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꤫讍
Chen Sa

荞侣竤Ⱙ私䙂翱呺鸚⚆♧涰ヰ䎃ꏈ楪♲ꅾ㤉
Homenagem aos Clássicos – Trio com Piano para 
Comemorar o Centenário da Morte de Saint-Saëns

㼱䎃蕰㣆
Juventude Sonhadora

㜥㖒 Locais眏湡邍
Calendário do Programa

谁蟌蜹薊
Bravo Macau!

䓛莻歊㕨
Música Virtuosa e Pastoral

〢갚倞괐礡坿꧌穡贫
O Contemporâneo e a Tradição – 
Agrupamento de Música Cantonense

飑牱䭸⽂
Aquisição de Bilhetes

坿顐⚥銯
Ligação Musical Este-Oeste

顜䊝䖰寐⣒停㣐姐
Canto Sublime do Grupo Étnico 
Dong de Congjiang, Guizhou

ヰ劣 FIMM-tastic耫僦갉坿㢹
Fim de Semana FIMM-tástico: Noites 
com Música e Filmes
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Workshop sobre Instalação 
Musical
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Masterclass de Violino com 
Chen Xi 

岤䠑✲갪⿻㜡そ
Observações e Inscrições
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Música Cantonense Sifoguk

錬衆갉坿假玑
Viagem por Recantos Musicais
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Espectáculo de Bene"cência: O Contemporâneo e a 
Tradição – Agrupamento de Música Cantonense
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僤劍傈 Domingo
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ꏈ楪栬㤉
Recital de Piano
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慍俒⻋⚥䗱竸ざⷜꤎ 
Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório

꤫讍
牱⭆ Bilhetes慍⯋MOP 250, 200, 150

怵ⴀ儘鸮⚥㜥⠅䜂秉Ⰽ㼭儘
Duração: Aproximadamente 2 horas, incluindo um intervalo

© 銯㸞갉坿䑼 Xi’an Concert Hall

Chen Sa
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L. v. Beethoven: Sonata para Piano n.º 10 em Sol Maior, 
op. 14, n.º 2
L. v. Beethoven: Sonata para Piano n.º 4 em Mi Bemol Maior, 
op. 7 (“Grande Sonata”)
R. Schumann: Kinderszenen, op. 15
R. Schumann: Kreisleriana, op. 16

刼湡 Programa
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Chen Sa tornou-se conhecida desde muito jovem. A única 
pianista chinesa que se destacou em três prestigiados 
concursos internacionais de piano, nomeadamente no 
de Leeds, no de Fryderyk Chopin e no de Van Cliburn, foi 
considerada pela imprensa como “uma das pianistas mais 
carismáticas da atualidade”. Intérprete exemplar, denota 
um profundo conhecimento das obras, graciosidade, 
inteligência e índole apaixonada, sendo aclamada pela 
crítica pela forma como “realça a beleza lírica” ao mesmo 
tempo que mostra “um fundo vulcânico e o enorme potencial 
do desalento na expressão musical”.

Neste concerto, Chen Sa interpretará duas sonatas de 
Beethoven e breves peças de Schumann, que representam 
o auge do repertório pianístico respetivamente das épocas 
clássica e romântica. O público poderá sentir a clareza 
e vitalidade juvenil de Beethoven nas Sonatas para 
Piano n.º 4 e n.º 10, evocar memórias de infância através 
das Kinderszenen de Schumann, hábil e primorosamente 
executadas, e explorar o ilimitado mundo espiritual 
romântico próximo da Kreisleriana de Schumann.

 ず鰳⚥剓罇滚涸怵㤉㹻⛓♧
“Uma das 
intérpretes 
mais brilhantes 
da sua 
geração”
– – Classic FM

薊㕜⧍侚〢Ⱙ坿ꨶ〵
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僤劍Ⱉ傈 Sábado, Domingo

2O:OO
䄋갥ⷜꤎ 
Teatro Dom Pedro V

谁蟌蜹薊
牱⭆ Bilhetes慍⯋MOP 120, 100
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Duração: Aproximadamente 1 hora e 45 minutos, incluindo um intervalo
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䗞⠃䩟⯘A㣐锅ꏈ楪❀ꅾ㤉խ⡲ㅷ 81խB. 155
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⡲ㅷ 18    TrV 151

A. Dvo!ák: Quinteto com Piano em Lá Maior, op. 81, B. 155
C. Debussy: Sonata para Violino e Piano em Sol 
Menor, L. 140
E. Chausson: Poème para Violino e Piano, op. 25
R. Strauss: Sonata para Violino e Piano em Mi Bemol 
Maior, op. 18, TrV 151

㼭䲿楪莅ꏈ楪
㼭䲿楪桬⧉⯥
ꏈ楪頻䋞黇
ꏈ楪❀ꅾ㤉
ꏈ楪⡦蔒槇
㼭䲿楪㢚斏䓹㣔䜤
⚥䲿楪ゟ巾奚
㣐䲿楪馢㾝韝

刼湡 Programa
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劥㜥갉坿剚♧㾝䨾✽湱鰜僦
㼭䲿楪怵㤉㹻桬⧉⯥捀痧✳⼧Ⱄ㾂慍ꫭ䎃갉坿嫲飓俒⻋
㽷㣐㥂䖤⚺殗噠倴껻度怵谁㷸ꤎ栽갉坿焚㡦㷸⡙㥠
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ꦑ㢵⡙갉坿㣐䌌㷸绢⚛莅♶ず겳㘗涸怵ⴀ
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穉갪湡痧♧そ㥠㼟伟䩛痧♲⼧Ⱄ㾂慍ꫭ䎃갉坿嫲飓剓
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Bravo Macau! oferece aos jovens músicos locais uma 
plataforma para mostrar o seu talento e realizações 
artísticas, promovendo, assim, o desenvolvimento musical 
de Macau. Desta vez, seis jovens promitentes partilham o 
palco, desejosos de exibir o seu desempenho.

A violinista Wong Sin I, vencedora do Prémio Instituto 
Cultural no 28.º Concurso para Jovens Músicos de Macau, 
graduou-se na Hong Kong Academy for Performing Arts 
com o grau de Mestre em Música. Em 2019 prosseguiu 
os seus estudos com uma bolsa no Conservatório de 
Música Bard nos Estados Unidos, estudando com vários 
mestres e participando em diferentes eventos.

Melody Ho começou a aprender piano aos quatro anos 
de idade com Wong Hio Cheng. Ganhou o Prémio 
Instituto Cultural, vencendo ainda as três categorias de 
Nível Avançado do 37.º Concurso para Jovens Músicos 
de Macau. Com o quarteto de cordas premiado no 38.º 
Concurso para Jovens Músicos de Macau (formado por 
Chio Chin Hou, Ha Iek, Cheong Tin Ut e Ng Sok Kun), 
interpretará o Quinteto com Piano de Dvo!ák.

렽莻劥㖒薊䩞 ⡲肬劢⢵倞僤
Incentivar 
os talentos 
locais, cultivar 
as próximas 
estrelas

Duo de Violino e Piano
Wong Sin I, Violino
Zhen Xiyuan, Piano

Quinteto com Piano
Melody Ho, Piano
Ha Iek e Cheong Tin Ut, Violinos
Ng Sok Kun, Viola
Chio Chin Hou, Violoncelo

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 11



僤劍♲Quarta-feira

2O:OO
慍⚥坿㕰
Orquestra Chinesa de Macau
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Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório
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㥠⦛㼟㖈劥㜥갉坿剚ⱄ妄桐怵⟃♳⢕⡲雊⚥銯繡坿尃
Ⰵ錚滞涸䗱
姽㢫⚥坿㕰⿶㼟㖈劥㜥갉坿剚桐怵ꫭ䎃⡲刼㹻桬鴇㪮
涸䖤䠑⛓⡲շ㨱㧶䃋ո姽刼麌欽⚥㕜字停坿㐼涸栬暶
갉蒀祄ざ⽫㽳涸字停갉坿欥繡剽⚥匌㖒⼦갉坿⿻꼛
⢵銯❏莻骪갉坿瘞⯋稇僽♧껷噲Ⱘ⽂峕괐呔涸⚥坿⡲
ㅷ鸏㜥聃錏渿㹶鞮㺢㢵⯋殯䕙秼ツ
O maestro nacional de primeira classe Liu Ju, dois solistas 
de renome e a Orquestra Chinesa de Macau, irão oferecer 
ao público um belo festim.

Liu Ju nasceu numa família de músicos, conhecendo bem 
o repertório sinfónico, a música de bailado, e a música 
tradicional chinesa. Xie Nan, uma violinista de carreira 
internacional, tem sido aclamada pela sua interpretação 
do concerto The Butterfly Lovers tanto no país como 
no estrangeiro. Su Chang, uma famosa executante de 
guzheng, foi a intérprete escolhida para estrear o Concerto 
para Guzheng Ru Shi. Neste concerto o público poderá 
apreciar estas duas obras-primas.

