o outro,  perguntas lançadas de um lado para o outro,  
que convocam para a composição temas como  que convocam para a composição temas como  
o género, o erotismo e o peso. O que pergunta  o género, o erotismo e o peso. O que pergunta  
a dança tradicional à dança contemporânea? a dança tradicional à dança contemporânea? 

composição coreográfica e coreoturgia:composição coreográfica e coreoturgia: Susana Domingos Gaspar Susana Domingos Gaspar
composição musical: composição musical: Edgar Valente/Edgar Valente/bailadores: bailadores: Susana Domingos Susana Domingos 
Gaspar e Edgar Valente Gaspar e Edgar Valente convidados:convidados: membros do Rancho Folclórico  membros do Rancho Folclórico 
Luz dos Candeeiros (Arrimal)/Luz dos Candeeiros (Arrimal)/direção técnica e desenho de luz:  direção técnica e desenho de luz:  
Bruno Santos/Bruno Santos/apoios  apoios  Bolsa de Criação Filhos do Meio  Bolsa de Criação Filhos do Meio  
da Associação Cultural Materiais Diversos,  da Associação Cultural Materiais Diversos,  
Festival Bons Sons, Associação Mundo em ReboliçoFestival Bons Sons, Associação Mundo em Reboliço
residências: residências: Convento do Carmo, Torres Novas;  Convento do Carmo, Torres Novas;  
Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro; Auditório de Cem SoldosCentro de Artes e Ofícios Roque Gameiro; Auditório de Cem Soldos
agradecimentos:agradecimentos: O Corpo da Dança, Fácil Contacto, Miguel Serra,  O Corpo da Dança, Fácil Contacto, Miguel Serra, 
Guilherme Correia, Joana Martins, Rancho Folclórico do Casal Guilherme Correia, Joana Martins, Rancho Folclórico do Casal 
Sentista, Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Riachos, Rancho Sentista, Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Riachos, Rancho 
Folclórico Recreativo, Os Ceifeiros de Liteiros, Rancho Folclórico Folclórico Recreativo, Os Ceifeiros de Liteiros, Rancho Folclórico 
da Gouxaria, Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros (Arrimal),  da Gouxaria, Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros (Arrimal),  
Rancho do Covão do Coelho, RA100Rancho do Covão do Coelho, RA100
coproduçãocoprodução: Teatro Municipal do Porto.Campo Alegre: Teatro Municipal do Porto.Campo Alegre

DURAÇÃO APROX:  45 DURAÇÃO APROX:  45 minmin

23 Setembro23 Setembro Quinta-FeiraQuinta-Feira



232320212021

21h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) • Música 21h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) • Música 
Estados Unidos da América • Estreia nacionalEstados Unidos da América • Estreia nacional

UNEARTHING UNEARTHING 
QUEER ECOLOGIES QUEER ECOLOGIES 

(Desenterrando  (Desenterrando  
Ecologias Queer)Ecologias Queer)  

Amy Reid Amy Reid 
UNEARTHING QUEER ECOLOGIES é um  UNEARTHING QUEER ECOLOGIES é um  
projeto de arte sonora áudio/visual que utiliza  projeto de arte sonora áudio/visual que utiliza  
biologia e tecnologia para revelar imagens e sons biologia e tecnologia para revelar imagens e sons 
da vida vegetal em crescimento para além do  da vida vegetal em crescimento para além do  
âmbito da visão e audição humanas. O título refere-âmbito da visão e audição humanas. O título refere-
-se ao termo-se ao termo Queer Ecology Queer Ecology que a teórica Catriona  que a teórica Catriona 
Sandilands descreve como “reconhecendo que as Sandilands descreve como “reconhecendo que as 
pessoas consideram frequentemente a natureza em pessoas consideram frequentemente a natureza em 
termos de noções dualistas como “natural e não  termos de noções dualistas como “natural e não  
natural”, “viva ou não viva” ou “humana ou não  natural”, “viva ou não viva” ou “humana ou não  
humana”, quando na realidade, a natureza  humana”, quando na realidade, a natureza  
existe num estado contínuo”. O projeto presta  existe num estado contínuo”. O projeto presta  
homenagem a esta ideia, documentando de forma homenagem a esta ideia, documentando de forma 
sonora e visual o crescimento de lavanda,  sonora e visual o crescimento de lavanda,  
amores-perfeitos e cogumelos; plantas que foram amores-perfeitos e cogumelos; plantas que foram 
consideradas “queer” pela cultura e organismos consideradas “queer” pela cultura e organismos 
que são “queer” na própria natureza do seu ADN.que são “queer” na própria natureza do seu ADN.

técnica:técnica: Mel Gross  Mel Gross 
apoio: apoio: Robert W. Deutsch Foundation, The Medicine Show. Robert W. Deutsch Foundation, The Medicine Show. 
Esta ação é apoiada pela Mid Atlantic Arts através da USArtists Esta ação é apoiada pela Mid Atlantic Arts através da USArtists 
International em parceria com a National Endowment for the Arts International em parceria com a National Endowment for the Arts 
e a Andrew W. Mellon Foundatione a Andrew W. Mellon Foundation

DURAÇÃO APROX:  45 DURAÇÃO APROX:  45 minmin

22h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)22h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)
Pensamento • Portugal Pensamento • Portugal 

MEXEZINEMEXEZINE
+A+Aparições Improváveisparições Improváveis

14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes 14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto • Pensamento da Universidade do Porto • Pensamento 

EIRPACEIRPAC
Encontro Internacional Encontro Internacional 

de Reflexão sobre de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas Práticas Artísticas 

Comunitárias Comunitárias 
“O Risco no “O Risco no 

Contemporâneo”Contemporâneo”
Programa completo em: mexe.org.ptPrograma completo em: mexe.org.pt

23 Setembro23 Setembro Quinta-FeiraQuinta-Feira



2424 MEXEMEXE

14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes da 14h00 – 17h30 • Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto • Pensamento Universidade do Porto • Pensamento 

EIRPACEIRPAC
Encontro Internacional  Encontro Internacional  

de Reflexão sobre de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas Práticas Artísticas 

