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Nesta IV edição, o tema do MEXE é 
“Cidade – Corpo Colectivo”. Mais do que 
pensar cidade, ou só pensar cidade nas 
lógicas mais habituais, é necessário viver 
cidade para que ela possa também ser 
pensada. A cidade como um espaço de 
expansão dos corpos e acções dos seus 
cidadãos. É na contaminação orgânica 
que se constrói corpo, sendo que tal 
acontece de uma forma instável e fluída, 
dando espaço à transformação difícil 
mas desejada. MEXER com e na cidade 
representa alargar o espaço da criação e 
isso traduz ‑se inevitavelmente num reforço 
da cidadania.

É urgente aprofundar a relação com 
o nosso corpo individual, e deste com 
o corpo colectivo ‑cidade, assumindo‑
‑se este investimento como diário e 
sistemático. Que cidade nos inspirou  
no passado? Que cidade se “esgotou”?  
Que formas toma a cidade? Que cidade 
procuramos? Como construímos 
cidade? Como se organiza e funciona 
esta cidade? A cidade nos seus 
múltiplos sentidos, numa visão larga, 
contemplando as dimensões humana e 
física. A cidade como potência das mais 
variadas possibilidades de organização 
social, muito para além do administrativo 
e funcional, do rural e do urbano, muito 
para além da tendência securizante para 
etiquetar e apartar.

Recorrendo à ideia de Sartre de que “o 
importante não é aquilo que fazem de nós, 
mas o que nós mesmos fazemos do que os 
outros fizeram de nós”, o MEXE convoca 
este ano a uma celebração da cidade, 
fazendo com ela o que sonhamos, o que 
ainda é impossível, e dando desta forma  
um contributo para a sua contínua  
(re)construção.

Com base nestas motivações e 
princípios, o MEXE assenta em quatro 
pilares: Apresentação: Espectáculos, 
Instalações e Performances; Pensamento: 
EIRPAC – Encontro Internacional de 
Reflexão sobre Práticas Artísticas 
Comunitárias; Formação: Oficinas; 
Documentação: Mostra de Documentários. 

À semelhança de edições anteriores,  
o MEXE antecipa as suas datas oficiais  
de 18 a 24 de Setembro e inicia ‑se no  
dia 14 com a Mostra de Documentários,  
que integra um conjunto de catorze 
filmes que nos remetem para práticas 

artísticas comunitárias de países como 
Portugal, Brasil, Lituânia e Irlanda. Neste 
pré ‑MEXE serão ainda desenvolvidas 
oficinas com apresentações finais 
integradas na programação, sublinhando 
a preocupação permanente com  
a capacitação e o acesso a linguagens, 
públicos e espaços diversos.

A segunda edição do EIRPAC consolida, 
reforça e reformula os seus conteúdos, 
destacando ‑se a forma co ‑construída 
como acontece entre seis instituições 
do ensino superior. Assume também a 
sua descentralização, estendendo as 
acções à zona oriental da cidade – Mira 
e Malmequeres de Noêda –, procurando 
experimentar ‑se em novos formatos que 
façam dialogar mais e melhor a academia 
e a sociedade. Este ano, o EIRPAC 
contempla quarenta comunicações 
provenientes de seis países.

Nas apresentações, destaca ‑se uma 
maior presença das artes plásticas e dos 
projectos vocacionados para o espaço 
público, assim como a preocupação  
de garantir o acesso à programação a 
públicos muito diferentes, distribuindo ‑a 
essencialmente por três pólos nas zonas 
oriental, ocidental e central da cidade.

O MEXE assinala nesta edição os 
intensos dez anos da PELE, com a estreia  
do documentário O Que Acontece Quando 
a PELE se Mexe?, de Nuno F. Santos, e do 
espectáculo CAL numa ilha do Bonfim. 
As práticas artísticas que envolvem 
comunidades ligadas ao mar estarão no 
Porto com dois espectáculos: Quando 
o Mar É Mais, de Esposende, e Lugre, 
de Ílhavo. A cidade será convidada a 
participar de forma inesperada no Retrato 
Mexe, de Ester Monteiro, ou no  
(des)ENCAIXAR, da Associação Cais, ou a 
mergulhar na cidade invisível no Cemitério 
do Prado do Repouso com To Make Room 
For Us UN.HABITANTS, num desafio da 
artista italiana Caterina Moroni.