A Orquestra Chinesa de Macau apresentará ainda The 
Sisters’ Islands de Wang Chenwei, uma peça inspirada na 
cultura Nanyang que combina o timbre dos instrumentos 
chineses com o gamelão indonésio, acrescido de 
elementos musicais do Médio Oriente e da Malásia. Em 
suma, um repertório variado a não perder!

⚥銯繡坿焥中殯䕙秼ツ
Uma noite 
emocionante 
de clássicos 
da música 
chinesa e 
ocidental

倷蠝僱眏傈䎸刼
꤫ꏈ⡦⽑韝㼭䲿楪⼿㤉刼շ哀㿋⠭莅牝薊〵ո
桬⚸秋〢皬⼿㤉刼շ㥶僽ո  
桬鴇㪮㨱㧶䃋
꤫䙼傱嵳秝涰䊛
Shi Wanchun:  Abertura Festiva
Chen Gang e He Zhanhao:  Concerto para Violino 
The Butterfly Lovers
Wang Danhong:  Concerto para Guzheng Ru Shi
Wang Chenwei:  The Sisters’ Islands
Chen Siang: Todos os Rios Correm para o Mar

Maestro: Liu Ju
Xie Nan, Violino
Su Chang, Guzheng
Orquestra Chinesa de Macau

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 13



僤劍❀Ⱉ
Sexta-feira, Sábado

2O:OO

꤫刦劫暜㷟⢕⣜
Chen Xi, Zhu Mu e 
Jaya Sun

15
 --16

/1O

䄋갥ⷜꤎ 
Teatro Dom Pedro V

荞侣竤Ⱙ
私䙂翱呺鸚⚆♧涰ヰ䎃ꏈ楪♲ꅾ㤉

牱⭆ Bilhetes慍⯋MOP 250, 200

怵ⴀ儘鸮⚥㜥⠅䜂秉♧㼭儘♲⼧ⴕ
Duração: Aproximadamente 1 hora e 30 minutos, incluindo um intervalo

Trio com
 Piano para C

om
em

orar o C
entenário 

da M
orte de Saint --Saëns

Ho
m

en
ag

em
 aos Clássicos ––

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU – OUTUBRO MUSICAL



翱呺E㼭锅痧✳ꏈ楪♲ꅾ㤉խ⡲ㅷ 92
叞〳㣗倛㛇A㼭锅ꏈ楪♲ꅾ㤉խ⡲ㅷ 50

C. Saint-Saëns: Trio com piano n.º 2 em Mi Menor, op. 92
P. I. Tchaikovsky: Trio com Piano em Lá Menor, op. 50

㼭䲿楪꤫刦
㣐䲿楪劫暜
ꏈ楪㷟⢕⣜ 

刼湡 Programa

歋ꏈ楪㼭䲿楪ㄤ㣐䲿楪穉䧭涸♲ꅾ㤉僽䌢鋅涸㹔Ⰹ坿
䕎䒭⛓♧鸏♲珏坿㐼涸갉蒀傂腋輑ざ❠剤䊴䕱䖁
♲⡙䘋ず麥ざ⡎䚍呔ぐ殯涸剦㼩鑨❜崩劥㜥갉坿剚
㼟ツ桐Ⰽ껷⼧⛰⚆私劣涸⪂ⴀꏈ楪♲ꅾ㤉⡲ㅷ雊錚滞
鷴麕翱呺涸岁䒭ꂩ冱邍麨莅叞〳㣗倛㛇涸⤜䒭慮捙䫉䧃
⯏ⴕ걆殜嵠恠⚺纏涸䞕䠮⸂ꆀ
♲⡙䩞螠堾形涸ꫭ䎃怵㤉㹻㼟㖈劥㜥갉坿剚伟䩛怵
ⴀ㼭䲿楪㹻꤫刦㖈 2002䎃⟃⼧♬娔⛓룲⹅㤾⤜繏
倛蜓倛猰叞〳㣗倛㛇㕜ꥹ갉坿嫲飓㼭䲿楪穉ꋓ栁㣐䲿
楪㹻劫暜㖈 2006䎃倴䗞㕜䬺繏⟻暶ㄤ䎂倴⚆㕜ꥹ
갉坿嫲飓⚥栽栁ꏈ楪㹻㷟⢕⣜僽껷⡙囙栽蜓倛猰諽齦
㕜ꥹꫭ㼱䎃ꏈ楪嫲飓痧♧そ涸⚥㕜怵㤉㹻
O trio de piano, violino e violoncelo é uma formação 
musical de câmara com timbres que ora se misturam ora 
contrastam entre si, como três amigos que partilham ideias 
pese embora a diferença de personalidades. Neste 
concerto, duas obras do "nal do século XIX transmitem o 
poder emocional do romantismo, uma, ao estilo francês, 
outra, de expressão russa.

Três jovens artistas talentosos juntam-se neste concerto: 
o violinista Chen Xi, vencedor da medalha de prata 
do Concurso Internacional Tchaikovsky (Moscovo, 
2002), o violoncelista Zhu Mu, premiado no Concurso 
Internacional de Música PACEM IN TERRIS (Bayreuth, 
2006), e a pianista Jaya Sun, a primeira instrumentista 
chinesa vencedora do Concurso Internacional Frederick 
Chopin para Jovens Pianistas de Moscovo (2004).

騗馊儘⯕⟃♶勁갉痘荞侣岁㕜갉坿⻠
Uma 
homenagem 
a um grande 
compositor 
francês

Chen Xi, Violino
Zhu Mu, Violoncelo
Jaya Sun, Piano

䒂⠽崞 Festival Extra

꤫刦㼭䲿楪㣐䌌棵խP. 33
Masterclass de Violino com Chen XiխP. 33

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 15



僤劍Ⱉ Sábado

2O:OO
慍坿㕰
Orquestra de Macau

16
/1O

慍俒⻋⚥䗱竸ざⷜꤎ 
Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório

䓛莻歊㕨
牱⭆ Bilhetes慍⯋MOP 250, 200, 150

怵ⴀ儘鸮⚥㜥⠅䜂秉♧㼭儘♲⼧ⴕ
Duração: Aproximadamente 1 hora e 30 minutos, incluindo um intervalo

M
ús

ic
a 

Virtuosa e Pastoral
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU – OUTUBRO MUSICAL



䭸䳸ス㎗
㼭䲿楪叜뒊
慍坿㕰 

刼湡 Programa

捀私䙂岁㕜갉坿㣐䌌翱呺鸚⚆♧涰ヰ䎃慍坿㕰갉坿
籏湌껷䌏䭸䳸ス㎗㼟䌟걆坿㕰伟䩛㼭䲿楪倞僤叜뒊
⫙⸂桐怵翱呺涸շ痧♲㼭䲿楪⼿㤉刼ո鑪刼⟃挡湡涸
䪮䊫ㄤ伢➃涸孵崣衽珖僽妄歋Ⰽ䏞倴⻍❩㕜ꥹ갉坿眏
囙栽ꦿ䊤渘ˌꫭ䎃갉坿㹻栁涸ꫭ䎃㼭䲿楪㹻叜뒊二
⟤㼭䲿楪栬㤉怵ⴀ礶䕙〳劍
姽㢫慍坿㕰❠㼟㖈劥㜥갉坿剚桐怵頺㢵蓸涸շ歊㕨
❜갠刼ո欽갉坿ツ植鶵➃涸㣐荈搭孵䜂
No âmbito das comemorações do 100.º aniversário da morte 
do grande compositor francês Saint-Saëns, a Orquestra 
de Macau, sob a batuta do seu director musical e maestro 
principal Lu Jia, executará o Concerto para Violino n.º 3. Liu 
Ming, uma promissora violinista duas vezes vencedora da 
Taça Nestlé – Prémios para Jovens Músicos do Festival de 
Música de Beijing, será a solista do Concerto cuja exigência 
virtuosística e carácter exuberante são bem conhecidos.

A Orquestra interpretará também a Sinfonia Pastoral de 
Beethoven, uma evocação musical da beleza campestre.

  翱呺涸갉坿 ⟃䎂琽涸ㄤ耫繡㦫涸鱲锅穡兪菛涸秫帩崩冱涸㘗䢀⢪Ⱖ㶸㖈刿捀瑳ⴀ 

“[A música de 
Saint--Saëns] 
impressiona pela 
sua calma, 
harmonias tranquilas 
e modulações 
suaves, a sua pureza 
cristalina e um 
estilo suave e !uido.”