Comunitárias  Comunitárias  
“O Risco no “O Risco no 

ContemporâneoContemporâneo””
Programa completo em: mexe.org.ptPrograma completo em: mexe.org.pt

14h30 – 17h30 • Fontaínhas  14h30 – 17h30 • Fontaínhas  
Performance • Portugal/BrasilPerformance • Portugal/Brasil

MANIFESTAÇÕES  MANIFESTAÇÕES  
Teatro do Frio Teatro do Frio 

SINOPSE PÁGINA 22SINOPSE PÁGINA 22

18h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 18h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) 
Pensamento • PortugalPensamento • Portugal

APRESENTAÇÃO  APRESENTAÇÃO  
DO LIVRO DO LIVRO   

Práticas Artísticas, Práticas Artísticas, 
Participação e PolíticaParticipação e Política

Hugo Cruz Hugo Cruz 
com:com: Benito Burgos ( Benito Burgos (Ministério da Educação, Cultura e Desporto Ministério da Educação, Cultura e Desporto 
do Governo de Espanha)do Governo de Espanha), Isabel Bezelga , Isabel Bezelga (Universidade de Évora)(Universidade de Évora), , 
Isabel Menezes Isabel Menezes (Universidade do Porto)(Universidade do Porto) e Álvaro Laborinho Lúcio  e Álvaro Laborinho Lúcio 
(Escritor) (Escritor) apoio: apoio: Mostra Espanha 2021/Ministerio de Educación Mostra Espanha 2021/Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte/Embaixada de Espanha em PortugalCultura y Deporte/Embaixada de Espanha em Portugal

DURAÇÃO APROX:  60 DURAÇÃO APROX:  60 minmin

**  Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

21h00 • Teatro Municipal do Porto. Campo Alegre 21h00 • Teatro Municipal do Porto. Campo Alegre 
Dança • PortugalDança • Portugal

CLASSE DO JAIMECLASSE DO JAIME
Susana Domingos GasparSusana Domingos Gaspar

DURAÇÃO APROX:  45 DURAÇÃO APROX:  45 minmin

SINOPSE PÁGINA 22SINOPSE PÁGINA 22

24 Setembro24 Setembro Sexta-FeiraSexta-Feira

MEXE ONLINEMEXE ONLINE
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22h30 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) • Música 22h30 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro) • Música 
Portugal/Espanha • Estreia Portugal/Espanha • Estreia 

LABORATÓRIO DOS LABORATÓRIO DOS 
RISCOS IMPOSSÍVEIS RISCOS IMPOSSÍVEIS 

Centro Cultural Centro Cultural 
das Fontaínhas das Fontaínhas 

PProjeto especulativo, um não-lugar que visa  rojeto especulativo, um não-lugar que visa  
a potenciar a apropriação da linguagem sobre o a potenciar a apropriação da linguagem sobre o 
“risco” num contexto de exploração artística em “risco” num contexto de exploração artística em 
comunidade. A auto-proclamação deste Centro  comunidade. A auto-proclamação deste Centro  
decorre de um movimento cultural espontâneo que decorre de um movimento cultural espontâneo que 
surgiu nas Fontainhas em maio de 2020 e que dura surgiu nas Fontainhas em maio de 2020 e que dura 
até então. Foi um movimento de desconfinamento até então. Foi um movimento de desconfinamento 
dos corpos, dos espíritos e das liberdades individuais dos corpos, dos espíritos e das liberdades individuais 
e coletivas num contexto de isolamento e de discurso e coletivas num contexto de isolamento e de discurso 
sobre o medo.sobre o medo.

orientação pesquisa: orientação pesquisa: Cecília de FátimaCecília de Fátima
orientação artes visuais:orientação artes visuais: Daniela Carneiro Lino   Daniela Carneiro Lino  
orientação música: orientação música: Los Sara Fontán/Los Sara Fontán/produção:produção: Susana Isabel,   Susana Isabel,  
Sofia Marques, Joaquim Durães, uma cocrição com  Sofia Marques, Joaquim Durães, uma cocrição com  
os moradorxs das Fontaínhas ⁄os moradorxs das Fontaínhas ⁄apoio na pesquisa: mexeapoio na pesquisa: mexe

22h30 • Teatro Viriato/Viseu • Pensamento • Portugal22h30 • Teatro Viriato/Viseu • Pensamento • Portugal

MEXEZINEMEXEZINE
+ A+ Aparições Improváveisparições Improváveis

24 Setembro24 Setembro Sexta-FeiraSexta-Feira

10h30 – 16h45 • Serralves  10h30 – 16h45 • Serralves  
Música • PortugalMúsica • Portugal

NOTAS DE CONTACTONOTAS DE CONTACTO
Orquestra de Câmara  Orquestra de Câmara  

Portuguesa Portuguesa 
Os músicos formadores do projeto NOTAS DE Os músicos formadores do projeto NOTAS DE 
CONTACTO – a OCPsolidária na CERCIOEIRAS CONTACTO – a OCPsolidária na CERCIOEIRAS 
partilharão os resultados obtidos no âmbito musi-partilharão os resultados obtidos no âmbito musi-
cal, alcançados através do trabalho com pessoas cal, alcançados através do trabalho com pessoas 
com deficiência intelectual. Estes resultados são ba-com deficiência intelectual. Estes resultados são ba-
seados na pesquisa e criação de uma simbologia seados na pesquisa e criação de uma simbologia 
inovadora que favorece a autonomia dos partici-inovadora que favorece a autonomia dos partici-
pantes, passando pela construção de instrumentos pantes, passando pela construção de instrumentos 
adaptados, potenciando a concentração e execução adaptados, potenciando a concentração e execução 
musical. A base de trabalho centra-se na improvi-musical. A base de trabalho centra-se na improvi-
sação musical, sendo possível a experimentação e sação musical, sendo possível a experimentação e 
criação de texturas sonoras, como o manuseamento criação de texturas sonoras, como o manuseamento 
de instrumentos/materiais adaptados. de instrumentos/materiais adaptados. 