O clássico teatral Fuenteovejuna é 
abordado de forma actual por um grupo  
de mulheres ciganas, numa produção 
da Atalaya ‑TNT de Sevilha. A nova 
dramaturgia é proposta pela Companhia 
Marginal do Rio de Janeiro, com o 
desconcertante Eles Não Usam Tênis 
Naique. O grupo de teatro comunitário 
Aullidos de Otxar, do País Basco, centra 
o seu espectáculo nas prementes 

questões da migração, tema de alguns 
dos documentários presentes na Mostra. 
Do Brasil, com forte presença nesta 
edição, chegam ainda as propostas de 
Michael Groissman com a Máquina de 
Desenhar, o projecto Cupinzeiro, que faz 
deambular corpos pela cidade de forma 
surpreendente, e o lançamento mundial 
do novo livro de Bárbara Santos: Teatro 
do Oprimido, Raízes e Asas: Uma Teoria 
da Práxis.

Este encontro é pensado e agido 
com base na metáfora contida no seu 
tema, tornando ‑o viável e necessário. 
O MEXE propõe um encontro, que 
não cabe com detalhe neste texto, 
entre as comunidades locais, artistas, 
académicos, estudantes, técnicos sociais, 
da educação, da saúde, da justiça, 
políticos, no fundo, entre todos  
os cidadãos que queiram participar  
e se olham como fazedores quotidianos 
de outros mundos. 

As parcerias baseadas numa relação  
de confiança sustentam muito do que  
é o MEXE. Foco para o seu principal 
parceiro, o TNSJ, e para os novos 
parceiros que se juntam aos cúmplices 
de outras edições: Teatro Municipal do 
Porto, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Alto Comissariado para as Migrações, 
Irmandade dos Clérigos, Associação 
Malmequeres de Noêda, Academia 
Contemporânea do Espectáculo, Círculo 
Católico Operário do Porto, EAPN – Rede 
Europeia Anti ‑Pobreza do Porto, Cinema 
Trindade, Câmara Municipal do Porto  
e PortoLazer, entre outros.

Para finalizar, um destaque fundamental 
para a equipa (profissionais das mais 
diversas áreas, voluntários e integrantes 
dos grupos ligados à PELE) que pensa 
e age este MEXE todos os dias e lhe dá 
corpo num exercício constante de criação 
em colectivo.

Este é o espaço para as múltiplas 
cidades que durante uma semana,  
e de forma ainda mais intensa, ousamos 
sonhar. Continuemos a MEXER.

Hugo Cruz 
Director Artístico do MEXE

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

A inevitabilidade de sermos  
e construirmos cidade



Mexer colectivamente

Todo o teatro se destina a uma comunidade de pessoas. O MEXE, contudo, 
implica ‑a e envolve ‑a directamente, anulando a diferença entre quem faz  
e quem vê, trazendo a plateia para o palco, dando à comunidade uma boca 
de cena. Há quatro anos já que inauguramos a nossa temporada com este 
programa de experiências artísticas de cariz comunitário que a PELE vem, 
resilientemente, empreendendo. Começamos a mexer colectivamente, antes 
de darmos espaço e tempo aos desígnios individuais de autores e artistas, 
porque também é verdade que o fazedor de teatro é aquele cujo vincado 
interesse próprio interessa a muitos.

No centro das demandas do MEXE está agora a noção de cidade, para 
a celebrar e inquirir na sua diferença e pluralidade: Bilbau, Rio de Janeiro, 
Sevilha, Esposende… Aos espectáculos nacionais e internacionais a PELE 
associa uma dimensão reflexiva e crítica que é decisiva, estando em causa 
práticas artísticas cuja pertinência social e política excede largamente o 
populismo de que por vezes enfermam. Das virtualidades destes processos, 
do território já mapeado e dos caminhos por trilhar nos darão conta um 
documentário que, em tempo oportuno, põe em perspectiva dez anos  
de atividade e um encontro internacional que promove a estabilização  
de um corpo teórico e a partilha de experiências e metodologias.