Maestro: Lu Jia
Liu Ming, Violino
Orquestra de Macau

翱呺B㼭锅痧♲㼭䲿楪⼿㤉刼խ⡲ㅷ 61
頺㢵蓸F㣐锅痧Ⱉ❜갠刼խ⡲ㅷ 68խ 歊㕨
C. Saint-Saëns: Concerto para Violino n.º 3 em Si 
Menor, op. 61
L. v. Beethoven: Sinfonia n.º 6 em Fá Maior, op. 68  
(“Pastoral”) 

– – Romain Rolland

繏剋繏貽

䒂⠽崞 Festival Extra

怵㼬颣䓛莻歊㕨խP. 32
Conversa Pré-Espectáculo: Música Virtuosa e 
PastoralխP. 32

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢  17
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e  do Grupo Étnico Dong de C
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僤劍Ⱉ傈 Sábado, Domingo

16:OO
䖰寐簖字停谁遯㕰
Trupe de Arte Étnica de 
Congjiang

16
 --17

/1O

羳琍剚私䙂䑞㜥 
Largo da Companhia de Jesus

顜䊝䖰寐⣒停㣐姐
䤊牱⯝顥Ⰵ㜥 Entrada com bilhete gratuito

怵ⴀ儘秉♧㼭儘♲⼧ⴕ♶鏤⚥㜥⠅䜂
Duração: Aproximadamente 1 hora e 30 minutos, sem intervalo

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU – OUTUBRO MUSICAL



㔋蒕㼦姐
牏Ⱇ衆㻡
遤姐㗂剢
렽垜䵻ꧽ
姹坿涸⣒㻡
Siai Procura Canções
Ancestrais Dong Estabelecem-se numa Aldeia
Cantar ao Luar
Lutando pela Galinha na Torre do Tambor 
A Divertida Aldeia Dong

㼬怵ꤷ宕螠
管㼬哀姹悮䧃薊
怵㆞哀䠦幢ꤷ猨㕨ゟⴕ歊悮㼭⨀
Direcção: Lu Yunghua
Direcção de Cena: Liang Huan e Pan Huaiying
Artistas: Liang Aiqing, Lu Qiuyuan, Wu Fentian e 
Pan Xiaowei

鿈ⴕ怵ⴀ Destaques do Programa

⣒停㣐姐崩遤倴顜䊝溁⿻䑞銯溁Ⰹ涸⣒停翹㾀㖒饱彂倴
僱猨䨞㕜儘劍倴 2009䎃鄄耢ざ㕜來猰俒穉籽Ⰵշ➃
겳ꬌ暟颶俒⻋鼍欴➿邍⡲そꏗո⣒停㣐姐㹄蕰涰猰
剅闍鶤字停娜〷姐갲⫄窡涸㣔➃ざ♧⥌䙂⚛邍麨嵠
恠涸䠦䞕ㄤ麥䗞⭆⧩錚♧껷껷⣒停㣐姐㼟䌟걆錚滞瑭
馊〢➛䠮「⣒停栬暶涸字⤺俒⻋
⢵荈顜䊝溁涸䖰寐簖字停谁遯㕰䧭用倴 1983䎃歋蕑
⣒恎㡭榼宐瘞㢵⦐字停涸怵㆞穉䧭谁遯㕰䌢➿
邍顜䊝溁ⵌぐ㖒怵ⴀ⚛剎➿邍㕜㹻黇饬❏崎姘崎⿻繡
崎㢵㕜莅俒⻋❜崩⿻怵ⴀ
O canto sublime do grupo étnico Dong, popular nas 
províncias de Guizhou e de Guangxi, reflete a história, a 
cultura e a sabedoria do povo Dong. Com um passado 
que remonta aos períodos da Primavera e Outono (771-
476 a.C.) e dos Reinos Combatentes (475-221 a.C.), esta 
tradição foi inscrita na Lista Representativa do Património 
Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO em 
2009. Com esta atuação, o público poderá acompanhar 
diferentes momentos do percurso da etnia Dong.

A Trupe de Arte Étnica de Congjiang, fundada em 1983, é 
constituída por artistas de etnias diversas, incluindo Miao, 
Dong, Han, Zhuang, Yao e Shui. Esta Trupe da província 
de Guizhou, tem participado em intercâmbios culturais e 
actuações na Ásia, Europa e Américas representando a 
China.

♧⦐字停涸耫갉♧珏➃겳涸俒⻋
A voz de uma 
nação e de 
uma cultura

⪔鏽Observações
牱涬鎹倰岁鑬鋅飑牱䭸⽂խP. 28
Para informações sobre bilhetes, consulte a P. 29.

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 19



僤劍Ⱉ Sábado

19:45

23
/1O

慍俒⻋⚥䗱㼭ⷜꤎ
Centro Cultural de Macau – 
Pequeno Auditório

〢갚倞괐礡坿꧌穡贫
牱⭆ Bilhetes慍⯋ MOP 200, 150

怵ⴀ儘鸮⚥㜥⠅䜂秉Ⰽ㼭儘⼧❀ⴕ
Duração: Aproximadamente 2 horas e 15 minutos, incluindo um intervalo

O
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m
po
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ne
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a Tradição ––Agrupamento de M
úsica C

antonense
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU – OUTUBRO MUSICAL



鿈ⴕ刼湡 Destaques do Programa

礡坿꧌穡贫꧌礡度慍㣐抓⼦⛓ꫭ䎃⚥坿怵㤉㹻穡ざ⫄窡
礡坿倞管坿刼莅怵㈖䌟걆錚滞饥鹎䉚⽂礡坿⛓㞯㖈
劥㜥갉坿剚礡坿꧌穡贫㼟怵㤉㢵껷錚滞羮擿腋鑬涸礡坿
そ刼⟃⿻ツ桐慍껷怵涸礡坿ⶾ⡲㾝爚礡度慍㣐抓⼦
倞♧➿갉坿➃㼩礡坿涸⫄䪭䢀䏞
歋⚥㕜껷⡙畾痁邍怵谁遯⽈㡦螠⽂䌌眕㣐㷸갉坿㷸ꤎ來
䱇嘥⨀⪂涮饱涸礡坿꧌穡贫乲騗歲怵糋礡坿そ⡲坿㕰
駈騋麒⿻껻度䑞䊝幀㖕棟嵳匌蛶⚥㿋ㄤ䟃䊝瘞
礡度慍㣐抓⼦㙹䋑
O Agrupamento de Música Cantonense apresenta 
trechos musicais tradicionais e uma nova composição, 
fruto do empenho de jovens músicos da Grande Baía 
de Guangdong-Hong Kong-Macau na divulgação da 
música de Cantão.

O conjunto, fundado por Rick y Yeung, o primeiro 
doutorado em dizi e professor da Escola de Música 
da Universidade Normal do Sul da China, é formado 
por jovens intérpretes de música chinesa da área da 
Grande Baía. Especializaram-se na apresentação de 
música cantonense tradicional com uma abordagem 
interdisciplinar, combinando música tradicional, com 
novos arranjos e canto. O conjunto tem desenvolvido a 
sua actividade em cidades na área da Grande Baía, como 
Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Dongguan, 
Zhongshan e Huizhou.

  怵ⴀꬌ䌢镜ㄤ˘˘坿䩛噲Ⱘ랿㤏 
“É um 
espectáculo 
harmonioso... 
com um bom 
relacionamento 
entre os 
músicos”
– – Yazhou Zhoukan

շ❏崎鹋ⴚո

㓂罉捙管刼⡮坿㣗佖管傖㣔ꨮ
꤫俒麨⡮坿㣗管ꂂ鶵ꨆ
䄄証卌豤绀鑂狪ꤎꗻ耫
䓹䜤㥶㱙ꠀへ
尪嶉棁猨䕧儻ꩾ慍껷怵
Adapt. Yan Laolie / Arr. Yu Lefu: Trovão em Tempo de Seca
Chan Man Tat / Arr. Yu Lefu: Enigma
Cui Weilin / Letra: So Yung: O Soar do Sino do Templo
Zhang Yueru: Canção da Barra
Sha Jingshan: Nuvens num Pôr-do-Sol de Outono 
(Estreia em Macau)

籏瘼ⷔ嘥⨀⪂
谁遯籏湌嘥⨀⪂⡮坿㣗
ざ鳵慍㕜ꥹ갉坿眏껻度暶ⴽ遤佟⼦佟䏎䐁坿⿻俒⻋
✲縭
Projecto: Ricky Yeung
Direcção Artística: Ricky Yeung e Yu Lefu
Co-organizadores: Festival Internacional de Música de 
Macau e Departamento de Lazer e Serviços Culturais 
do Governo da Região Administrativa Especial de Hong 
Kong

