
Programa de Residências 

Circolando - Central Elétrica 2023 

REGULAMENTO 

 

Entre 20 de fevereiro e 11 de março de 2023 estão abertas as candidaturas ao Programa de 

Residências / Circolando - Central Elétrica 2023. O programa visa apoiar a criação na área 

das artes performativas, estimular a pesquisa e a investigação junto de artistas interessados 

em pensar connosco o tema central que rege as nossas atividades este ano: CONFLUÊNCIAS 

TRANSOCEÂNICAS. 

 

CANDIDATURAS 

 

A submissão de candidaturas deve ser realizada em Português, até ao dia 11 de março às 

23:59 (horário Porto: GMT +0), através de formulário específico totalmente preenchido e 

enviado para o e-mail residencias@circolando.com com o assunto “INSCRIÇÃO 

CONVOCATÓRIA 2023”. 

 

Reiteramos que esta convocatória é dedicada exclusivamente a artistas portugueses ou 

estrangeiros que residam em Portugal. 

 

Dúvidas podem ser enviadas para o mesmo email com o assunto “DÚVIDAS CONVOCATÓRIA 

2023”. 

 

CALENDÁRIO 

 

Inscrições: 20 de fevereiro a 11 de março de 2023  

Resultado da convocatória: 31 de março de 2023 

Período das residências: 12 e 30 de junho ou entre 03 e 22 de julho (importante destacar na 

ficha de inscrição o período de interesse)  

* Para o período de julho, procuramos projetos que relacionem performatividade e linguagem 

sonora 

 

APOIO RESIDÊNCIAS 

 

A residência e mostra final decorrerão na Central Elétrica, situada no Cace Cultural do Porto. 

A Circolando - Central Elétrica garante: 

1. Bolsa de apoio à criação no valor de 1.000€ (mil euros), mediante apresentação de 

fatura; 

2. Alojamento num dos quartos do nosso apartamento com capacidade até 02 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 carácter informal na Central Elétrica, 

localizada no CACE Cultural do Porto.  

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

O responsável pelo projeto selecionado deverá: 

1. Garantir a organização das viagens, alimentação, seguros e assistência médica durante 

o período da residência; 

2. Garantir a menção ao apoio nos materiais do projeto da seguinte forma: “Apoio à 

criação: Circolando - Central Elétrica”, ou na secção “Apoios” da ficha artística.   