À PELE e a todos os que o MEXE mobiliza, afirmando a arte como espaço  
em que uma comunidade se pensa e interroga, damos as boas ‑vindas.

Nuno Carinhas
Director Artístico do TNSJ

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



TeCA · 18 set · seg 19:30
Estreia do documentário

O Que Acontece  
Quando a PELE  
se Mexe?
guião e realização Nuno F. Santos
corealização Sara Allen, Alexandra Allen
captação de imagem e montagem Sara Allen
áudio Alexandra Allen

coprodução PELE, TKNT

duração 50’
M/6 anos

“Não deixar ninguém para trás”
Pegar num arquivo é sempre algo de assustador pelo 
tamanho e concentração de registos. No caso do 
arquivo da PELE, existe essa responsabilidade, mas sem 
o medo de mexer com as pessoas que mexem connosco 
nas imagens, nas entrevistas, nas coisas simples que 
dizem e na enormidade das coisas que fazem. O teatro 
e a poesia estão em cada um deles e nas suas diferenças 
todas. Como um dos realizadores de O Que Acontece 
Quando a Pele se Mexe?, sinto o privilégio de não deixar 
ninguém para trás. Ou de pelo menos tentar. Um filme 
que tem tão presente a linguagem gráfica como a 
escuta, ou como o que não se escuta. Um documentário 
que parte de uma rua qualquer para chegar ao primeiro 
momento em que a PELE se cria, camada a camada,  
e a quem ela acolhe ao longo de dez anos. 

Nuno F. Santos

TeCA · 19 ‑21 set · ter ‑qui 9:00 ‑13:00

Encontro Internacional  
de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas 
Comunitárias
coorganização PELE, Instituto de Estudos de  
Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências  
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
Centro de História da Arte e Investigação Artística  
da Universidade de Évora, Escola Superior de Música  
e Artes do Espetáculo, Escola Superior de  
Teatro e Cinema, Centro de Investigação em Artes  
e Comunicação da Universidade do Algarve, 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação  
da Universidade do Porto

TeCA · 21 set · qui 21:00

Fuenteovejuna
de Lope de Vega

direção Pepa Gamboa
dramaturgia Antonio Álamo
assistência de direção Joaquín Galán
assessor artístico Pedro G. Romero
desenho do espaço cénico Antonio Marín
guarda ‑roupa Maite Álvarez
desenho de luz Alejandro Conesa
sonoplastia Emilio Morales
coordenação técnica Alejandro Conesa

interpretação  
Rocío Montero Maya, Lole del Campo Díaz,  
Carina Ramírez Montero, Sandra Ramírez Montero, 
Ana Jímenez, Pilar Ramírez, Rocío Rivaflores,  
Beatriz Ortega Chamorro, David Montero

produção Atalaya ‑TNT (Espanha)
apoio ACM – Alto Comissariado para as Migrações,  
Embaixada de Espanha em Portugal

dur. aprox. 1:00
M/12 anos

Espetáculo em língua castelhana,  
legendado em português.



TeCA · 22 set · sex 11:00
Oficina

Fuenteovejuna/ 
Atalaya ‑TNT
com Carina Ramírez Montero, David Montero,  
Rocío Montero Maya
apoio EAPN – Rede Nacional Anti ‑Pobreza,  
Embaixada de Espanha em Portugal

“Dizer, representar e denunciar”
Ao longo dos anos que durou a digressão de A Casa de Bernarda Alba, 
que encenei para o TNT com mulheres de etnia cigana do bairro de 
El Vacie – espetáculo que recebeu vários prémios e teve um grande 
impacto mediático –, perguntei ‑me que outra obra poderíamos fazer 
juntas para dar continuidade a essa experiência e que resultasse para 
todas nós tão autêntica quanto aquela.

Foram muitos e diversos os textos que me passaram pela cabeça, 
mas tão rapidamente vieram como partiram, porque com nenhum 
deles tive o pressentimento de que embarcava (e elas comigo, o  
que não era de pouca responsabilidade) no rumo certo.