䒂⠽崞 Festival Extra

礡坿猙⠒㽷խP. 34
Ⱇ渤㜥妄〢갚倞괐礡坿꧌穡贫խP. 35
Música Cantonense SifogukխP. 34
Espectáculo de Bene"cência: O Contemporâneo 
e a Tradição – Agrupamento de Música 
CantonenseխP. 35

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 21



僤劍Ⱉ Sábado

2O:OO
導峕莅剦⦛耫坿㹔Ⰹ坿갉坿剚
Recital de Música Vocal e de Câmara 
com Shenyang e Seus Amigos

23
/1O

慍俒⻋⚥䗱竸ざⷜꤎ 
Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório

㼱䎃蕰㣆
牱⭆ Bilhetes慍⯋MOP 250, 200, 150

怵ⴀ儘鸮⚥㜥⠅䜂秉♧㼭儘♲⼧ⴕ
Duração: Aproximadamente 1 hora e 30 minutos, incluindo um intervalo

© Shiyi PanJu
ve
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e 
Sonhadora 
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⡜歑⚥갉導峕
㼭䲿楪䑁䋞
⚥䲿楪ⷠ橭⯋
㣐䲿楪䓹ꫵ薱
ꏈ楪눛蔕  

鿈ⴕ刼湡 Destaques do Programa

⨀㣐涸㤹㖒ⵄ⡲刼㹻〢倛㝝㣗꼛欰崞㖈⼧⛰✳⼧⚆
私⛓❜➮♶⫦捀䗞㤹❜갠刼ㄤ谁遯姐刼涸涮㾝ꡬ✫倞
涸麥騟罜⚂⟃镾㏜䒚涸〡ガ䝲妇❜꧌涸䞕䡁❀
꧹꤫涸➃欰䠮䧃㖈涰䎃⛓䖕涸➛㣔䒸涮爢剚Ⱏ뒊䧭捀
幀「〢Ⱙ坿鶵㋐䠦涸⡲刼㹻⛓♧
捀私䙂꼛鸚⚆♧涰♧⼧鹋䎃蹏耫㕜ꥹ坿㠢涸⡜歑⚥갉
姐㈖㹻導峕㼟伟䩛䑁䋞ⷠ橭⯋䓹ꫵ薱⿻눛蔕㔋⡙ꫭ䎃
怵㤉㹻捀錚滞ツ桐♧㜥꼛⡲ㅷ涸꺣긽渿㹶傂剤谁
遯姐刼⚥涸竤Ⱙ棇ㅷ⺫䭍շ姐刼꧌ꫭ僱儘➿⛓姐ո
շ㼱䎃눦岁贫錬ո⿻շ假➃⛓姐ո瘞❠剤꼛㈔♧崩⫄
荛➛涸㹔Ⰹ坿⡲ㅷ⟃⿻➮欽갉痘陗㻨涸刜⚆䞕剅㼭厬
匢
O compositor austríaco Gustav Mahler foi um grande 
sinfonista e pioneiro na canção orquestral. Desaparecido 
há mais de um século, Mahler é ainda hoje venerado pelos 
melómanos que apreciam na sua música a presença de 
elementos irónicos, mesclados de tristeza e alegria, com 
doces traços de amargura. 

No quadro das comemorações do 110.º aniversário da 
morte do compositor, o baixo-barítono de renome 
mundial Shenyang junta-se às jovens instrumentistas 
Liao Xi, Liu Liyuan, Zhang Jingzhuo e Wei Yun, para 
apresentar obras de Mahler, desde os clássicos Lieder und 
Gesänge aus der Jugendzeit, Des Knaben Wunderhorn e 
Lieder eines fahrenden Gesellen, à única obra de música 
de câmara que chegou até nós, bem como o imortal 
Adagietto, uma declaração de amor em música.

 蠝酭䮋♧涸耫갉
“Uma voz em um 
milhão” 

Shenyang, Baixo-barítono
Liao Xi, Violino
Liu Liyuan, Viola
Zhang Jingzhuo, Violoncelo
Wei Yun, Piano

꼛A㼭锅ꏈ楪㔋ꅾ㤉坿畎
꼛導鹠俒佖管
♲껷姐刼鼇荈շ姐刼꧌ꫭ僱儘➿⛓姐ո捀歑⚥갉
⿻ꏈ楪㔋ꅾ㤉佖管
✳껷姐刼鼇荈շ㼱䎃눦岁贫錬ո捀歑⚥갉⿻ꏈ楪㔋ꅾ
㤉佖管
假➃⛓姐捀歑⚥갉⿻ꏈ楪㔋ꅾ㤉佖管
⼮C㼭锅痧❀❜갠刼⛓痧㔋坿畎捀ꏈ楪㔋ꅾ㤉佖管
G. Mahler:  Andamento do Quarteto com Piano em Lá 
Menor

G. Mahler / Arr. Shen Yiwen:
Três canções de Lieder und Gesänge aus der 
Jugendzeit, arr. para Barítono e Quarteto com Piano
Duas canções de Des Knaben Wunderhorn, arr. para 
Barítono e Quarteto com Piano
Lieder eines fahrenden Gesellen, arr. para Barítono e 
Quarteto com Piano
Adagietto da Sinfonia n.º 5 em Dó Sustenido Menor, arr. 
para Quarteto com Piano

– – Antonio Pappano

㸞匌㽳㤹䋪䋪開
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㝝瀖䑞㜥 Praça do Tap Siac

䤊牱⯝顥Ⰵ㜥 Entrada com bilhete gratuito

29//10 

劥䎃갉坿眏暶ⴽツ桐շヰ劣FIMM-tastic耫僦갉坿㢹ո
♧鸮♲儻㖈㝝瀖䑞㜥佞僦㢵㤛갉坿剚ㄤꨶ䕧ꂂざ遳걧怵
ⴀ⿻♧禺崞捀錚滞䌟⢵㢵⯋涸갉坿넓뀿♧饱⢵❧
「鰋논䠅䘰涸갉坿ヰ劣
O Festival deste ano apresenta especialmente um 
Fim-de-Semana FIMM-tástico: Noites com Música 
e F i lme s  na Praça do Tap Siac durante três noites 
consecutivas, com apresentação de concertos, filmes, 
e de outras atividades, visando facultar experiências 
musicais diversificadas. Venha com a família e amigos 
para se divertir num "m de semana musical!

袖蟏暆衽そ岁㢵姐䩛Cuca Roseta暶ⴽ捀劥䎃갉坿眏ꏗ醢
갉坿剚桐㈖շRua do CapelãoոշFinalmenteո⿻
շRosinha da Serra D’Argaո瘞㢵껷岁㢵갉坿
A fadista portuguesa Cuca Roseta gravou especialmente 
para o Festival deste ano um concerto que inclui, entre 
outros, Rua do Capelão, Finalmente e Rosinha da Serra 
D’Arga .

鷴麕㢵⡙ꂂ坿㣐䌌騗儘瑠涸ⴕ❧♧瓹竤Ⱙꨶ䕧胝䖕⨀
㣐坿畎涸䠮ⶾ欰⛓騟
Documentário sobre a criação de trilhas sonoras de 
"lmes clássicos.

䕧晚秹ⴽB穉劢怏⼧♲娔♶㹆錚溏
Categoria: Grupo B (Não aconselhável a menores de 13 anos)

僦䖕崞 Actividade pós-exibição 
ꫭ⾲ FIDA涸갉坿㔐䥊^
Memórias Musicais da FIDA ^

耫殥湱僦갉坿鶬갠

䨩㢫佞僦
 Cuca Roseta岁㢵갉坿剚շ MEU ո

ꨶ䕧佞僦
  շ 耫Ⰵ㣼㞯竤Ⱙꂂ坿㣐䌌 ո**

Desfrute Música 
e Filmes sob as 
Estrelas

Fa
do
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Ecrã: MEU de Cuca Roseta

de - Edição Especial**

ヰ劣 FIMMˊtastic耫僦갉坿㢹
Fim de Semana 
FIMM -- tástico: 
Noites com 
Música e Filmes

僤劍❀ Sexta-feira

18:3O-22:OO

衽そꨶ䕧ꂂ坿⡲刼㹻䬘繏銯㣗卌
O renomado compositor de !lmes Lalo Schifrin
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⪔鏽Observações
眏湡ㄤ崞⛓Ⰹ㺂鑬鋅慍㕜ꥹ갉坿眏笪갤
 www.icm.gov.mo/!mm
牱涬鎹倰岁鑬鋅飑牱䭸⽂խP. 28
Para informações sobre a programação e actividades, 
consulte a página electrónica do Festival
  (www.icm.gov.mo/"mm).

Para informações sobre bilhetes, consulte a P. 29.

