
Casino Estoril acolhe a 18 de Novembro 

lançamento do Canal Cultura 
 

. Apresentação da nova plataforma digital 

 

É já na próxima quinta-feira, 18 de Novembro, às 17h30, que o Lounge D do Casino 

Estoril acolhe a apresentação oficial do Canal Cultura. O evento será com transmitido 

em directo para todo o mundo em livestreaming, em www.canalcultura.pt. 
 

O canal de televisão não linear dedicado à Cultura Europeia, vai estar no ar a partir do 

dia 2 de janeiro de 2022. O objetivo é dar visibilidade e palco aos intervenientes das 

mais variadas áreas da cultura, promovendo a retoma e o reencontro dos artistas com o 

público, para que a cultura seja acessível a todos.  
 

O Canal Cultura utiliza a tecnologia OTT (Over The Top) usada para transmissão de 

televisão através da Internet e um sistema de Video On Demand (VOD). Com esta 

tecnologia, os subscritores podem ver os conteúdos disponíveis por categorias 

temáticas, quando, onde e à hora que desejarem. A par do sistema on demand, o Canal 

Cultura irá transmitir em direto, concertos, festivais, peças de teatro, performances, 

entre muitos outros eventos culturais. Espectáculos que são gravados e disponibilizados 

posteriormente em VOD, sempre que os direitos de autor o permitam.  
 

O canal, estará disponível em todos os dispositivos digitais como Smart TV’s, 

Smartphones, Tablets, Portáteis, Desktop’s e será integrado em sistemas de APP’s 

internacionais, como Android, IOS, Android TV, Apple TV e partilha de conteúdos 

através de Chromecast e Airplay, permitindo desta forma um acesso universal. 

 

Informação complementar 

Subscrição do Canal Cultura 

Durante as duas primeiras semanas, após a subscrição, os utilizadores podem usufruir 

de todos os conteúdos do Canal Cultura de forma gratuita. O objectivo é dar tempo para 

que todos possam apreciar a qualidade e a diversidade das Playlists do canal.  
 

A subscrição é feita sem qualquer tipo de fidelização ou outro tipo de compromisso. 

Após as duas semanas de utilização gratuita, a subscrição torna-se efectiva ou não, 

conforme decisão do utilizador. Durante o período promocional, que decorre até ao dia 

2 de janeiro de 2022, data da estreia do Canal Cultura, o valor da subscrição mensal é de 

5,99€. Este valor é mantido, sempre que a renovação mensal se faça em modo 

automático e sem interrupções. Se optar pelo plano anual, usufruindo de dois meses 

gratuitos, o valor desce para 4,99€ por mês. Após a fase de “Promoção de Lançamento” 

o preço da subscrição é de 8,99€. As subscrições já estão disponíveis em 

www.canalcultura.pt 

 

Conteúdos 

A estreia do Canal Cultura, no próximo dia 2 de Janeiro de 2022, acontecerá com a 

transmissão em directo do Concerto de Ano Novo da Orquestra Metropolitana de 

Lisboa, a partir do Auditório Luísa Todi, em Setúbal.  
 

O concerto será difundido para todo o Mundo em Alta Definição (Full HD). Nesse 

mesmo dia, estarão disponíveis em VOD, nas diferentes Playslists do Canal, conteúdos 

diversos, como a área dos Livros e Literatura, Música, Património & Arquitetura, 

http://www.canalcultura.pt/
http://www.canalcultura.pt/


Design, entre outras. A “Loja da Cultura” será, seguramente, uma das que poderá obter 

maior sucesso já que vai permitir a aquisição de obras de arte, livros, design, entre 

outras opções.  
 

Será disponibilizada ainda uma APP própria de bilhética que vai possibilitar, por 

exemplo, que um concerto ou uma peça de teatro que sejam pagos, possam ter 

espectadores, tanto nas salas, como em qualquer outro local, alargando assim a milhares 

ou mesmo milhões de pessoas a possibilidade de assistirem a peças de teatro e outro 

tipo de espetáculos. 

 

Mecenato 

O Canal Cultura contempla no seu modelo de negócio, a participação de entidades e 
empresas ao abrigo da Lei do Mecenato. Recorrendo a ela, ou não, a responsabilidade 
social na área da Cultura está cada vez mais presente nas estruturas de gestão 
empresarial, despertas para a necessidade de apoio aos diferentes movimentos 
culturais. 
 
Ficha Técnica 

Canal Cultura – Cultura para Todos 

Website do Canal – www.canalcultura.pt 

Acesso ao Canal (disponível em 2 janeiro 2022) 

www.tv.canalcultura.pt e APP´s Android, IOS, Android TV, Apple TV, Chromecast, 

AirPlay, Web, Smart TV’s 

Diretor do Canal – Paulo Lavadinho 

Propriedade - Letrasímpares, Lda 

Website da empresa - www.letrasimpares.pt 

Email – direcao@canalcultura.pt 

Linha de Apoio ao Cliente – 300 505 130 

 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

16.11.21 

 

 

 

 

 

 

 