Cheguei à conclusão de que deveria ser uma obra de alcance 
universal e, à semelhança de A Casa de Bernarda Alba, bastante coral.

Foi a partir dessas premissas que me dei conta, ao revisitar os 
nossos clássicos, de que a obra que queria realmente encenar tinha 
estado o tempo todo à minha vista, como A Carta Roubada de 
Poe. Falo de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, a que o descarnado 
triunfo das desigualdades sociais conferiu uma gritante atualidade, 
visto tratar ‑se de uma tremenda alegoria sobre o direito de 
cidadania a denunciar e combater a injustiça.

Evidentemente, a minha intenção não é encenar Fuenteovejuna 
para denunciar o estado de exclusão social que vive o coletivo 
romani de El Vacie, porque a mera presença destas atrizes em cena 
bastaria para dar conta dele. Mas sim, e na esteira da topologia 
política esboçada pelo filósofo Jacques Rancière, colocá ‑las no 
vórtice político que ocupam inadvertidamente mas de pleno direito: 
o de dizer, representar e denunciar isto por todos nós.

Pepa Gamboa

TeCA · 22 set · sex 21:00

Eles Não Usam Tênis 
Naique
direção Isabel Penoni
texto Marcia Zanelatto
intervenção dramatúrgica Cia Marginal
direção musical Thomas Harres
banda sonora original Rodrigo Souza, Thomas Harres
cenografia Guga Ferraz
figurinos Raquel Theo
desenho de luz Pedro Struchiner

interpretação  
Geandra Nobre, Jaqueline Andrade, Phellipe Azevedo,  
Rodrigo Souza, Wallace Lino

produção Companhia Marginal (Brasil)
apoio Consulado‑Geral do Brasil no Porto

dur. aprox. 1:00
M/14 anos

Espetáculo com interpretação em Língua Gestual 
Portuguesa. 

“Entre o real e a ficção” 
Eles Não Usam Tênis Naique é o primeiro texto teatral 
que montei com a Cia Marginal. O texto discute a 
presença ofensiva e ao mesmo tempo já tão naturalizada 
do tráfico de drogas nas favelas cariocas, tema bastante 
próximo e sensível para os atores, todos moradores de 
espaços populares, em sua maioria da Maré, que é o 
maior complexo de favelas do Rio de Janeiro e o bairro‑
‑sede do grupo. 

Por estarem muito atravessados pelo tema, suas 
vozes, seus pontos de vista, seus afetos são notáveis ao 
longo de todo o espetáculo, mesmo quando interpretam 
personagens. Mas incluímos ao texto original extratos 
autobiográficos e momentos em que o ator imprime uma 
opinião verdadeiramente pessoal sobre algo que está 
sendo discutido em cena, embaralhando ainda mais os 
limites entre o real e a ficção. 

Com isso, damos continuidade a uma pesquisa que 
perpassa todos os nossos trabalhos, sobre os elos de 
interdependência, as zonas de indeterminação, os 
limites e a tensão entre o eu e o outro, o pessoal  
e o coletivo, a memória e a crítica social, o imediato e o 
representado, a performatividade e a teatralidade.

Isabel Penoni



dur. aprox 1:00
M/6 anos

Espetáculo com interpretação em Língua Gestual Portuguesa. 

“O mar como ponto de partida e de chegada”
O Triumph’arte – Grupo de Teatro Comunitário de 
Esposende, que surgiu no âmbito do Projeto AMAReMAR, 
iniciou o seu percurso em 2016, sendo este o seu segundo 
espetáculo onde, com intensidade e orgulho, pretende retratar 
Esposende e suas gentes. Ao longo dos vários encontros 
semanais que caminharam até junho de 2017 – através  
da escolha dos participantes, de locais, objetos, histórias, 
memórias, da conversa com distintas personalidades  
e de visitas a museus e lugares emblemáticos da cidade –,  
foi possível a construção coletiva de um resultado artístico e 
de reflexão sobre o lugar em que se vive, como se vive e como 
se quer viver. Na convivência e na partilha entre os diferentes 
elementos do grupo, de várias gerações, e tendo sempre  
o mar como ponto de partida e de chegada, relembrou ‑se  
com saudade a Esposende do passado, refletiu ‑se a Esposende 
atual e questionou ‑se a Esposende do futuro. Ao longo de todo 
este processo, todas as oficinas (Teatro, Música, Ilustração  
e Vídeo, Fotografia) que integram o Projeto AMAReMAR foram 
cruzando o seu trabalho tendo em vista uma criação diversa 
em linguagens e vivências. Posteriormente, foram convidados 
grupos conterrâneos, que compõem o tecido social, cultural  
e desportivo desta terra, para enriquecerem e participarem 
nesta experiência de criação coletiva.

