
11.24 19:30 – 21:15

11.22 19:30 – 21:15

11.23 19:30 – 21:15

Na Trilha Sonora de –
Edição Especial

11.25 19:30 – 22:00

11.25 19:30 – 22:00

戶外放映：
聲 � 映音樂夜

Cinema ao Ar Livre: 
Noites com 
Música e Filmes

NOTAS PARA ENTRADA

1.A entrada é livre. Os interessados podem fazer o registo das 10:00 horas do dia 8 de 
Novembro às 23:00 horas do dia 17 de Novembro, através do “Sistema de Inscrição em 
Actividades” na página electrónica do Instituto Cultural (www.icm.gov.mo/eform/event) ou 
durante o período acima referido, contactar o IC para fazer o registo através do telefone n.º 
8399 6872, durante o horário de expediente;

2.As vagas são limitadas. É apenas permitida uma inscrição por pessoa por dia e estarão 
disponíveis duas vagas por inscrição. Caso o número de vagas inscritas ultrapasse o número 
máximo de vagas, os participantes serão seleccionados por sorteio;

3.Os participantes seleccionados serão notificados por SMS e a entrada para o concerto 
efectua-se mediante a apresentação de SMS. Não há lugares marcados. Os lugares são 
ocupados por ordem de chegada;

4.Os participantes que faltem por algum motivo devem notificar previamente a Organização.

NOTAS PARA O PÚBLICO

1.O público deverá chegar aos locais das actuações com 20 minutos de antecedência; 

2.A fim de não afectar as actuações, a Organização reserva o direito de decidir qual o 
momento e modo conveniente para a entrada dos retardatários e de recusar a entrada dos 
mesmos ou de membros do público que abandonem a sala durante a actuação;

3.Os membros do público devem usar as suas próprias máscaras, ser submetidos à medição 
de temperatura corporal e apresentar o Código de Saúde do próprio dia aos agentes de 
segurança no local. Somente aqueles com a temperatura corporal em 37ºC ou inferior e com 
os Códigos de Saúde mostrados como código verde “entrada permitida”, podem entrar;

4.O público deve cumprir as Orientações de Prevenção Epidemiológica para o Público – 
Espaços Artísticos e Culturais sob a Alçada do Instituto Cultural;

5.A Organização reserva-se o direito de solicitar o bilhete de identidade válido de qualquer 
criança para efeitos de confirmação da idade e de recusar a sua entrada caso não seja 
possível efectuar esta comprovação;

6.Para não perturbar as actuações e o público, os telemóveis e aparelhos similares devem 
ser desligados antes do início das actuações;

7.É proibido fumar, comer ou beber e estar na posse de sacos de plástico e/ou objectos 
considerados perigosos nos locais das actuações ;

8.É estritamente proibido filmar ou fotografar, excepto com autorização expressa da 
Organização;

9.A Organização reserva-se o direito de alterar o programa, os artistas, a duração das 
actuações ou os lugares a qualquer momento;

10.Em caso de condições meteorológicas adversas, é favor consultar as páginas 
electrónicas do IC, a página do FIMM no Facebook;

11.O Instituto Cultural do Governo da RAEM reserva-se o direito de interpretação e de 
decisão final em caso de disputa relativamente a estes termos.

Outdoor Screening:

INSCRIÇÃO

Praça das Artes do Centro 
Cultural de Macau

IDIOMALOCAL

OBSERVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
POR IDADE

Francês e Inglês

B (Não aconselhável a 
 menores de 13 anos)

https://www5.icm.gov.mo/eform2/event/p/13/

Legendas em chinês e inglês, 
disponibilidade de áudio-descrição em 
cantonense e legendagem  acessível 
em chinês

Documentário sobre a criação de trilhas 
sonoras de filmes clássicos.

Willy Wonka e a Fábrica de 
Chocolate

INSCRIÇÃO

Praça das Artes do Centro 
Cultural de Macau

IDIOMALOCAL

OBSERVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
POR IDADE

Inglês

B (Não aconselhável a 
 vmenores de 13 anos)

https://www5.icm.gov.mo/eform2/event/p/13/

Legendas em chinês e inglês, 
disponibilidade de áudio-descrição em 
cantonense e legendagem  acessível 
em chinês

Mais de meio século passou desde que 
este filme clássico fascinou o público com 
as suas canções coloridas, bom humor e 
mensagens inspiradoras. Vamos embarcar 
novamente nesta viagem cinematográfica 
mágica e deliciosa.

Cinema Silencioso – 
Rockfield: A Fazenda do Rock

INSCRIÇÃO

Praça das Artes do Centro 
Cultural de Macau

IDIOMALOCAL

OBSERVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
POR IDADE

Inglês

B (Não aconselhável a 
 menores de 13 anos)

https://www5.icm.gov.mo/eform2/event/p/13/

Legendas em chinês 
e inglês

Coloque os seus auscultadores e conheça os 
Rockfield Studios, um paraíso onde lendários 
músicos de rock procuraram inspiração.

Fado em Grande Ecrã: 
MEU de Cuca Roseta

INSCRIÇÃO

Praça das Artes do Centro 
Cultural de Macau

IDIOMALOCAL

OBSERVAÇÃO

Português

https://www5.icm.gov.mo/eform2/event/p/13/

Legendas em chinês 
e inglês

A fadista portuguesa Cuca Roseta gravou 
especialmente um concerto que inclui, 
entre outros, Rua do Capelão, Finalmente 
e Rosinha da Serra D’Arga.

INSCRIÇÃO

Praça das Artes do Centro 
Cultural de Macau

LOCAL

https://www5.icm.gov.mo/eform2/event/p/13/

Sir Simon Rattle e a Orquestra Sinfónica de 
Londres apresentam o Scherzo capriccioso 
de Dvořák e O Quebra-Nozes de Tchaikovsky.

O renomado compositor de filmes
 Lalo Schifrin
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Orquestra Sinfónica de Londres com 
Sir Simon Rattle em Grande Ecrã


