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A Prefeitura de Olinda por meio da Secretaria de Patrimônio, Cultura, Turismo
e Desenvolvimento Econômico abre chamamento público para repassar os
recursos da Lei Aldir Blanc para os artistas e profissionais da cultura do
município. O aporte financeiro são de 2,5 milhões, oriundos do Ministério do
Turismo (Mtur) e será repassado aos artistas por meio de editais de produção e
formação artística, subsídios para espaços culturais e premiação para mestras
e mestres da cultura tradicional e popular da cidade. No total, serão
contempladas 618 propostas.
Os interessados em concorrer aos editais precisam ter efetuado o cadastro
cultural municipal que ficou aberto de 15 de julho a 21 de setembro. Os editais
estão disponíveis no endereço cultura.olinda.pe.gov.br. Os artistas poderão
enviar propostas nos segmentos de: artes plásticas; artes gráficas e
congêneres (artes visuais); artesanato; circo; cultura popular e tradicional;
dança; design e moda; fotografia; gastronomia; literatura; música; patrimônio;
teatro; ópera; audiovisual; e também artes integradas. Para analisar e garantir
a impessoalidade do processo. Foram contratados 30 pareceristas. Pessoas
com notório saber nos segmentos artísticos contemplados nos editais.

Olinda lança editais da Lei Aldir Blanc | 2

Prêmio Conecta Arte
Até o fim deste mês de setembro, Olinda lançara o edital Conecta Arte, que
contemplará 448 propostas culturais de fomento e formação, disponibilizando
mais de R$ 1,5 milhão para produções culturais nos segmentos de: artes
plásticas; artes gráficas e congêneres (artes visuais); artesanato; circo; cultura
popular e tradicional; dança; design e moda; fotografia; gastronomia;
literatura; música; patrimônio; teatro; ópera; audiovisual; e também artes
integradas, para apresentação em plataformas digitais por conteúdos,
gravados ou ao vivo (lives). Acesse aqui:
https://cultura.olinda.pe.gov.br/editais-lei-aldir-blanc/premio-coneta-ar
te/

Prêmio Memória Viva
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Haverá também o Prêmio Memória Viva da Cultura Tradicional e Popular de
Olinda, que contemplará 150 propostas, que somam R$ 650 mil, voltada
exclusivamente para cultura tradicional e popular de Olinda. O prêmio visa
reconhecer, proteger e estimular a cultura tradicional e popular do município,
em especial as agremiações, entidades, mestras e mestres de notório saber e
detentores da história e das tradições. Acesse aqui –
https://cultura.olinda.pe.gov.br/editais-lei-aldir-blanc/premio-memoriaviva/

Edital de Subsídios para Espaços e Coletivos Culturais
Serão contempladas 20 propostas de R$ 10 mil com aporte total de R$ 200 mil
para espaços culturais e coletivos culturais com no mínimo de dois anos de
atuação comprovada na cidade. Acesse aqui:
https://cultura.olinda.pe.gov.br/editais-lei-aldir-blanc/subsidios/
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