Este caminho faz ‑se porque Quando o Mar É Mais, a vida 
também é mais.

Hugo Cruz e Susana Madeira

TeCA · 23 set · sáb 21:00

Quando o Mar É Mais
direção artística Hugo Cruz, Susana Madeira

textos Afonso Cruz, Eduardo Costa, Elisabete Ferreira, Ernest 
Hemingway, Hugo Cruz, Isabel Trindade, José Miquelino, 
Nazaré Mendanha, Pedro Sousa, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, Susana Madeira, Tomás Morgado
música Coro Ars Vocalis, Diogo Zão, Filipe Miranda,  
Helena Venda Lima, Henrique Velasco, Hugo Fernandes, 
Rafael Miquelino, Ricardo Cruz, Ricardo Ferreira
pintura Paulo Miquelino
figurinos e cenografia Ana Silva, Ana Beatriz Ferreira,  
Carla Caldeira, Carla Silva, Cassandra Barros, Daniela Eiras, 
Filomena Caldeira, Joana de Rosa, Jorge Ferreira,  
Júlio Carvalho, Margarida Marques, Maria Luísa Silva, 
Rafael Miquelino, Tânia Ferreira, Vítor Barros, Xana Trindade

interpretação  
Ana Beatriz Ferreira, Ana Filipa Oliveira, Carla Silva, 
Cassandra Barros, Cristina Maia, Daniela Eiras,  
Eduardo Costa, Elisabete Ferreira, Fernanda Costa,  
Isabel Trindade, Jorge Ferreira, Jorge Mendanha,  
José Miquelino, Mafalda Fraguinha, Margarida Marques, 
Maria José Paquete, Maria Leonor Sá, Mário Rosário,  
Nazaré Mendanha, Rafael Miquelino, Ricardo Cruz,  
Sameiro Nibra, Tomás Morgado, Xana Trindade

produção executiva Isabel Trindade, Jorge Ferreira
coordenação geral do projeto AMAReMAR Diogo Zão, 
Marina Costa | Município de Esposende

coprodução Câmara Municipal de Esposende, Triumph’arte
organização e apoio Câmara Municipal de Esposende



TeCA · 24 set · dom 16:00

La Vida en Una Maleta
direção artística Arantxa Iurre

direção musical Urtzi Aio
assistência de direção e figurinos Inma Tejero
técnico de luz Carlos Baiges

interpretação Amaia Ugalde, Yolanda Prieto,  
Laia Petite, Leire Amprano, Ana Martín,  
Aurori Alonso, Ikerne Latorre, Saioa Raimundo,  
Inés Espinosa, Rosa Mari González, Pili Villalobos, 
David Maldonado, Juan Ramón Navarro,  
Ibon Peláez, Joseba Barroso, Jon Mikel Aramburu, 
Montse Carrón, Txema Villalobos, Maite Fernández, 
Ascensión Peñafiel, Ainara Maniega, Haizea Feal, 
Mery Rodriguez, Inés De la Fuente, Hortensia Santos, 
Marina Montero, Loli Cabanillas, Vanesa Ruiz,  
Marta Montero, Maika González

produção Aullidos de Otxar (Espanha)
apoio Embaixada de Espanha em Portugal

dur. aprox. 1:15
M/6 anos

Espetáculo em língua castelhana,  
legendado em português.

“Parar e pensar”
La Vida en Una Maleta é um convite para viver 
connosco a viagem realizada por mulheres, homens, 
crianças e idosos que viveram em Espanha no pós‑
‑guerra de 1950. Eles contam ‑nos de viva voz o que 
agora narram sírios, senegaleses e habitantes de 
outros lugares que fogem das guerras e pós ‑guerras 
em 2017. 

