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• A Direção Regional de Cultura do Alentejo, entre outros Serviços do Estado, 

está agora mais online 

Face ao período excecional que nos encontramos a viver a Direção Regional de 

Cultura do Alentejo encerrou os equipamentos culturais que lhe estão afetos, 

em conformidade com o estabelecido no respetivo Plano de Contingência, mas 

mantém a sua ação cumprindo a sua missão de Serviço Público na Região. A 

Direção Regional de Cultura do Alentejo encontra-se disponível online ou por 

telefone, através dos seguintes meios: email: info@cultura-alentejo.gov.pt;  

T. 266769450/800; www.cultura-alentejo.pt 

Em caso excecional de necessidade de atendimento presencial, devidamente 

fundamentado, deverá ser efetuado um pré-agendamento através do email ou 

contacto telefónico indicados. 

Na área da cultura foi criado pelo Governo o email cultura.covid19@mc.gov.pt 

e preparado o site culturacovid19.gov.pt com vista a esclarecer as linhas de 

apoio definidas e onde é atualizada toda a informação de apoio a entidades de 

criação artística, artistas e técnicos do setor e se divulgam os contactos dos 

Serviços que garantirão uma resposta a esses pedidos de informação. Também 

podem aqui ser consultadas perguntas frequentemente colocadas e as 

respetivas respostas. 

                                                                 

• Bolsa para Aquisição de Espetáculos e Coproduções do Alentejo  

A Associação Lendias d'Encantar, companhia profissional de teatro de Beja, 

abriu candidaturas para a criação de uma Bolsa para Aquisição de Espetáculos 

e Coproduções do Alentejo, disponível até ao próximo dia 15 de abril. 



Na sequência do estado de emergência que o país atravessa, facto que fez 

cancelar centenas de espetáculos artísticos por todo o país, a Lendias 

d'Encantar promove esta iniciativa com o objetivo de atenuar os danos aos 

artistas nacionais, com principal enfoque nos trabalhadores independentes na 

área do teatro, música e dança. "A intenção é minimizar os impactos 

orçamentais e financeiros junto daqueles que, vendo-se impossibilitados de 

trabalhar, possam, ainda assim, auferir algum rendimento com a venda 

antecipada dos seus projetos artísticos", conforme explica António Revez, 

Diretor Artístico da Lendias d’Encantar. 

 Assim, até 15 de abril, a companhia está a rececionar propostas de produções 

que não deverão estar afetas a estruturas já financiadas. Será depois efetuada 

uma seleção de projetos a adquirir, sendo que a Lendias d'Encantar comprará 

os mesmos durante o mês de abril. Os espetáculos serão depois apresentados 

em local e datas a definir, consoante a disponibilidade e regresso à 

normalidade das salas de espetáculos da região. As propostas deverão ser 

enviadas para lendiasproducao@gmail.com. 

Mais informações através do número 960 159 674 e também disponíveis na 

página da Lendias d’Encantar, no Facebook. 

 

• A Fundação Eugénio de Almeida convida a conhecer e a acompanhar a 

programação que disponibiliza online  

No contexto em que vivemos atualmente, a Fundação Eugénio de Almeida 

(FEA), em Évora, está ativa e ligada a si, a fazer comunidade, uma comunidade 

forte, unida e solidária, mesmo à distância, cumprindo a sua missão cultural, 

social e educativa. 

Fique a conhecer e acompanhe a programação online da Fundação Eugénio de 

Almeida, que contempla visitas guiadas aos espaços patrimoniais da Fundação, 

peças de artistas presentes nas exposições do Centro de Arte e Cultura e 

atividades para os mais novos. Vá também ficando a par das notícias sobre 

projetos de Voluntariado, Empreendedorismo e Inovação Social, através do site 

da Fundação e das respetivas páginas no Facebook. 



                                                                      

• Portugal #EntraEmCena  

É o nome do movimento nacional que junta artistas, empresas públicas e 

privadas, marcas e fundações, em torno da missão de todos entrarem em cena 

hoje, para garantir que a cultura tem amanhã. O movimento tem a forma de 

um marketplace digital, onde artistas podem lançar ideias e recolher 

investimento - imediato e adiantado - para as mesmas, e onde empresas 

públicas e privadas podem lançar desafios e receber propostas artísticas, 

escolhendo aquelas nas quais pretendem investir. 

As inscrições encontram-se abertas e podem ser efetuadas através da página 

portugalentraemcena.pt onde pode ser consultada mais informação sobre a 

iniciativa. 

 

• A RELI - Rede de Livrarias Independentes 

É uma associação livre de apoio mútuo composta por livrarias de todo o 

território português sem ligação a redes e cadeias dos grandes grupos editoriais 

e livreiros.  

Tem por objetivo conjugar esforços para levar por diante projetos individuais e 

o grande projeto coletivo que é o de dotar o país de uma rede de livrarias 

especializadas e de proximidade. 

Nesse sentido reúne esforços para enfrentar a crise no mercado livreiro, que 

vem comprometendo a existência de pequenas livrarias em todo o país - 

principalmente agora neste período de pandemia que se atravessa -, intervindo 

junto da sociedade e dos poderes públicos. 

A lista das livrarias envolvidas neste projeto está em permanente crescimento e 

procura novos aliados, através do endereço info@reli.pt.  

Acreditando que as livrarias têm um papel fundamental na coesão cultural de 

uma sociedade, e na criação de um pensamento crítico e livre, contribuindo 

para a educação, a informação e o entretenimento dos cidadãos, o objetivo da 

RELI é coordenar parte da sua comunicação conjunta e endereçar a atenção 



para o seu papel, através do site www.reli.pt . Nesta página podem encontrar-

se informações sobre cada um dos participantes e respetivos canais de 

comunicação, bem como aceder às iniciativas de todas as livrarias: campanhas 

de promoções, feiras do livro, lançamentos, etc. 

Aproveite para ler mais e Fique em Casa! 

 

 