coprodução:coprodução:  Fundação de Serralves/Projeto Olhares InclusivosFundação de Serralves/Projeto Olhares Inclusivos

21h00 • Teatro Viriato/Viseu • Teatro • Chile21h00 • Teatro Viriato/Viseu • Teatro • Chile

PAISAJES PARA  PAISAJES PARA  
NO COLOREAR NO COLOREAR   

La Re-sentidaLa Re-sentida
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10h00 • Praça da Alegria  10h00 • Praça da Alegria  
Instalação/Performance • Portugal • EstreiaInstalação/Performance • Portugal • Estreia

AZEVEDO  AZEVEDO  
PELEPELE

Uma cidade plural é um lugar que acolhe os fluxos, Uma cidade plural é um lugar que acolhe os fluxos, 
as trocas e os contactos entre múltiplas comunida-as trocas e os contactos entre múltiplas comunida-
des. É um espaço regenerativo que convoca  des. É um espaço regenerativo que convoca  
humanos e mais que humanos para um debate  humanos e mais que humanos para um debate  
em torno de caminhos, de transgressão e imagina-em torno de caminhos, de transgressão e imagina-
ção, com vista à (re)definição de outras ontologias ção, com vista à (re)definição de outras ontologias 
e cartografias possíveis. O pensamento mais  e cartografias possíveis. O pensamento mais  
do que humano ajuda a reformular como a  do que humano ajuda a reformular como a  
cidade pode ser concebida, além da atual  cidade pode ser concebida, além da atual  
perspetiva centrada no homem, para que esta  perspetiva centrada no homem, para que esta  
possa ser projetada, governada e vivida como  possa ser projetada, governada e vivida como  
um lugar biodiverso e ecocêntrico.  um lugar biodiverso e ecocêntrico.  
Esta intervenção, enquanto parte de uma ação mais Esta intervenção, enquanto parte de uma ação mais 
ampla, explora a convergência entre ação política  ampla, explora a convergência entre ação política  
e ecologia, e o seu potencial de reposicionar uma e ecologia, e o seu potencial de reposicionar uma 
reflexão profunda sobre padrões alternativos de ser, reflexão profunda sobre padrões alternativos de ser, 
fazer e viver em vizinhança.fazer e viver em vizinhança.

direção artística:direção artística: Fernando Almeida e Rodrigo Malvar   Fernando Almeida e Rodrigo Malvar  
direção de produção:direção de produção: Carina Moutinho/ Carina Moutinho/equipa artística:equipa artística: Bruno  Bruno 
Boaro, Carina Moutinho, Inês Carneiro, Janne Schröder, João Boaro, Carina Moutinho, Inês Carneiro, Janne Schröder, João 
Miguel Ferreira, Lucelina Rosa, Sérgio Couto e Simão Rodrigues  Miguel Ferreira, Lucelina Rosa, Sérgio Couto e Simão Rodrigues  
vizinhos: vizinhos: Arlindo Pereira, Elvira Magalhães, Idália Rosalita,  Arlindo Pereira, Elvira Magalhães, Idália Rosalita,  
Juliana Pereira, Manuel Fernandes, Manuel, Maria José, Maria José Juliana Pereira, Manuel Fernandes, Manuel, Maria José, Maria José 
Pereira, Laurinda Rocha, Magalhães e Rosa MotaPereira, Laurinda Rocha, Magalhães e Rosa Mota

10h30 – 13h00 • Campanhã10h30 – 13h00 • Campanhã
Performance • Portugal/BrasilPerformance • Portugal/Brasil

MANIFESTAÇÕES  MANIFESTAÇÕES  
Teatro do FrioTeatro do Frio

SINOPSE PÁGINA 22SINOPSE PÁGINA 22

18h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)  18h00 • MEXE Praça (Jardim de São Lázaro)  
Música • Portugal Música • Portugal 

NOTAS DE CONTACTONOTAS DE CONTACTO
Orquestra de Câmara  Orquestra de Câmara  

Portuguesa Portuguesa e CERCIOEIRASe CERCIOEIRAS
Os músicos da OCP, em parceria com os terapeutas Os músicos da OCP, em parceria com os terapeutas 
da CERCIOEIRAS desenvolvem neste projeto  da CERCIOEIRAS desenvolvem neste projeto  
estratégias de aprendizagem musical direcionadasestratégias de aprendizagem musical direcionadas
às limitações concretas destes adultos, onde a  às limitações concretas destes adultos, onde a  
música se apresenta como elemento facilitador de  música se apresenta como elemento facilitador de  
comunicação e ferramenta terapêutica de melhoria  comunicação e ferramenta terapêutica de melhoria  
de competências sociais, físicas e cognitivas.  de competências sociais, físicas e cognitivas.  
Desde 2009 o projeto desenvolveu repertório,  Desde 2009 o projeto desenvolveu repertório,  
partituras adaptadas e instrumentos adaptados, partituras adaptadas e instrumentos adaptados, 
bem como um leque de parcerias que permitem a  bem como um leque de parcerias que permitem a  
partilha e a aprendizagem com as suas congéneres partilha e a aprendizagem com as suas congéneres 

direção artística: direção artística: Pedro Carneiro/Pedro Carneiro/direção de projetos e inovação: direção de projetos e inovação: 
Teresa Simas/Teresa Simas/direção executiva:direção executiva: Alexandre Dias/ Alexandre Dias/músicos:músicos: Ana  Ana 
Maria Santos Maria Santos (clarinetista)(clarinetista) e Rui Maia e Rui Maia (flautista) (flautista) com participantes  com participantes 
do Porto/do Porto/coprodução:coprodução: Fundação Calouste Gulbenkian Fundação Calouste Gulbenkian

25 Setembro25 Setembro SábadoSábado
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21h00 • CRL – Central Elétrica21h00 • CRL – Central Elétrica
Performance • Brasil • Estreia nacional Performance • Brasil • Estreia nacional 