*鏤剤礡铃〡鶤䕧⫹⿻⚥俒鸒麨㶶䍌
����������������������������^鏤剤䩛铃缺陼
*  Disponibilidade de áudio-descrição em cantonense 

e legendagem para surdos em chinês.
����������������������������^  Com interpretação em linguagem gestual.

䭸䳸娜㕬昽㡦伟䩛⧍侚❜갠坿㕰ツ桐䗞⠃䩟⯘涸շꦑ䟝镜閽刼ո⿻叞〳㣗倛㛇շ脌呠㣰㶩ո
Sir Simon Rattle e a Orquestra Sinfónica de Londres 
apresentam o Scherzo capriccioso  de Dvo!ák e O 
Quebra-Nozes de Tchaikovsky.

䨥♳羮堥䗱䫏Ⰵꨶ䕧⚆歲钢陏⫄㣼갉坿➃㼦䪪䠮涸坿㕨䴸怎鴍蛅
Coloque os seus auscultadores e conheça os Rock!eld 
Studios, um paraíso onde lendários músicos de rock 
procuraram inspiração.

䕧晚秹ⴽB穉劢怏⼧♲娔♶㹆錚溏
Categoria: Grupo B (Não aconselhável a menores de 13 anos)

僦䖕ⴕ❧剚 Sessão de Partilha pós-exibição
 䴸怎鴍蛅牟秹䕧갠⿻ꏗ갉㹔갉坿钲欰鋅耂
A Grande Influência do Rock"eld e da Produção 
Musical em Estúdio

鸏鿈竤Ⱙそ晚⟃鞮㺢㢵䕙涸姐刼䎖랿ㄤ欰崞㉖䙼❀⼧䎃㢵䎃⢵䒸搂侸錚滞騈ꦑꨶ䕧涸艁姿雊䧮⦛ⱄ妄驎♳徱搂瓛涸㣼䎑假玑
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 cinematográ"ca mágica e deliciosa.

䕧晚秹ⴽB穉劢怏⼧♲娔♶㹆錚溏
Categoria: Grupo B (Não aconselhável a menores de 13 anos)

僦䖕崞 Actividade pós-exibição〢礶䚓ⶾ䠑酤䪐㣐嫲䭨^ Concurso de Trajes Criativos ^

䨩㢫佞僦
 շ 娜㕬昽㡦莅⧍侚❜갠坿㕰갉坿剚 ո

ꬆ랿ꨶ䕧ꤎ
  շ 䴸怎鴍蛅ꏗ갉馱 ո

ꨶ䕧佞僦
  շ 劫〢⸂栁➃ 1971ո  **
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de Londres com 
Sir Simon Rattle em 
Grande Ecrã

Rock"eld:  A Fazenda 
do Rock

Chocolate**

僤劍Ⱉ Sábado

17:OO-22:OO
僤劍傈 Domingo

17:OO-2O:3O

© Mark Allan

© ie ie productions

© 1971 Warner Bros. Entertainment Inc. 
All Rights reserved
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顜䊝䖰寐⣒停㣐姐
Canto Sublime do Grupo Étnico 
Dong de Congjiang, Guizhou

꤫讍
Chen Sa

坿顐⚥銯
Ligação Musical Este-Oeste

谁蟌蜹薊 
Bravo Macau!

荞侣竤Ⱙ私䙂翱呺鸚⚆♧涰ヰ䎃ꏈ楪♲ꅾ㤉 
Homenagem aos Clássicos – Trio com Piano para 
Comemorar o Centenário da Morte de Saint-Saëns

荞侣竤Ⱙ私䙂翱呺鸚⚆♧涰ヰ䎃ꏈ楪♲ꅾ㤉 
Homenagem aos Clássicos – Trio com Piano para 
Comemorar o Centenário da Morte de Saint-Saëns

谁蟌蜹薊 
Bravo Macau!

僤劍傈 Domingo

20:00

僤劍♲ 
Quarta-feira

20:00

僤劍Ⱉ Sábado

20:00

僤劍Ⱉ Sábado

20:00

僤劍Ⱉ Sábado

16:00

僤劍❀ Sexta-feira

20:00

僤劍傈 Domingo

20:00

眏湡邍
CALENDÁRIO DO 
PROGRAMA

O3

13

O9

16

15

1O

1O

1O

1O

1O

1O

1O

慍俒⻋⚥䗱竸ざⷜꤎ 
Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório

䄋갥ⷜꤎ 
Teatro Dom Pedro V

䄋갥ⷜꤎ 
Teatro Dom Pedro V

慍俒⻋⚥䗱竸ざⷜꤎ 
Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório

䄋갥ⷜꤎ 
Teatro Dom Pedro V

䄋갥ⷜꤎ 
Teatro Dom Pedro V

羳琍剚私䙂䑞㜥 
Largo da Companhia 
de Jesus
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顜䊝䖰寐⣒停㣐姐
Canto Sublime do Grupo Étnico 
Dong de Congjiang, Guizhou

㼱䎃蕰㣆
Juventude Sonhadora

〢갚倞괐礡坿꧌穡贫
O Contemporâneo e a Tradição – 
Agrupamento de Música Cantonense

ヰ劣 FIMM-tastic耫僦갉坿㢹
Fim de Semana FIMM-tástico: Noites 
com Música e Filmes

ヰ劣 FIMM-tastic耫僦갉坿㢹
Fim de Semana FIMM-tástico: Noites 
com Música e Filmes

ヰ劣 FIMM-tastic耫僦갉坿㢹
Fim de Semana FIMM-tástico: Noites 
com Música e Filmes

䓛莻歊㕨
Música Virtuosa e Pastoral

僤劍Ⱉ Sábado

17:00-
22:00

僤劍Ⱉ Sábado

20:00

僤劍Ⱉ Sábado

19:45

僤劍Ⱉ Sábado

20:00

僤劍傈 Domingo

16:00

僤劍傈 Domingo

17:00-
20:30

僤劍❀ 
Sexta-feira

18:30-
22:00

眏湡邍
CALENDÁRIO DO 
PROGRAMA

3O

23

16

31

29

17

1O

1O

1O

1O

1O

1O

慍俒⻋⚥䗱竸ざⷜꤎ 
Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório

羳琍剚私䙂䑞㜥 
Largo da Companhia de 
Jesus

慍俒⻋⚥䗱竸ざⷜꤎ 
Centro Cultural de Macau – 
Grande Auditório

慍俒⻋⚥䗱㼭ⷜꤎ
Centro Cultural de Macau – 
Pequeno Auditório

㝝瀖䑞㜥
Praça do Tap Siac

㝝瀖䑞㜥
Praça do Tap Siac

㝝瀖䑞㜥
Praça do Tap Siac
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飑牱䭸⽂ Aquisição de Bilhetes

飑牱 
1. ぐ㜥牱倴 9剢 25傈僤劍Ⱉ♳⼯ 10儘饱Ⱇ涮㈒捀ꂂざ氋䞕䱾
䊨⡲⨞㥪➃崩盘椚⿻毝㼬⥃ꥻⰗ滞⨴䐁➛䎃껷傈㈒牱鷴麕慍㈒牱
笪ぐ䋑ꨶ鑨⿻笪♳鎎牱ず姿鹎遤

2. 㥶妝㖈껷傈㈒牱殹㣔♳⼯ 10儘荛⚥⼯ 12儘劍鋷荆慍㈒牱笪ぐ䋍飑
牱⛓➃㡦갭갸⯓倴 9剢 23傈♳⼯ 10儘荛 9剢 25傈⚥⼯ 12儘鷴麕慍
㈒牱笪⛓笪♳갸秉禺窡鹎遤涬鎹♶⺫䭍껻度⿻Ⰹ㖒ꌼ㈒亙럊 鼇《
ざ黠⛓䋍⿻飑牱儘媯     ꠀ♴❠〳鼇乵鷴麕ꨶ鑨⿻笪♳鎎牱嫝갭갸⯓
涬鎹⢪欽笪♳갸秉禺窡儘侣锞岤䠑⟃♴✲갪
2.1笪♳갸秉禺窡乽⡲崩玑

