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澳  門  特  別  行  政  區  政  府 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

文   化   局 

Instituto Cultural 

 “Programa do 10.º Aniversário da Feira de Artesanato do Tap Siac 2018” — 

Recolha de Propostas para Actuações em Palco 

Formulário de Candidatura  

1. Dados do candidato

Nome: N.º do BIR:

Endereço: 

Telefone: E-mail:

Pessoa de contacto 

Nome: 

Telefone: E-mail:

2. Artista/grupo

Nome do artista/*grupo: 

*Em caso de grupo, deve entregar o Mandato em

anexo

N.º de elementos em palco:

Nome(s) do(s) membro(s) do grupo:

Breve apresentação do artista/grupo (até 200 palavras): 

3. Lista das canções a apresentar (duração total de 20 minutos)

Nome da canção 1: 

Canção original: □ sim / □ não

Duração:         minutos          segundos 

□ Acompanhamento instrumental ao

vivo

□ Emissão de MMO

Nome da canção 2: 

Canção original: □ sim / □ não

Duração:         minutos          segundos 

□ Acompanhamento instrumental ao

vivo

□ Emissão de MMO

Nome da canção 3: 

Canção original: □ sim / □ não

Duração:         minutos          segundos 

□ Acompanhamento instrumental ao

vivo

□ Emissão de MMO
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Nome da canção 4: 

Canção original: □ sim / □ não 

Duração:         minutos          segundos 

□ Acompanhamento instrumental ao 

vivo 

□ Emissão de MMO 

Nome da canção 5: 

Canção original: □ sim / □ não 

Duração:         minutos          segundos 

□ Acompanhamento instrumental ao 

vivo 

□ Emissão de MMO 

4. Instrumentos musicais e equipamentos em palco 

Instrumentos musicais/Quantidade: 

Equipamento: 

Instrumentos musicais/Quantidades: 

Equipamento: 

□  Cajón    _______  

□  Altifalante para guitarra    _______  

□  Altifalante para baixo eléctrico_______  

□  Unidade DI (Direct Box)    _______ 

□  Teclado    _______  

□  Outros instrumentos musicais/ 

equipamento do candidato:  

 

___________________________________ 

□  Piano Digital    _______ 

□  Microfone com fio    _______  

□  Microfone sem fio    _______ 

□  Suporte para microfone    _______ 

□  Suporte para partituras    _______  

 
 

 

  

5. Período pretendido para as actuações:  

(Pode escolher um ou vários períodos) 

Período 1:  Entre 13 e 15 de Abril de 2018 

Período 2:  Entre 20 e 22 de Abril de 2018 

Nota: 

Os dados pessoais fornecidos pelos candidatos serão utilizados apenas no âmbito do 

Programa e serão tratados de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005 - Lei da Protecção 

de Dados Pessoais. 
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 Declaração 

1. Confirmo que li atentamente, compreendo, concordo e aceito o conteúdo e todos os 

termos e condições constantes do Regulamento de Candidatura para Recolha de 

Propostas para Actuações em Palco, enquadrado no “Programa do 10.º Aniversário 

da Feira de Artesanato do Tap Siac 2018”. 

2. Mais declaro que todas as informações fornecidas neste Formulário de candidatura 

são verdadeiras e que assumo todas as responsabilidades legais decorrentes das 

mesmas. 

 

 

___________________________ 
Assinatura do candidato 

(conforme o bilhete de identidade de residente) 

Nome: ：  

Data:  

 

 

 

Documentos entregues 

A preencher pelo pessoal do IC 

Papel        Ficheiro electrónico 

1. Cópia do bilhete de identidade de residente da RAEM 

do candidato 

□                □ 

2. Mandato (se aplicável) □                □ 
3. Letras das canções apresentadas □                □ 
4. Fotografias do artista/grupo □                □ 
5. Referência das actuações musicais passadas do 

artista/grupo (se aplicável) 
□                □ 

6. Ficheiros de MMO (se aplicável) □                □ 

7. Documentos em falta: _______________________ 
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