ALTAMIRA 2042  ALTAMIRA 2042  
Gabriela Carneiro  Gabriela Carneiro  

da Cunhada Cunha
ALTAMIRA 2042ALTAMIRA 2042 parte do deslocamento e   parte do deslocamento e  
o encontro entre artistas e comunidades locais  o encontro entre artistas e comunidades locais  
do rio Xingu, Brasil.Trata-se da segunda etapa  do rio Xingu, Brasil.Trata-se da segunda etapa  
do projeto do projeto Margens – Sobre Rios, Crocodilos e  Margens – Sobre Rios, Crocodilos e  
VagalumesVagalumes, da atriz e investigadora, uma série  , da atriz e investigadora, uma série  
de performances desenhadas a partir do testemu-de performances desenhadas a partir do testemu-
nho de rios brasileiros e das pessoas que vivem  nho de rios brasileiros e das pessoas que vivem  
nas suas margens – e à margem de processos histó-nas suas margens – e à margem de processos histó-
ricos, políticos e económicos. É uma instalação  ricos, políticos e económicos. É uma instalação  
audiovisual que amplifica testemunhos sobre  audiovisual que amplifica testemunhos sobre  
a catástrofe causada pela hidroelétrica de Belo  a catástrofe causada pela hidroelétrica de Belo  
Monte, no Brasil. São vozes que habitam  Monte, no Brasil. São vozes que habitam  
as margens do rio Xingu: ribeirinhos afetados  as margens do rio Xingu: ribeirinhos afetados  
pela barragem, povos indígenas, lideranças  pela barragem, povos indígenas, lideranças  
de movimentos sociais, moradores de Altamira,  de movimentos sociais, moradores de Altamira,  
funcionários do Governo Federal e de instituições funcionários do Governo Federal e de instituições 
socioambientais, a mata, os animais, o vento,  socioambientais, a mata, os animais, o vento,  
a chuva e o próprio rio. Uma polifonia de seres,  a chuva e o próprio rio. Uma polifonia de seres,  
línguas, sonoridades e perspetivas que pretende línguas, sonoridades e perspetivas que pretende 
abrir a escuta ao público para vozes que tantos  abrir a escuta ao público para vozes que tantos  
tentam silenciar. tentam silenciar. 

conceção, direção e performance: conceção, direção e performance: Gabriela Carneiro da CunhaGabriela Carneiro da Cunha
texto:texto: Raimunda Gomes da Silva, João Pereira da Silva,   Raimunda Gomes da Silva, João Pereira da Silva,  
Povos indígenas Araweté e Juruna, Bel Juruna, Eliane Brum, Povos indígenas Araweté e Juruna, Bel Juruna, Eliane Brum, 
Antonia Mello, Mc Rodrigo – Poeta Marginal, Mc Fernando,  Antonia Mello, Mc Rodrigo – Poeta Marginal, Mc Fernando,  
Thais Santi, Thais Mantovanelli, Marcelo Salazar, Gabriela Carneiro Thais Santi, Thais Mantovanelli, Marcelo Salazar, Gabriela Carneiro 
da Cunha, João Marcelo Iglesias e Lariza/da Cunha, João Marcelo Iglesias e Lariza/vídeo:vídeo: João Marcelo  João Marcelo 
Iglesias, Rafael Frazão e Gabriela Carneiro da CunhaIglesias, Rafael Frazão e Gabriela Carneiro da Cunha
diretora de produçãodiretora de produção: Gabriela Gonçalves/: Gabriela Gonçalves/produçãoprodução: Corpo : Corpo 
Rastreado e Aruac Filmes/Rastreado e Aruac Filmes/coproduçãocoprodução: Cultura em Expansão/CMP: Cultura em Expansão/CMP

DURAÇÃO APROX: 90 DURAÇÃO APROX: 90 minmin

22h45 • Igreja de São Pedro de Miragaia 22h45 • Igreja de São Pedro de Miragaia 
Performance • Brasil/PortugalPerformance • Brasil/Portugal

ENCONTRO DAS ÁGUASENCONTRO DAS ÁGUAS
Gabriela Carneiro  Gabriela Carneiro  

da Cunhada Cunha
A artista Gabriela Carneiro da Cunha convida  A artista Gabriela Carneiro da Cunha convida  
mulheres de diferentes origens, nacionalidades,  mulheres de diferentes origens, nacionalidades,  
línguas, corpos, ancestralidades e formas de vida,  línguas, corpos, ancestralidades e formas de vida,  
a mergulharem juntas nas águas do rio Douro  a mergulharem juntas nas águas do rio Douro  
e ouvir o seu testemunho. Os procedimentos  e ouvir o seu testemunho. Os procedimentos  
propostos pela artista para essa experiência coletiva propostos pela artista para essa experiência coletiva 
são os mesmos adotados no seu projeto de são os mesmos adotados no seu projeto de 
pesquisa MARGENS – SOBRE RIOS, BUÍUNAS  pesquisa MARGENS – SOBRE RIOS, BUÍUNAS  
E VAGALUMES, dedicado a ouvir o testemunho E VAGALUMES, dedicado a ouvir o testemunho 
de rios vivendo uma experiência de catástrofe, sob de rios vivendo uma experiência de catástrofe, sob 
a perspetiva do rio.a perspetiva do rio.

orientação: orientação: Gabriela Carneiro da CunhaGabriela Carneiro da Cunha
coprodução: coprodução: Cultura em Expansão / CMPCultura em Expansão / CMP

25 Setembro25 Setembro SábadoSábado



2828 MEXEMEXE

Até às 20h00 • Praça da AlegriaAté às 20h00 • Praça da Alegria
Instalação/Performance • Portugal Instalação/Performance • Portugal 

AZEVEDO AZEVEDO 
PELEPELE

SINOPSE PÁGINA 26SINOPSE PÁGINA 26

10h30 – 13h00 • Campanhã10h30 – 13h00 • Campanhã
 Performance • Portugal/Brasil  Performance • Portugal/Brasil 

MANIFESTAÇÕES MANIFESTAÇÕES 
Teatro do FrioTeatro do Frio

SINOPSE PÁGINA 22SINOPSE PÁGINA 22

26 Setembro26 Setembro DomingoDomingo

30 Setembro, Quinta-Feira30 Setembro, Quinta-Feira 1 Outubro, Sexta-Feira1 Outubro, Sexta-Feira

19h30 • Online (zoom) 19h30 • Online (zoom) 
Pensamento • Portugal Pensamento • Portugal 