i.鹎Ⰵ笪♳갸秉禺窡笪㖧https://www.macauticket.
com/2021!mm_quotasystem 䧴✳笞焺 

ii.鱒Ⰵ䩛堥ꨶ鑨贫焺⟃⿻歋笪♳갸秉禺窡⟃瀊鎝倰䒭
涮鷑ⵌ䩛堥⛓뀿阮焺

iii.뀿阮䧭⸆䖕〳鼇乵妝䖃飑牱涸䋑⿻飑牱儘媯
iv.涬鎹䧭⸆䖕剚佐ⵌ瀊鎝갭럊鼇瀊鎝꣡剤涸笪畀鸮穡♴鯺ꨶ㶩硁
ず儘䒊陾䨔㕬⮭㶸

v.䥰䭾撑ꨶ㶩硁♳涸儘媯䖃䊺䧭⸆鼇《⛓慍㈒牱笪䋍ⴀ爚ꨶ
㶩硁⡲㜡ⵌ⿻飑牱锞䭾儘㜡ⵌ黶ⵌ罏㼟歋禺窡ꅾ倞㸞䱖飑牱갫䎸

2.2㥶剤銴⼿⸔⢪欽笪♳갸秉禺窡〳倴갸秉禺窡佞劍⿻慍㈒牱笪
䋍斊噠儘Ⰹ鋷荆⟤⡦♧慍㈒牱笪䋑歋㼠➃⼿⸔鳵椚

2.3嫦♧穉䩛堥ꨶ鑨贫焺⫦〳⡲♧妄涬鎹
2.4갸秉儘媯そ겙剤ꣳ⯓ⵌ⯓䖤
2.5ꨶ㶩硁♳涸飑牱儘媯捀갸鎙儘媯䊨⡲➃㆞剤奚䭾撑植㜥㻜ꥹ䞕屣⡲
ⴀ锅侮ㄤ黠殹㸞䱖

2.6㥶剤⟤⡦昰陾慍暶ⴽ遤佟⼦佟䏎俒⻋㽷⥃殆鍑ꅼ奚⿻剓穅对㹁奚
3. 껷傈㈒牱ぐ㜥眏湡嫦➃嫦妄嫦㜥剓㢵ꣳ飑Ⱉ䓹牱
4.ꨶ㶩嶋顥⮛䟃鎙ⷔ♶黠欽倴飑顠眏湡牱
飑牱⮛䟃 
Early Bird#傍飑 ♬䫔⮛䟃 
9剢 25傈荛 10剢 2傈劍ⳝ⟃♴倰䒭飑顠牱⽰〳❧「♬䫔傍飑⮛
䟃10剢 3傈饱⟃♴倰䒭飑顠牱〳❧Ⱄ䫔⮛䟃
1. ♧妄飑顠㔋㜥♶ず㜥妄牱
2. ♧妄飑顠Ⱉ䓹䧴⟃♳ず㜥牱㕰넓牱
3. 傈ⵖ㷸欰阮䭰剤劥慍傈ⵖ㷸欰阮⛓㷸欰䧴㢫㖒傈ⵖ㷸欰阮⛓劥慍
㾀字^

4. 慍來䌌阮^

⚥ꋓ㹐䨩栬❧⮛䟃 
䤊⚥ꋓ⥌欽⽓䧴⚥ꋓ⽓飑顠暶秉眏湡涸⟤⡦䓹侸牱〳❧♬䫔⮛䟃暶秉
眏湡⺫䭍շ꤫讍ոꏈ楪栬㤉⿻շ坿顐⚥銯ո
CCM䷛慍坿㕰⛓慍⚥坿㕰⛓慍谁遯⽈暟긭⛓剚㆞⮛䟃 
9剢 25傈荛 10剢 2傈劍飑顠⟤⡦䓹侸牱〳❧♬❀䫔⮛䟃10剢 3傈
饱〳❧Ⱄ䫔⮛䟃
Ⱄ䫔⮛䟃 
1. 䤊⚥ꋓ⥌欽⽓䧴⚥ꋓ⽓飑顠ꬌ暶秉眏湡涸⟤⡦䓹侸牱
2. 䤊㣐銯峕ꋓ遤螠⫼宕❣ꋓ遤慍㉂噠ꋓ遤㣐鞮ꋓ遤⛓蠝✲麨⽓

VISA⽓䧴ꋓ耢⽓飑顠⟤⡦䓹侸牱
⼱⭆⮛䟃 
䤊걛罉ㅙ䧴婫氭鐱⠮涬鎹阮飑顠牱〳❧⼱⭆⭆䟃
^ 嫦⡙䭰阮➃嫦㜥〫ꣳ⢪欽♧䓹⮛䟃牱Ⰵ㜥ⴀ爚湱ꡠ阮⟝や➰
겙顥欽
涬堥阮⮛䟃 
䤊慍菕瑠湡涸㖒捀慍⛓涬堥阮菕棵➿焺捀NX倴䫼慍㣔饱♬㣔Ⰹⵌ
慍㈒牱笪ぐ䋑飑顠⟤⡦䓹侸牱〳❧Ⱄ䫔⮛䟃
շ顜䊝䖰寐⣒停㣐姐ո⿻շヰ劣 FIMM-tastic耫˙僦갉坿㢹ո眏湡Ⰵ㜥갭濼
1. շ顜䊝䖰寐⣒停㣐姐ոⴕⴽ倴 10剢 16⿻ 17傈莊遤շヰ劣 FIMM-

tastic耫˙僦갉坿㢹ոⴕⴽ倴 10剢 2930⿻ 31傈莊遤

2. 鑪眏湡⯝顥Ⰵ㜥剤莇馱⸈罏〳倴 9剢 25傈傍♳ 10儘荛 10剢 8傈
♴⼯ 5儘 30ⴕ涬Ⰵ俒⻋㽷笪갤崞㜡そ禺窡www.icm.gov.mo/
eform/event䧴倴♳鶤劍倴俒⻋㽷鳵Ⱇ儘Ⰹ荞ꨶ 8399 6699涬鎹

3. 眏湡そ겙剤ꣳ嫦➃倴ぐ傈涸眏湡ꣳ涬鎹♧妄嫦妄〳栽䖤⦐Ⰵ㜥そ
겙⦩蕰겙怏㼟⟃䬄硹倰䒭ꏗ《
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BILHETES
1. Bilhetes à venda a partir das 10:00 horas do dia 25 de Setembro (Sábado). 

A "m de colaborar com o trabalho de prevenção pandémica, fazer uma boa 
gestão do fluxo de pessoas e assegurar a saúde pública, este ano os bilhetes 
estão à venda em simultâneo nos pontos de venda da Bilheteira Online de 
Macau, por telefone e reserva online no dia de abertura das bilheteiras;

2. Os membros do público que pretendam comprar bilhetes pessoalmente no 
dia de abertura das bilheteiras, entre as 10:00 horas e as 12:00 horas, devem 
inscrever-se previamente das 10:00 horas do dia 23 de Setembro até às 
12:00 horas do dia 25 de Setembro através do Sistema de Reservas Online da 
Bilheteira Online de Macau (excluindo os postos de venda em Hong Kong e no 
Interior da China) e seleccionar o local onde pretendem fazer a compra do(s) 
bilhete(s) e a hora. Também podem reservar os bilhetes por telefone ou online, 
sem inscrição prévia. Se for feito o registo através do Sistema de Reservas 
Online, deverão ter em atenção o seguinte:
2.1 Processo de funcionamento do Sistema de Reservas Online:

i. Entrar na Plataforma de Registo (URL: https://www.
macauticket.com/2021"mm_quotasystem) ou usar o 
código QR:  );

ii. Digitar o número do telemóvel e o código de verificação 
enviado por SMS pelo Sistema de Reservas Online para o telemóvel;

iii. Após marcação bem-sucedida do código, poderá seleccionar o local e a 
hora em que deseja comprar o(s) seu(s) bilhete(s);

iv. Após o registo bem-sucedido, será enviada uma SMS. O público deve 
abrir o link anexo à SMS e fazer o descarregamento do código electrónico. 
Recomenda-se que seja feita uma fotografia do código electrónico recebido.

v. Os membros do público devem dirigir-se ao ponto de venda da 
Bilheteira Online de Macau que seleccionaram no horário seleccionado; 
a compra do(s) bilhete(s) será efectuada após apresentação do código 
electrónico de reserva. Por favor seja pontual; os retardatários terão que 
aguardar por nova marcação feita pelo sistema.

