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corpos camuflados: arquivos de territórios

Ao andar o bicho-folha balança o corpo, cópia perfeita de uma folha de árvore, para a 

frente e para trás, reproduzindo a sua flutuação. Algumas espécies são tão perfeitas que 

até parecem ter sido parcialmente roídas por insetos ou manchadas por fungos, outras 

parecem-se mais com cascas e lascas de árvore.

A mudança de coloração da pele de um camaleão é uma reacção fisiológica usada 

sobretudo para fins de comunicação. É o lagarto a exprimir-se numa linguagem colorida, 

comunicando aquilo que o afecta: cortejar, competir, sofrer o impacto do stress ambiental.

A possibilidade de camuflar-se no território em que vive, tal como o bicho-folha, assume 

um papel fundamental na sua trajectória de vida, confundindo os seus predadores.

O corpo é “uma certeza materialmente sensível, diante de um universo difícil de 

compreender”, diz-nos o geógrafo Milton Santos. Mais do que isso: o corpo acontece e 

produz acontecimentos.

Um corpo é sempre o resultado de constructos culturais, território de sentidos, locus da 

experimentação. Um corpo é ao mesmo tempo índice, ícone e símbolo. Um corpo, ao 

mesmo tempo, significa e é significado, interpreta e é interpretado, representa e é 

representado. 

De 06 a 26 de julho estão abertas as candidaturas ao Programa de Residências – 

Central Elétrica 2020 – FASE 1. O programa visa apoiar a criação na área das artes 

performativas, estimular a pesquisa e a investigação, através do acolhimento de uma 

residência para artistas que desejem pensar connosco o tema central que rege as 

atividades do espaço que residimos na celebração dos nossos 20 anos: O CORPO É UM 

ARQUIVO, O ARQUIVO É UM CORPO. 

Nesta convocatória focamos a relação corpo-

território, demarcada por um olhar em que se 

aporta o biológico e, principalmente, onde os 

atravessamentos territoriais encontram a sua 

relevância e compõem o fluído mosaico das 

experimentações artísticas. Um lastro simbólico 

que traz consigo o campo do imaginário, bem 

como a relevância do corpo como fonte de todas 

as experiências espaciais dos indivíduos.

Convocamos então parcerias de trabalho com 

liberdade poética e artística para revisitar os seus 

arquivos de territórios camuflados nos seus 

corpos oferecendo sala de ensaios, apoio 

financeiro e consultoria artística, numa residência 

a realizar entre 9 de setembro e 01 de outubro de 

2020, com apresentação pública informal no dia 

30 de setembro. Para projetos de não-residentes 

na cidade do Porto, a companhia disponibiliza 

ainda alojamento.



A primeira fase de convocatórias do espaço Central Elétrica [Porto] em 2020 tem como objetivo apoiar 

um projeto original em fase de criação, proposto por artistas oriundos das artes performativas. 

Queremos encorajar o diálogo, a troca e a experimentação. Encontrar novas formas de estar a partir de 

duas questões: Que especificidades carrega o corpo na sua inevitável condição de espaço? Podemos 

pensar o corpo como território praticado? 

CONDIÇÕES GERAIS

O responsável pelo projecto selecionado deverá:
1. Cumprir as questões estabelecidas nessa convocatória;
2. Garantir a organização das viagens, alimentação, seguros e assistência médica durante o período 

da residência;
3. Garantir a menção ao apoio nos materiais do projeto da seguinte forma: “Apoio à criação através 

do Programa de Residências – Central Eléctrica”, ou na secção “Apoios” da ficha artística.

CALENDÁRIO

Inscrições: 06 a 26 de julho de 2020
Resultado da convocatória: 30 de julho de 2020
Período da residência: 09 de setembro a 01 de 

outubro

APOIO RESIDÊNCIAS

Residência de projeto original em fase de 

criação, proposto por artistas oriundos das 

artes performativas, entre 09 de setembro e 

e 01 de outubro de 2020, com apresentação 

pública final de caráter informal. A 

residência e mostra decorrerão na Central 

Eléctrica, situada no Cace Cultural do Porto.

1. Bolsa de apoio à criação no valor de 

1.250€ (mil duzentos e cinquenta euros), 

mediante apresentação de factura/recibo;
2. Alojamento em apartamento com 

capacidade até 04 pessoas, para artistas 

não residentes no Porto;
3. Possibilidade de acompanhamento 

artístico ao projeto;
4. Apoio à divulgação do projeto através de 

e-mail para base de dados de contactos 

nacionais e internacionais, redes sociais e 

site da Circolando;
5. Organização de uma apresentação 

pública final de caráter informal no espaço 

da Central Eléctrica no CACE Cultural do 

Porto.

CANDIDATURAS

A submissão das candidaturas pode ser 

realizada em Português, Espanhol ou 

Inglês, até ao dia 26 de julho às 23:59 (hora 

de verão do Porto: Sem diferença 

UTC/GMT), através de formulário específico 

totalmente preenchido e enviado para o e-

mail residencias@circolando.com com o 

assunto ¨INSCRIÇÃO CONVOCATÓRIA”.

O resultado será anunciado no dia 30 de 

julho, através do nosso site e redes sociais.

As dúvidas podem ser enviadas para o 

mesmo email com o assunto ¨DÚVIDAS 

CONVOCATÓRIA¨.
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CARACTERÍSTICAS ESPAÇOS

ESPAÇOS DE ENSAIO
(2 POSSIBILIDADES)

SALA L
Sala de ensaio ampla com área total de 

9,5m (larg) x 17m (comp) x 4,5m, com luz 

natural, em local sossegado. O espaço 

está dividido em dois por uma cortina de 

pano: espaço de ensaio com área de 

linóleo de 9,5m x 13m + espaço de apoio 

com alcatifa 9,5 x 4m e um espaço de 

estar. A sala está equipada com sistema 

simples de som e wi-fi, oferece 

possibilidade de suspender material de 

luz, respeitando-se a limitação de potência 

eléctrica. 

SALA BRANCA
Sala de ensaio com área total de 10m 

(larg) x 8m (comp) x 5m, com luz natural, 

em local sossegado. Área de linóleo de 

10m x 8m.
A sala está equipada com sistema simples 

de som e wi-fi. 

*O acesso a casa de banho é partilhado com 

os demais ocupantes do CACE Cultural. 
Possibilidade de utilização de chuveiro.
** Os artistas em residência devem cumprir as 

regras de saúde, segurança e horários do 

CACE Cultural, enquanto se encontrarem nas 

suas instalações.

ALOJAMENTO

Apartamento T2 em Campanhã a 10 
minutos a pé do espaço de residência.
O apartamento tem 2 quartos com 1 
beliche, casa de banho, cozinha equipada, 
sala e varanda. Ligação wi-fi.

*** Os artistas em residência devem cumprir 
as regras de utilização do espaço.
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