O RISCO DE O RISCO DE 
CONVERSAR:  CONVERSAR:  

O Risco da ReparaçãoO Risco da Reparação
com:com: Rosa Pomar  Rosa Pomar (artesã e investigadora)(artesã e investigadora), Lúcia Marques , Lúcia Marques 
(conservadora da Coleção CGD)(conservadora da Coleção CGD) e Hugo Cruz e Hugo Cruz (MEXE) (MEXE)

**  Também com Transmissão OnlineTambém com Transmissão Online

SINOPSE PÁGINA 19SINOPSE PÁGINA 19

21h00 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 21h00 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 
Performance • Brasil Performance • Brasil 

POLÍTICA DE POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE PRIVACIDADE 

CinzaCinza

SINOPSE PÁGINA 21SINOPSE PÁGINA 21

MEXE ONLINEMEXE ONLINE
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21h00 • CRL – Central Elétrica21h00 • CRL – Central Elétrica
Performance • Brasil Performance • Brasil 

ALTAMIRA 2042 ALTAMIRA 2042 
Gabriela Carneiro da Gabriela Carneiro da 

CunhaCunha
coprodução: coprodução: Cultura em Expansão/CMPCultura em Expansão/CMP

SINOPSE PÁGINA 26SINOPSE PÁGINA 26

22h30 • CRL – Central Elétrica22h30 • CRL – Central Elétrica
Pensamento • Portugal Pensamento • Portugal 

MEXEZINEMEXEZINE
++Aparições ImprováveisAparições Improváveis

26 Setembro26 Setembro DomingoDomingo

2 Outubro2 Outubro SábadoSábado

18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa
Pensamento • PortugalPensamento • Portugal

APRESENTAÇÃO  APRESENTAÇÃO  
DO LIVRODO LIVRO

Práticas Artísticas,  Práticas Artísticas,  
Participação e PolíticaParticipação e Política

Hugo CruzHugo Cruz
com:com: Américo Rodrigues  Américo Rodrigues (Diretor Geral da Direção Geral (Diretor Geral da Direção Geral 
das Artes)das Artes), Cláudia Madeira , Cláudia Madeira (Investigadora)(Investigadora), Mariana Duarte , Mariana Duarte 
( jornalista)( jornalista) e Raquel Ribeiro dos Santos  e Raquel Ribeiro dos Santos (Culturgest)(Culturgest)

DURAÇÃO APROX: 60 DURAÇÃO APROX: 60 minmin

SINOPSE PÁGINA 20SINOPSE PÁGINA 20

19h00 • Foyer Culturgest Lisboa19h00 • Foyer Culturgest Lisboa
Música/Instalação • Estados Unidos da AméricaMúsica/Instalação • Estados Unidos da América

UNEARTHING QUEER UNEARTHING QUEER 
ECOLOGIESECOLOGIES

Amy ReidAmy Reid

SINOPSE PÁGINA 23SINOPSE PÁGINA 23
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11h00 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 11h00 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 
Mostra de Cinema • PortugalMostra de Cinema • Portugal

UMA ÁRVORE NO UMA ÁRVORE NO 
LARGO LARGO 

O O Retrato da Comunidade  Retrato da Comunidade  
no Bons Sonsno Bons Sons
Tomás QuitérioTomás Quitério

SINOPSE PÁGINA 13SINOPSE PÁGINA 13

11h30 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 11h30 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 
Mostra de Cinema • HolandaMostra de Cinema • Holanda

1000 Silent Heroins 1000 Silent Heroins 
Stefan de GraaffStefan de Graaff

SINOPSE PÁGINA 12SINOPSE PÁGINA 12

16h00 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 16h00 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 
Mostra de Cinema • BrasilMostra de Cinema • Brasil

CIDADE CORRERIACIDADE CORRERIA
Juliana VicenteJuliana Vicente

SINOPSE PÁGINA 15SINOPSE PÁGINA 15

16h20 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 16h20 • Pequeno Auditório Culturgest Lisboa 
Mostra de Cinema • PortugalMostra de Cinema • Portugal

CAIRCAIR
MEXE AssociaçãoMEXE Associação
*Conversa com a equipa e a EAPN Portugal*Conversa com a equipa e a EAPN Portugal

SINOPSE PÁGINA 16SINOPSE PÁGINA 16

3 Outubro3 Outubro
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DomingoDomingo

18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa • Apresentação 18h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa • Apresentação 
Espanha • EstreiaEspanha • Estreia

RISCO.  RISCO.  
Retrato do InvisívelRetrato do Invisível  
Juan Cabello ArribasJuan Cabello Arribas

As comunidades estabelecem-se e, quando a lente  As comunidades estabelecem-se e, quando a lente  
do observador as captura, elas já são outra coisa.  do observador as captura, elas já são outra coisa.  
Fazer visível a energia que transforma um grupo  Fazer visível a energia que transforma um grupo  
de indivíduos numa massa humana. Papéis, grava-de indivíduos numa massa humana. Papéis, grava-
doras, superfícies, raios X ou simplesmente a lente  doras, superfícies, raios X ou simplesmente a lente  
fotográfica, nunca conseguirão capturar a trama  fotográfica, nunca conseguirão capturar a trama  
de sensações e emoções que organiza a política  de sensações e emoções que organiza a política  
interna deste MEXE. Esses vínculos escapam  interna deste MEXE. Esses vínculos escapam  
aos sentidos. Campos magnéticos, topografias  aos sentidos. Campos magnéticos, topografias  
energéticas em contínuo estado de transformação.  energéticas em contínuo estado de transformação.  
Correr o risco de voltar a essa geografia afetiva  Correr o risco de voltar a essa geografia afetiva  
que nos mexe, em 2021, a partir do Porto, Viseu que nos mexe, em 2021, a partir do Porto, Viseu 
e Lisboa. Regressar, agora mudados pela solidão  e Lisboa. Regressar, agora mudados pela solidão  
forçada, a uma nova realidade que só nós  forçada, a uma nova realidade que só nós  
conseguimos ver. Um retrato do invisível.  conseguimos ver. Um retrato do invisível.  
Sozinhos e juntos. Somos recortes da mesma  Sozinhos e juntos. Somos recortes da mesma  
comunidade.  Este projeto, iniciado com a conceção comunidade.  Este projeto, iniciado com a conceção 
da imagem desta edição do MEXE, inscreve  da imagem desta edição do MEXE, inscreve  
o que serão estes dias de encontro até ao seu último o que serão estes dias de encontro até ao seu último 
momento a 3 de Outubro.momento a 3 de Outubro.