2.2 Caso as pessoas interessadas na compra de bilhetes através do Sistema 
de Reservas Online necessitem de apoio, podem dirigir-se a qualquer um 
dos pontos de venda da Bilheteira Online de Macau durante o período de 
abertura do Sistema de Reservas e durante o horário de funcionamento 
dos pontos de venda da Bilheteira Online de Macau, onde será prestada 
assistência por um funcionário; 

2.3 Cada número de telemóvel pode fazer apenas um registo; 
2.4 Os horários para reserva de bilhetes são limitados, e as marcações serão 

feitas por ordem de inscrição; 
2.5 Os períodos para compra de bilhetes registados nos códigos electrónicos 

são períodos estimados, e os funcionários podem fazer os ajustamentos 
necessários e tomar as providências necessárias tendo em consideração 
as situações existentes no local; 

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

3. No dia de abertura das bilheteiras, para todos os concertos, é limitada a um 
máximo de seis bilhetes por concerto e por pessoa; 

4.  O “Plano de benefícios do consumo por meio electrónico” não se aplica à 
compra de bilhetes.

DESCONTOS
Compra Antecipada 
Desconto de 30% na compra de bilhetes entre 25 de Setembro e 2 de Outubro e 
desconto de 20% a partir de 3 de Outubro:

1. Para 4 ou mais concertos diferentes;
2. Na compra de 6 ou mais bilhetes para o mesmo concerto;
3. Para portadores de Cartão de Estudante, a tempo inteiro e válido 

(portadores de cartão de estudante local ou residente de Macau com 
cartão de estudante internacional); ̂

4. Para portadores do Cartão de Professor. ̂

Desconto Exclusivo para Clientes do Banco da China (BOC)
Desconto de 30% na compra de qualquer número de bilhetes para os concertos 
especiais Chen Sa - Recital de Piano e Ligação Musical Este-Oeste para 
portadores de Cartão de Crédito do BOC ou de Cartão do BOC.

Desconto para os Amigos do CCM, Amigos da OM, Amigos da Orquestra 
Chinesa de Macau e Amigos do MAM
Desconto de 25% na compra de qualquer número de bilhetes entre 25 de 
Setembro e 2 de Outubro e desconto de 20% a partir de 3 de Outubro.

Desconto de 20%
1. Para portadores do Cartão de Crédito do BOC ou do Cartão do BOC para 

qualquer concerto, à excepção dos concertos especiais;
2. Para portadores de cartões MasterCard, Visa ou UnionPay do BNU, Banco 

OCBC Wing Hang, BCM Bank, Banco Tai Fung.

Desconto de 50%̀
Para portadores do Cartão de Idoso ou do Cartão de Registo de Avaliação 
de De!ciência.

 ̂Cada portador pode usar apenas um bilhete com desconto por concerto. O 
portador deve apresentar o documento respectivo à entrada; caso contrário 
será cobrado o preço integral do bilhete.

DESCONTO COM CARTÃO DE EMBARQUE  
Os clientes da Air Macau podem desfrutar de um desconto de 20% na 
compra de bilhetes nos pontos da Bilheteira Online de Macau mediante a 
apresentação do respectivo cartão de embarque (código de voo NX) até 7 
dias após a sua chegada a Macau.

AVISO PARA OS CONCERTOS CANTO SUBLIME 
DO GRUPO ÉTNICO DONG DE CONGJIANG, 
GUIZHOU E FIM DE SEMANA FIMM-TÁSTICO: 
NOITES COM MÚSICA E FILMES 
1. O concerto Canto Sublime do Grupo Étnico Dong de Congjiang, Guizhou 

será realizado nos dias 16 e 17 de Outubro, enquanto o concerto Fim de 
Semana FIMM-tástico: Noites com Música e Filmes será realizado nos dias 
29, 30 e 31 de Outubro;

2. A entrada é livre. Os interessados podem fazer o registo das 10:00 horas 
do dia 25 de Setembro às 17:30 horas do dia 8 de Outubro, 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 
6699, durante o horário de expediente;

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

4. Os participantes seleccionados serão noti!cados 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;

5. Os participantes que faltem por algum motivo devem noti!car 
previamente a Organização, os que faltem sem a devida justi!cação serão 
colocados na lista de espera das actividades da próxima edição do FIMM.

TRANSPORTE GRATUITO 
Será disponibilizado transporte gratuito para a Praça de Ferreira do Amaral, Av. 
Horta e Costa, Fai Chi Kei e Toi San após os concertos que têm lugar no Centro 
Cultural de Macau.

AVISOS 
1. O público deverá chegar aos locais dos concertos com 20 minutos de 

antecedência; 
2. A !m 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 o concerto;

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. No concerto Canto Sublime do Grupo Étnico Dong de Congjiang, 
Guizhou, é permitida a entrada a maiores de 3 anos de idade; nos 
restantes concertos, apenas é permitida a entrada a maiores de 6 anos 
de idades. A Organização reserva-se o direito de solicitar o bilhete de 
identidade válido de qualquer criança para efeitos de con!rmação 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 dos concertos;

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

8. É estritamente proibido !lmar 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;

10. Em caso de condições meteorológicas adversas, é favor consultar as 
páginas electrónicas do IC e do FIMM, 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.

PONTOS DE VENDA DE BILHETES 
Macau 
• Av. do Conselheiro Ferreira de Almeida, 71-B, R/C
• Rua de Francisco Xavier Pereira, 108, Ed. Palácio, R/C-B (junto ao Café de Coral)
• Av. Artur Tamagnini Barbosa, 176-186, Ed. D. Julieta, R/C
• Av. Dr. Sun Yat-Sen, 267, Ed. Lei Man, R/C-F, Taipa
• Centro Cultural de Macau, Av. Xian Xing Hai, S/N

RESERVAS 
Macau: (853) 2855 5555
Hong Kong: (852) 2380 5083
Interior da China: (86) 139 269 11111
Website: www.macauticket.com

INFORMAÇÕES
Linha Directa: (853) 8399 6699 (durante o horário de expediente)
Website: www.icm.gov.mo/!mm
Email: !mm@icm.gov.mo
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蓐란⩏䱳
O Detective Sonhador

2--3//1O
僤劍Ⱉ傈 Sábado, Domingo

1O:OO, 15:OO
꧌ざ㖒럊 Ponto de Encontro䄋갥㖒 Largo de Santo Agostinho

穡勲㖒럊 Termo do Encontro❏㭊❁㖒 Largo do Lilau

怵ⴀ㋲⡙ Actuação㣆䟝鎙ⷔ⼿剚 Associação de Plano Sonhoso

管ⷜ㼬怵Dramaturgia e Direcção꤫䘋㸪 Eagle Chan

갉坿籏湌Direcção Musical悮ば⥃ P.K.P

騈ꦑ갉坿涸姿⠄㖈莻〵⟃㢫涸欰崞錬衆넓剚⚥坿銯
坿搂⠶㤉ざ㈖⿻⾲ⶾ崩遤갉坿瘞㢵겳㘗涸갉坿괐呔Ⰽ
哭ぐⰨ暶蒀涸騟箁㼟䌟걆㣐㹻麉饥㖈爢⼦⛓⚥շ蓐란⩏
䱳ո饥鏞娜〷㙹⼦莅⡹♧饱㼦䪪㹻停㼂暟շ楑楑莅⯕
➫涸갉坿殯䟝ո歋宖➫⾲㾀字楑楑ㄤ⯕➫⻋魨㼭㼬麉
瑭唎宖➫㣐遳㼭䋀㖈留鎊留溫⚥䠮「莍㙹⼦涸栬暶괐䞕
Siga o ritmo da música pelas ruas e becos, apreciando a 
música chinesa, música ocidental, a capella e originais pop.

Dois trajectos temáticos levarão o público a diferentes 
bairros. O Detective Sonhador é um passeio por vários 
locais de interesse patrimonial à procura dum tesouro. As 
Fantasias Musicais de Keikei e Kwong é um passeio a pé, 
guiado por duas residentes que ajudam a desvendar os 
encantos únicos da vila da Taipa.

#䨩㢫怵ⴀ
# Espectáculos ao ar livre

錬衆갉坿假玑
Viagem por 
Recantos 
Musicais  

© 㣆䟝鎙ⷔ⼿剚 Associação de Plano Sonhoso
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© 嵠괐ⷜ爢 Associação de Teatro Long Fung

嫦㜥そ겙N.o de Participantes (Por Sessão)
25

铃鎊 Idioma礡铃 Cantonense

٥怵ⴀ儘秉♧㼭儘♶鏤⚥㜥⠅䜂
٥崞玑姿遤ⵌ♶ず㖒⼦饥䒊陾⸈罏瑭衽鰋⤑剪酤
٥䨔姺㜡そ傈劍捀 9剢 29傈嫦➃嫦哭騟箁剓㢵〳㜡♧⦐儘媯㥶㜡そ➃侸馄ⴀꣳ겙㼟⟃䬄硹䕎䒭ꏗ《13娔⟃♴⸈罏갭歋䧭➃ꤙず
٥Duração: Aproximadamente 1 hora, sem intervalo

٥Este é um passeio a pé por diferentes áreas. Recomenda-
se o uso de roupa confortável.

٥As inscrições terminam no dia 29 de Setembro. Em caso 
de excesso de inscrições, a selecção será feita por sorteio. 
Os participantes com menos de 13 anos devem ser 
acompanhados pelos seus pais.

