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APRESENTAÇÃO

A   CultManagement  Lda,   com   o   número   de   registo   de   Promotor  de  

Espectáculos  Ar:s;cos  11060213/2013  e  Ac;vidade  Económica   nos  

sectores   70220  e  90010,   dedica-‐se  ao  Management,   Agenciamento  

Ar:s;co,  Produção  de  Eventos,  Consultoria  Cultural,  Criação  e  Gestão  

de  Projectos  Culturais  e  Edição  Discográfica.  

Empresa   criada   em   2008   ao   serviço   da   gestão   cultural   e   cria;va,  

apresenta   uma   oferta   diversificada   permi;ndo   criar   programações  

surpreendentes  apoiada  num  conjunto  de  ar;stas  de  excelência  bem  

como   ar;stas   emergentes   no   panorama   ar:s;co   nacional   e  

internacional.

A   CultManagement   tem   vindo   a   consolidar,   em   conjunto   com   os  

parceiros,   promotores,   ar;stas,   clientes   e   o   público   em   geral,   uma  

programação  de  elevada  qualidade,  criando  pontos  de  valorização   e  

divulgação   de   espaços   culturais,   contribuindo   assim   não   só   para   o  

desenvolvimento  do  turismo  cultural,  bem  como  para     a   instauração  

de  uma  maior  proximidade  entre  a  arte  e  o  público.
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APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS 

Management  
Gestão  de  carreiras  de  Ar;stas  Nacionais  e  Internacionais

Gestão  de  Patrocínios  e  Apoios

Promoção  e  Divulgação  de  Ar;stas

Consultoria
Programação  Ar:s;ca

Associações  Culturais

Elaboração  de  Candidaturas  a  Apoios

Estratégia  e  Orçamentação  de  Eventos  

Consultoria  para  Promotores  e  Profissionais  do  Espectáculo

Criação e Gestão de Projectos Culturais 
Editora  Discográfica:    CultLabel,  2013

Produtora:  Seivabruta  Produções,  1999

Web  Tv:  Tv  Artes,  2009

Comunidade  Ar:s;ca:  Portal  dos  Ar;stas,  2007
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APRESENTAÇÃO

A   Seivabruta.org   é   a   marca   consolidada   das   ideias   e   ambições   profissionais   da   CultManagement  

desde   2008,   actuando   no   sector   Cultural   e   Cria;vo   com  uma   rede   de   profissionais  do   espectáculo  

onde  se  incluem  Ar;stas,  Produtores  e  Técnicos  credenciados.  

Com  grande  experiência  no  mercado,  dedica-‐se  ao  Agenciamento  de  Ar;stas,  à  Produção  de  Eventos	  

Ar4s5cos   -‐   como  por  exemplo  Centro  Cultural   de  Belém,  Fundação  Calouste  Gulbenkian,  Museu   do  

Oriente,  Teatro  Nacional  D.  Maria  II,  Teatro  Aberto,  Teatro  Villaret,  Teatro  do  Bairro,  Jazz  Minde,  Lagoas  

Park,  Alegro  Aeer  Sounds,  Programação  Livraria  Trama   -‐  e,  Eventos	  Corporate  -‐  Feira  BTL  2013,  Feira  

BTL  2013,  Hotel  Corinthia,  Hotel  Turim,  Hotel   Lisboa  Carmo,  Hotel  Vila  Batalha   -‐  e  à  apresentação  de  

soluções	  audio-‐visuais,  definindo  assim  tendências  e  promovendo  a   criação  e  produção  de  eventos  

com  elevados  padrões  de  qualidade.

De  forma  a  responder  a  elevados  níveis  de  exigência,  a  SeivaButa  

Produções  trabalha  com  vários  parceiros  ins;tucionais  como  a  

Lourisom,  Begin,  VirtualNet,  Wu  Promo;on,  Diversão  e  Arte,  Arte  Ins;tute,  MEF,  entre  outros.
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Agenciamento

NACIONAIS:  Rão  Kyao  |  Carminho  |  António  Chainho  |  JP  Simões  |  Carlos  Moura  |  

Penicos  de  Prata  |  António  Eustáquio  &  Carlos  Barreto  |  Desidério  Lázaro  |  Paula  Sousa  |  

Hugo  Antunes  |  Guitolão  |  Louro  &  Lima  |  Pianordeão  |  Uma  Coisa  em  Forma  de  Assim  |  

Tânia  Oleiro  |    Golden  Gypsies  |  Canta  o  Galo  Gordo  |  Dj´s  Irmãos  Makossa  |

Beware  Jack  &  Dj  Yoke  |  Moe´s  Implosion  |  The  Fanfarrones  |  Groove  Quartet  |  Nó  D’Alma  |  

Patrícia  Vasconcelos  

INTERNACIONAIS: Esperanza  Spalding  |  Daniel  Schvetz  |  Mick  Mengucci  |  Mr.  Meeble  |  

Benny  Lackner  |  Jon  Luz  |  Adriana  Miki  |  Vera  Prokic  |  Toine  Thys  Trio  |  Dj  Comoustache  |  BOX  |  

Quarteto  LINHA
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Produção de Eventos 
Artísticos e Corporate
Produção  Execu;va

Logís;ca  e  Recinto

Licenciamentos

Palcos,  Som  e  Luz

Programação  de  Ar;stas

Coordenação  de  Patrocínios

Promoção  e  Divulgação

Direcção  de  Palco

Rede  de  Técnicos  Credenciados  e  Recursos  

humanos  especializados

Eventos  chave-‐na-‐mão

Soluções Áudio-visuais
Equipamento  Audio  (meyer  sound)

Equipamento  vídeo

Equipamento  luz

Truss  e  palcos

Técnicos  especializados
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APRESENTAÇÃO

A  Cultlabel  é  uma  editora  de  engenheiros  e  músicos  

associados.  Colabora  ac;vamente  no  tecido  ar:s;co  nacional  de  

forma  a  editar  projectos  de  excelência.

Actualmente  o  catálogo  conta  com  duas  edições  de  autores

portugueses  e  pretende  editar,  pelo  menos,  um  projecto  por

ano.

Inscrita  no  Interna;onal  Standard  Recording  Code  através  da  

AFP,  e  com  código  de  editor  978-‐989  pela  APEL,  a  CultLabel

eEMA  audio&books  edita  os  seus  próprios  conteúdos  ar:s;cos,  

bem  como  os  conteúdos  de  clientes  externos.

A  Cultlabel  conta  ainda  com  parceiros  de  topo  nas  áreas  da  

produção  musical,    criação  e  produção  gráfica,  distribuição  e

divulgação.  



apresentação
SERVIÇOS

Estúdio

Gravação

Edição

Edição  Digital

Distribuição  

Promoção

Fontes  e  técnicas  de  Financiamento

Técnicos  especializados  e  credenciados

Edição  chave  na  mão



www.seivabruta.org

Seiva Bruta Produções
Avenida José Malhoa, 2, 1401

1070-325 Lisboa
geral@seivabruta.org

+351 21 590 07 27Manager

Eduardo Jordão
ejordao@seivabruta.org

+351 91 820 00 80

Gestora de Projecto

Cláudia Brito
claudiabrito@seivabruta.org

+351 91 907 22 20
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