cocriação:cocriação: C Com xs participantes do MEXEom xs participantes do MEXE

DURAÇÃO APROX: 45DURAÇÃO APROX: 45 min min

19h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa19h00 • Sala 2 Culturgest Lisboa
Pensamento • Portugal Pensamento • Portugal 

MEXEZINEMEXEZINE
++Aparições ImprováveisAparições Improváveis
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17 Set • 15h30 – 17h30 • Centro Educativo Santo 17 Set • 15h30 – 17h30 • Centro Educativo Santo 
António • Portugal/Cabo VerdeAntónio • Portugal/Cabo Verde

TRANSFORMA  TRANSFORMA  
– Espaço  – Espaço  

de Criação Artística de Criação Artística 
Mynda GuevaraMynda Guevara

Esta oficina com a participação dos jovens  Esta oficina com a participação dos jovens  
do Centro Educativo, apresenta-se como  do Centro Educativo, apresenta-se como  
um momento de aprendizagem mútua, partilha  um momento de aprendizagem mútua, partilha  
de conhecimentos e experiências, sem  de conhecimentos e experiências, sem  
imposição de limites à criação. Esta oficina  imposição de limites à criação. Esta oficina  
desenrola-se na sequência de um trabalho  desenrola-se na sequência de um trabalho  
continuado com o músico e artista plástico  continuado com o músico e artista plástico  
Pedro SantosPedro Santos (Kinorm) (Kinorm), com a participação de  , com a participação de  
Ricardo Lopes Ricardo Lopes (OUPA Cerco)(OUPA Cerco)..

orientação:orientação: Mynda Guevara  Mynda Guevara 
apoio:apoio: Laboratório de Artes e Cidadania,   Laboratório de Artes e Cidadania,  
projeto promovido pela PELE no âmbito do programa Cidadãos  projeto promovido pela PELE no âmbito do programa Cidadãos  
Ativos Ativos (financiado pelos EEA Grants Portugal, gerido pela  (financiado pelos EEA Grants Portugal, gerido pela  
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya BarretoFundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto))

duração aprox: duração aprox: 22hh  

18 18 ee 19 S 19 Setet • 10 • 10hh0000 –  – 1313hh0000
Fontaínhas • Portugal/EspanhaFontaínhas • Portugal/Espanha

LABORATÓRIO DOS LABORATÓRIO DOS 
RISCOS IMPOSSÍVEISRISCOS IMPOSSÍVEIS

Centro Cultural das Centro Cultural das 
FontaínhasFontaínhas

O O LABORATÓRIO DOS RISCOS IMPOSSÍVEISLABORATÓRIO DOS RISCOS IMPOSSÍVEIS  
é uma oficina de cruzamento disciplinar entre a é uma oficina de cruzamento disciplinar entre a 
performance, artes visuais e música nas Fontainhas.performance, artes visuais e música nas Fontainhas.
A oficina será guiada pela artista visual Cecília  A oficina será guiada pela artista visual Cecília  
de Fátima, pela artista plástica Daniela Lino  de Fátima, pela artista plástica Daniela Lino  
e pelos músicos Los Sara Fontan. Os artistas e pelos músicos Los Sara Fontan. Os artistas 
convidados vão dialogar com um profissional convidados vão dialogar com um profissional 
avaliador de risco, e em conjunto farão um avaliador de risco, e em conjunto farão um 
levantamento dos riscos “impossíveis” nas levantamento dos riscos “impossíveis” nas 
Fontainhas. Estes riscos serão traduzidos em Fontainhas. Estes riscos serão traduzidos em 
desenhos, que serão interpretados como partituras desenhos, que serão interpretados como partituras 
de música pelos músicos Los Sara Fontán de música pelos músicos Los Sara Fontán (Edi Pou (Edi Pou 
e Sara Fontán)e Sara Fontán). Os participantes da oficina serão os . Os participantes da oficina serão os 
músicos desta orquestra com base na improvisação.músicos desta orquestra com base na improvisação.
Propomos uma re-apropriação criativa do discurso Propomos uma re-apropriação criativa do discurso 
distópico e dominador sobre o risco com o objetivo distópico e dominador sobre o risco com o objetivo 
de libertar dinâmicas individuais e coletivas na de libertar dinâmicas individuais e coletivas na 
ocupação do espaço público.ocupação do espaço público.

orientação:orientação: Cecília de Fátima, Daniela Carneiro Lino e Los Sara  Cecília de Fátima, Daniela Carneiro Lino e Los Sara 
Fontán com participação dxs moradxs das Fontaínhas Fontán com participação dxs moradxs das Fontaínhas 

duração aprox:duração aprox:  1414hh  

5 Set • 17h30 – 20h00 • Associação de Solidariedade 5 Set • 17h30 – 20h00 • Associação de Solidariedade 
da Zona das Fontaínhas • Portugalda Zona das Fontaínhas • Portugal

SABOR VISCERAL  SABOR VISCERAL  
DO FUTURODO FUTURO

BOCA BOCA 
Oficina de partilha de memórias e troca de experiên-Oficina de partilha de memórias e troca de experiên-
cias sobre comida entre um grupo pré-selecionado de cias sobre comida entre um grupo pré-selecionado de 
moradorxs e trabalhadorxs da zona das Fontaínhas / moradorxs e trabalhadorxs da zona das Fontaínhas / 
São Vítor. Aqui vai preparar-se a base para a perfor-São Vítor. Aqui vai preparar-se a base para a perfor-
mancemance SABOR VISCERAL DO FUTURO  SABOR VISCERAL DO FUTURO no dia 19 no dia 19 
–uma refeição a criar e consumir em conjunto.–uma refeição a criar e consumir em conjunto.

