
Festival de Artes de Macau 
Propostas de Grupos Locais 

 
 
O Festival de Artes de Macau, organizado pelo Instituto Cultural, visa promover a cultura tradicional 
chinesa, apresentar espectáculos de nível mundial e promover o desenvolvimento da arte local de 
Macau. 
A fim de tornar este Festival mais rico, difundir pela população o lema "Arte Bela, Vida Bela!" e, assim, 
atrair mais espectáculos locais de qualidade, o Instituto Cultural informa que está a receber 
propostas para a participação, neste festival, de associações e artistas locais. 
 
1. Os espectáculos propostos deverão estar dentro do espírito do Festival de Artes de Macau: 

promover a rica e secular cultura de Macau e da sua história centenária; encorajar o 
desenvolvimento de novos temas e formas de expressão; ser de elevada qualidade e nível 
artístico.  

2. As propostas poderão ser de qualquer género ou estilo mas deverão incorporar o nível mais alto 
de Macau. 

3. Conteúdo - Os espectáculos deverão ir ao encontro do gosto e costumes da população local; os 
principais elementos da equipa criativa e artistas deverão ser residentes de Macau;  

4. Terão que ser respeitados os direitos de autor. 
5. A Proposta deve conter: 

5.1. Descrição do Projecto (sinopse, duração, número de artistas) e se é um trabalho original; 
5.2. Requisitos técnicos - desenhos de iluminação, som, cenários, figurinos, adereços, etc.)  
5.3. Lista de nomes e biografias de equipa criativa (director, dramaturgo, etc.); 
5.4. Lista de nomes e biografias dos artistas 
5.5. Lista de nomes de actores e equipa de produção (pode ser apresentada depois de ter sido 

seleccionado); 
5.6. Orçamento detalhado;  
5.7. Carta de consentimento do criador original (pode ser apresentada depois de ter sido 

seleccionado) 
5.8. História da associação / grupo, artigos, fotografias e vídeos de produções anteriores. 
5.9. Para as obras que já foram apresentadas em público, além das informações referidas nos 

pontos anteriores, deverão também ser remetidos outros elementos como vídeos, fotos, 
recortes de jornais, etc. 

 
6. Entrega da Propostas 
As Proposta deverão ser entregues no Departamento de Acção Cultural do Instituto Cultural (Praça 
do Tap Seac, Edifício do Instituto Cultural.). 
Indicar no envelope "Festival de Artes de Macau - Recolha de Propostas de espectáculos Locais". 
Propostas apresentadas até dia 30 de Setembro de 2011 serão incluídos na lista de selecção para o 
Festival de Artes de Macau 2012.  
Propostas apresentadas após esta data serão incluídas na lista de selecção para futuras edições do 
Festival de Artes de Macau. 
Mais informações poderão ser obtidas junto da Senhora Kaye Wong – telefone 83996610. 
 
7. Critérios de selecção 
As propostas devem estar de acordo com os requisitos acima mencionados enumerados nos pontos 
1 a 5. 
A selecção será baseada no nível artístico dos espectáculos, na criatividade, produção e experiência 
da associação ou grupo, da equipa criativa, artistas e orçamento. 
Se necessário, o Comité reunir-se-á com o candidato ou a equipa criativa para falar sobre a proposta, 
o trabalho ou o conceito de produção. 