Contam exatamente o mesmo: as mesmas 
sensações, os mesmos medos, a mesma tristeza, 
a mesma fome. O mesmo que há 67 anos sentiram 
estremenhos, galegos e andaluzes quando chegaram  
a Otxarkoaga à procura de um futuro melhor. 

La Vida en Una Maleta procura consciencializar  
o público de que a vida se repete, talvez porque não 
paramos para pensar. Porque não queremos aprender 
com o já vivido. 

Circular. 
Caótica. 
A vida repete ‑se. 
Não há vontade de parar e pensar: porquê?

Arantxa Iurre
 

ficha técnica TNSJ 
produção executiva  
Eunice Basto
assistência de produção  
Maria do Céu Soares
direção de palco  
Emanuel Pina
adjunto do diretor de palco  
Filipe Silva
direção de cena  
Cátia Esteves
luz  
Filipe Pinheiro (coordenação),  
Adão Gonçalves, Alexandre Vieira,  
José Rodrigues, Nuno Gonçalves,  
Rui M. Simão
maquinaria  
Filipe Silva (coordenação), Adélio Pêra, 
António Quaresma, Carlos Barbosa, 
Joaquim Marques, Jorge Silva,  
Lídio Pontes, Paulo Ferreira
som  
João Oliveira
vídeo  
Fernando Costa

apoios TNSJ

apoios à divulgação

agradecimentos TNSJ
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

equipa MEXE
Abel Sousa, Alexandra Silva, Ana Luísa 
Castelo, Anouck Plunian, António Serginho, 
Aurora Mendes, Carina Moutinho, Carla 
Rito, Carlos Lobo, Claire Binyon, Céu Cruz, 
Conceição Costa, Conceição Fonseca, 
Cristina Queirós, Emanuel Gomes, 
Fernando Almeida, Gaspar Mota, Heitor 
Serafim, Hugo Bonito, Hugo Cruz, Hugo 
Silva, Elisa Fonseca, Inês Castanheira, 
Irene Oliveira, Irene Serafino, Jo Costa, 
José Brochado, Maria Inês Castanheira, 
Maria da Graça Neiva, Maria Gil, Maria 
Manuel Silva, Maria João Mota, Maria 
Vasquez, Marília Cunha, Marta Batista, 
Nuno Patrício, Patrícia Queirós, Patrícia 
Poção, Paulo Brás, Ricardo, Rui Rodrigues, 
Salvador Gil, Sérgio Anjos, Susana 
Madeira, Vicente Gil, Wilma Moutinho; 
Equipas: Adilo/CIJ, CCOP, Embaixada 
Lomográfica do Porto, TeCA/TNSJ, Teatro 
Municipal do Porto – Rivoli, Malmequeres de 
Noêda, Mira e Junta de Freguesia do Bonfim.
A todos estes acrescentam ‑se todos os dias 
mais cidadãos que não se nomeiam neste 
espaço pela necessidade de uma impressão 
antecipada do programa e que contribuirão 
de forma decisiva para a grande celebração 
que é o MEXE.

organização

projeto financiado por

colaboração

parcerias

apoios comunicação

PELE – Espaço de Contacto  
Social e Cultural
Casa D’Artes do Bonfim
Av. Fernão Magalhães, 479
Porto
www.apele.org 
encontro.mexe@gmail.com 
facebook.com/encontro.mexe 
instagram.com/encontro.mexe

Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050 ‑449 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

edição
Departamento de Edições do TNSJ
coordenação João Luís Pereira,  
Ana Almeida
design gráfico Studio Dobra
fotografia Rogério Ribeiro (Quando o Mar 
É Mais), Felix Vasquéz (Fuenteovejuna), 
Companhia Marginal (Eles Não Usam  
Tênis Naique)
impressão Multitema

Não é permitido filmar, gravar ou fotografar 
durante os espetáculos. O uso de telemóveis 
ou relógios com sinal sonoro é incómodo, 
tanto para os intérpretes como para os 
espectadores.