orientação:orientação: Aurora Goy Barbosa, Carla Brites Santos, Joana  Aurora Goy Barbosa, Carla Brites Santos, Joana 
Caldeira Martinho e Sara Noronha RamosCaldeira Martinho e Sara Noronha Ramos

DURAÇÃO APROX: 3DURAÇÃO APROX: 3h h 

OficinasOficinas
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20 e 21 Set • 10h00 – 18h00 20 e 21 Set • 10h00 – 18h00 
Teatro Carlos Alberto • ChileTeatro Carlos Alberto • Chile

TENEMOS MUCHO TENEMOS MUCHO 
QUE DECIR  QUE DECIR  

(Temos muito a dizer)(Temos muito a dizer)
La Re-sentidaLa Re-sentida

Nesta oficina pretende-se descobrir, em expressões Nesta oficina pretende-se descobrir, em expressões 
teatrais, um suporte de manifestação social e  teatrais, um suporte de manifestação social e  
ideológica e de contributo para a comunidade,  ideológica e de contributo para a comunidade,  
onde serão explorados os mundos subjetivos onde serão explorados os mundos subjetivos 
 de cada participante. Será através de uma   de cada participante. Será através de uma  
memória, um anseio, uma posição ideológica  memória, um anseio, uma posição ideológica  
ou um preconceito que se descobrirá o facto teatral,  ou um preconceito que se descobrirá o facto teatral,  
e depois dará a possibilidade de o desenvolver livre e depois dará a possibilidade de o desenvolver livre 
e criativamente.e criativamente.

orientação:orientação: La Re-sentida  La Re-sentida 
apoio: apoio: Academia Contemporânea do EspetáculoAcademia Contemporânea do Espetáculo

duração aprox:duração aprox:  1616hh  

24 Set • 10h00–16h45 • Serralves • Portugal24 Set • 10h00–16h45 • Serralves • Portugal

NOTAS DE CONTACTO NOTAS DE CONTACTO 
Os músicos formadores do projeto Os músicos formadores do projeto NOTAS DE NOTAS DE 
CONTACTOCONTACTO – a OCPsolidária na CERCIOEIRAS  – a OCPsolidária na CERCIOEIRAS 
pretendem partilhar os resultados obtidos dentro do pretendem partilhar os resultados obtidos dentro do 
âmbito musical, alcançados através do trabalho  âmbito musical, alcançados através do trabalho  
semanal direto com pessoas com deficiência  semanal direto com pessoas com deficiência  
intelectual. Estes resultados são baseados na  intelectual. Estes resultados são baseados na  
pesquisa e criação de uma simbologia inovadora pesquisa e criação de uma simbologia inovadora 
que favorece a autonomia dos participantes,  que favorece a autonomia dos participantes,  
dentro do grupo de trabalho, passando pela  dentro do grupo de trabalho, passando pela  
construção de instrumentos adaptados que, por  construção de instrumentos adaptados que, por  
sua vez, são também facilitadores da concentração sua vez, são também facilitadores da concentração 
e da execução musical. A base de trabalho do pro-e da execução musical. A base de trabalho do pro-
jeto centra-se na improvisação musical, assim  jeto centra-se na improvisação musical, assim  
sendo, todos os participantes desta oficina poderão sendo, todos os participantes desta oficina poderão 
experimentar tanto a criação de texturas sonoras, experimentar tanto a criação de texturas sonoras, 
como o manuseamento de instrumentos/materiais como o manuseamento de instrumentos/materiais 
adaptados que serão aqui utilizados de formas  adaptados que serão aqui utilizados de formas  
distintas das tradicionais.distintas das tradicionais.

coprodução:coprodução:  Fundação de Serralves/Projeto Olhares Inclusivos Fundação de Serralves/Projeto Olhares Inclusivos 

DURAÇÃO APROX: 6DURAÇÃO APROX: 6h45 h45 

21 a 24 Set • 14h00 – 18h00 • Miragaia • Brasil 21 a 24 Set • 14h00 – 18h00 • Miragaia • Brasil 

ENCONTRO DAS ENCONTRO DAS 
ÁGUASÁGUAS

Gabriela Carneiro Gabriela Carneiro 
da Cunha da Cunha 

A artista Gabriela Carneiro da Cunha convida  A artista Gabriela Carneiro da Cunha convida  
mulheres de diferentes origens, nacionalidades,  mulheres de diferentes origens, nacionalidades,  
línguas, corpos, ancestralidades e formas de vida,  línguas, corpos, ancestralidades e formas de vida,  
a mergulharem juntas nas águas do rio Douro  a mergulharem juntas nas águas do rio Douro  
e ouvir o seu testemunho. Os procedimentos  e ouvir o seu testemunho. Os procedimentos  
propostos pela artista para essa experiência coletiva propostos pela artista para essa experiência coletiva 
são os mesmos adotados no seu projeto de pesquisa são os mesmos adotados no seu projeto de pesquisa 
MargensMargens –  – Sobre Rios, Buíunas e VagalumesSobre Rios, Buíunas e Vagalumes,  ,  
dedicado a ouvir o testemunho de rios vivendo uma dedicado a ouvir o testemunho de rios vivendo uma 
experiência de catástrofe, sob a perspetiva do rio.experiência de catástrofe, sob a perspetiva do rio.

orientação:orientação: Gabriela Carneiro da Cunha Gabriela Carneiro da Cunha
coprodução: coprodução: Cultura em Expansão/CMPCultura em Expansão/CMP

duração aprox:duração aprox:  1616hh

OficinasOficinas



3434 MEXEMEXE

(+351) 912 007 877 (+351) 912 007 877 
encontro.mexe@gmail.com encontro.mexe@gmail.com 

facebook/instagram  facebook/instagram  
@encontro.mexe @encontro.mexe 

Rua de São Victor,  Rua de São Victor,  
122, Porto 122, Porto 

PROGRAMA PROGRAMA 
MEXE 2021MEXE 2021

coordenação editorial coordenação editorial 
Hugo Cruz Hugo Cruz 

revisão revisão 
Beatriz Brás e Patrícia BarbosaBeatriz Brás e Patrícia Barbosa

design gráfico design gráfico 
Irina Pereira Irina Pereira 

criativo visual criativo visual 
Juan Cabello ArribasJuan Cabello Arribas

cartaz/imagem cartaz/imagem 
Juan Cabello Arribas e Irina Pereira  Juan Cabello Arribas e Irina Pereira  

com:com: participantxs dos fóruns de  participantxs dos fóruns de 
discussãodiscussão

exemplaresexemplares

1500 1500 

propriedade e distribuiçãopropriedade e distribuição

pele  pele  
e MEXE Associação Cultural e MEXE Associação Cultural 

* os elementos gráficos  * os elementos gráficos  
do MEXE  do MEXE  

são resultado  são resultado  
de um processo  de um processo  
participativo  participativo  

com comunidades locaiscom comunidades locais
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Unearthing Queer Ecologies © Amy Reid/Laboratório dos Riscos Impossíveis © Centro Cultural das Fontaínhas/Azevedo © PELE/Altamira 2042  Unearthing Queer Ecologies © Amy Reid/Laboratório dos Riscos Impossíveis © Centro Cultural das Fontaínhas/Azevedo © PELE/Altamira 2042  
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PORTOPORTO

ASSOCIAÇÃO DE  ASSOCIAÇÃO DE  
MORADORES DA LOMBAMORADORES DA LOMBA
Rua de Vera Cruz, 23Rua de Vera Cruz, 23

ASSOCIAÇÃO DE  ASSOCIAÇÃO DE  
SOLIDARIEDADE  SOLIDARIEDADE  
DA ZONA DAS DA ZONA DAS 
FONTAÍNHASFONTAÍNHAS
Rua do Sol, 5Rua do Sol, 5

FBAUPFBAUP –  – FACULDADE  FACULDADE  
DE BELAS ARTES DA DE BELAS ARTES DA 
UNIVERSIDADE DO PORTOUNIVERSIDADE DO PORTO
Avenida de Rodrigues  Avenida de Rodrigues  
de Freitas, 265de Freitas, 265

CINEMA TRINDADECINEMA TRINDADE  
Rua do Almada, 412Rua do Almada, 412

CAFÉ CCOPCAFÉ CCOP
Rua do Duque de Loulé, 202Rua do Duque de Loulé, 202

CCOCHILÓ – ASSOCIAÇÃO  OCHILÓ – ASSOCIAÇÃO  
CULTURALCULTURAL    
AFROPORTUGUESA AFROPORTUGUESA 
Rua Praça da Alegria, 91 r/cRua Praça da Alegria, 91 r/c

CRL CRL 
–CENTRAL ELÉTRICA–CENTRAL ELÉTRICA
Rua do Freixo, 1071Rua do Freixo, 1071

ESTAÇÃO DE METRO  ESTAÇÃO DE METRO  
24 DE AGOSTO24 DE AGOSTO  
Campo 24 de Agosto Campo 24 de Agosto 

GALERIA AL859GALERIA AL859
Rua da Alegria, 859 Rua da Alegria, 859 

GALERIA DA GALERIA DA 
BIODIVERSIDADE  BIODIVERSIDADE  
DO MHNC U.PORTODO MHNC U.PORTO
Rua do Campo Alegre, 1191Rua do Campo Alegre, 1191

JARDIM DE SÃO  JARDIM DE SÃO  
LÁZARO (MEXE PRAÇA)LÁZARO (MEXE PRAÇA)
Passeio de São Lázaro, 33Passeio de São Lázaro, 33

PRAÇA DA ALEGRIA PRAÇA DA ALEGRIA 
Próximo da  Próximo da  
Avenida Rodrigues de Freitas Avenida Rodrigues de Freitas 

SERRALVES SERRALVES 
R. Dom João de Castro, 210R. Dom João de Castro, 210

SPORTING CLUBE  SPORTING CLUBE  
SÃO VÍCTORSÃO VÍCTOR
Rua de São Víctor, 122Rua de São Víctor, 122

TEATRO  TEATRO  
CARLOS ALBERTOCARLOS ALBERTO  
Rua das Oliveiras, 43Rua das Oliveiras, 43

TEATRO MUNICIPAL TEATRO MUNICIPAL 
DO PORTO.  DO PORTO.  
CAMPO ALEGRECAMPO ALEGRE
Rua das EstrelasRua das Estrelas

VISEUVISEU

TEATRO VIRIATO TEATRO VIRIATO 
Largo Mouzinho  Largo Mouzinho  
de Albuquerquede Albuquerque

FÓRUM VISEUFÓRUM VISEU
Rua Dom José da  Rua Dom José da  
Cruz Moreira Pinto, 32Cruz Moreira Pinto, 32

LISBOA LISBOA 

CULTURGEST CULTURGEST 
Fundação Caixa Geral  Fundação Caixa Geral  
de Depósitosde Depósitos
Rua Arco do Cego, 50 Rua Arco do Cego, 50 

  

MMEXEMOSEXEMOS Aqui Aqui



6º Encontro Internacional6º Encontro Internacional
de Arte e Comunidadede Arte e Comunidade

10 anos a MEXER10 anos a MEXER

CoorganizaçãoCoorganização

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

CofinanciamentoCofinanciamento Parceiros PrincipaisParceiros Principais

Estrutura financiada por:

Pantone Black

Pantone 279 C

Estrutura financiada por:

Estrutura financiada por:

ParceirosParceiros

* O Ministério da Cultura de Portugal reconheceu o MEXE como um projeto de interesse cultural.* O Ministério da Cultura de Portugal reconheceu o MEXE como um projeto de interesse cultural.

Parceiros mediaParceiros media