楑楑莅⯕➫涸갉坿殯䟝
As Fantasias Musicais de 
Keikei e Kwong

9--1O//1O
僤劍Ⱉ傈 Sábado, Domingo

15:OO, 17:15
꧌ざ㖒럊 Ponto de Encontro宖➫䱖錬騟⿻㖒㜄遳❜歲
Cruzamento da Rua do Pai Kok com a Rua do 
Regedor, Taipa

穡勲㖒럊 Termo do Encontro륌橇袖갚 Casas da Taipa

怵ⴀ㋲⡙ Actuação嵠괐ⷜ爢 Associação de Teatro Long Fung

管ⷜ㼬怵Dramaturgia e Direcçãoゟ㎗⨀Gary Ng

⡲刼⿻갉坿鏤鎙Músicaꁜ㉬⽈ Zackary Kong
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16//1O
僤劍Ⱉ Sábado

19:OOˊ19:3O
慍谁遯⽈暟긭怵闍䑼 
Auditório do Museu de Arte de Macau

铃鎊 Idioma兜鸒鑨Mandarim

そ겙N.º de Participantes
35

黠ざ 6娔䧴⟃♳錚滞
Para maiores de 6 anos

闍罏Oradorス㎗ Lu Jia

植⟤慍坿㕰갉坿籏湌껷䌏䭸䳸ず儘二⟤㕜㹻㣐ⷜꤎ
갉坿谁遯籏湌㕜㹻㣐ⷜꤎ盘䓛坿㕰갉坿籏湌莅껷䌏䭸䳸
1990䎃ⴀ⟤䠑㣐ⵄ暶ꅽ㙪倛暶㪮晋痧姐ⷜꤎ涸갉坿籏湌
僽껷⡙二⟤䠑㣐ⵄ㕜㹻姐ⷜꤎ籏湌涸❏崎䭸䳸㹻剎倴䠑
㣐ⵄ䩯倛⽓秝坿㕰榰Ⱙ開晋ꨔ䎂❜갠坿㕰⚆歲耂そ涸
笞繏秝㕩䕎畹䪮㜥ⷜꤎ瘞二⟤갉坿籏湌⿻껷䌏䭸䳸⚛剎
莅姘繡❏瘞㖒涸姐ⷜꤎ⿻❜갠坿㕰ざ⡲怵ⴀ馄麕✳⼪㢵
㜥갉坿剚⿻姐ⷜ2017䎃䧭捀⚥㕜佟⼿嵳㢫䌏➿邍ず
䎃 5剢 14傈倴⻍❩椕♧䌟♧騟䂾剚涸갉坿剚二⟤갉坿籏
䭸䳸䖤ⵌ⚥㢫걆㼬➃涸넞䏞雙䳓⚛栽⻍❩䋑佟䏎갼涮
20142015ㄤ 2017䎃䏞㙹铿⪂ⴀ顀桐➃暟栁
Lu é actualmente Director Musical e Maestro Principal da 
Orquestra de Macau, Director Artístico Musical do National 
Centre for the Performing Arts (NCPA), em Beijing, 
Director Musical e Maestro Principal da Orquestra do 
NCPA da China. Foi Director Musical do Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi de Trieste em 1990, tornando-se o primeiro 
maestro asiático a dirigir uma casa de ópera nacional na 
Itália. Foi também nomeado Director Musical e Maestro 
Principal da Orquestra da Toscana, em Itália, da Orquestra 
Sinfónica de Norrkoping, na Suécia e da famosa Arena di 
Verona, entre outras. Lu Jia apresentou-se em mais de dois 
mil concertos e óperas em colaboração com casas de ópera 
e orquestras europeias, americanas e asiáticas. Em 2017, 
Lu foi um dos representantes ultramarinos a participar na 
Conferência Nacional da CCPPC e, em 14 de Maio, dirigiu 
o concerto dedicado à 1.ª Cimeira da iniciativa “Uma Faixa, 
Uma Rota”, realizada em Beijing, com uma actuação muito 
elogiada por líderes chineses e do exterior. Lu Jia recebeu 
no mesmo ano, o Great Wall Friendship Award, atribuído 
pelo Governo Municipal de Beijing pelas suas notáveis 
contribuições para a cidade em 2014, 2015 e 2017.

怵㼬颣䓛莻歊㕨  

Conversa 
Pré--Espectáculo: 
Música Virtuosa 
e Pastoral
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14//1O
僤劍㔋 Quinta-feira

19:OOˊ20:3O
慍怵谁㷸ꤎ狲㛔
Auditório do Conservatório de Macau

铃鎊 Idioma兜鸒鑨Mandarim

䱺「䭸㼬そ겙N.º de Participantes
3

䱺「䭸㼬顥欽 Taxa de Inscrição – Participantes慍⯋MOP 100

倾聃そ겙N.º de Observadores
30

倾聃顥欽 Taxa de Inscrição – Observadores慍⯋MOP 40

黠ざ 6娔䧴⟃♳錚滞
Para maiores de 6 anos

妝䱺「䭸㼬⛓➃㡦锞倴㜡そ儘㞅㻨㷸绢䧴怵㤉㼭䲿楪湱ꡠ竤
뀿⟃⿻㼟倴㣐䌌棵怵㤉⛓刼湡⡲櫷鼇⛓欽㥶倾聃錚滞㜡
そ➃侸馄ⴀꣳ겙㼟⟃䬄硹䕎䒭ꏗ《䨔姺㜡そ傈劍捀 10剢
7傈ꏗ《罏㼟倴 10剢 12傈䧴⛓栽鸒濼⿻倴䭸㹁傈劍ⵌ
慍㈒牱笪ぐ䋑粿❜顥欽
Para fins de selecção, aqueles que desejarem receber 
orientação, devem listar a sua experiência, habilitações e 
práctica de violino, bem como, as peças que pretendem 
executar durante a masterclass . Caso as inscrições 
ultrapassem o limite previsto, a selecção será feita por 
sorteio. O prazo de inscrição é dia 7 de Outubro e os 
candidatos seleccionados serão informados até dia 12 de 
Outubro. Os candidatos admitidos deverão deslocar-se 
aos pontos de venda da Bilheteira Online de Macau para 
pagamento da taxa de inscrição.

꤫刦㼭䲿楪㣐䌌棵 剎⟃⼧♬娔⛓룲⹅㤾叞〳㣗倛㛇㕜ꥹ갉坿嫲飓㼭䲿楪穉ꋓ
栁涸꤫刦殗噠倴繡㕜叕裦倛갉坿㷸ꤎ⿻羳뉓㣐㷸갉坿㷸
ꤎ㷸䧭㔐㕜⟤來倴⚥㣜갉坿㷸ꤎ䤊Ⱖ馄⼾涸怵㤉ㄤ
來㷸䪮䊫栽俒螠谁遯ꤎ吥栁痧⼧♧㾂㕜ꫭ㼱䎃㼭䲿
楪嫲飓㼱䎃穉㕨♨栁鸏妄㣐䌌棵➮㼟鋷荈䭸㼬㷸
欰䲿⼮䪮䊫ず儘❠剚佞倾聃そ겙♶㺂ꐫ麕
O violinista Chen Xi ganhou a medalha de prata no 
Concurso Internacional Tchaikovsky em 2002, com apenas 
17 anos de idade. Após formar-se no Instituto de Música 
Curtis e na Escola de Música de Yale, regressou à China 
onde lecciona no Conservatório Central de Música. Com 
o seu excelente desempenho e aptidões pedagógicas, 
ganhou o Prémio Gardner pelo resultado obtido por um 
dos seus alunos no 11.º Concurso Nacional para Jovens 
Violinistas (Categoria Júnior) promovido pela Academia de 
Arte Wenhua. Nesta masterclass os participantes poderão 
aprimorar as suas aptidões. Simples observadores são 
bem-vindos. Não perca esta grande oportunidade!

Masterclass 
de Violino 
com Chen Xi

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 33



넓뀿錚滞 Participantes

倾聃錚滞 Observador

23//1O
僤劍Ⱉ Sábado

10:3Oˊ12:OO

 猙⠒㽷⛇䑞䏎㖒⼦暶剤涸字갉坿俒⻋䠦坿罏♲❀
䧭纈䭭饱坿㐼翹껷♧㛔怵㤉擿䜫涸䑞匌갉坿〢刼
倞锅欩荛崩遤姐刼瘞䊨⡲㖷㼟➝稲礡坿暶蒀⿻湱ꡠ坿㐼
㥶獔楪嗴脌矻瘞刿剚鼝锞넓뀿錚滞莅礡坿꧌穡贫涸
㢵⡙갉坿㹻㾝怵❜崩⟃坿꧌穡
O termo cantonense Sifoguk (ou Sihuoju, em mandarim), 
refere geralmente festas privadas informais nas quais os 
melómanos se reúnem para tocar música cantonense, 
melodias antigas ou modernas e até temas pop. No 
workshop serão exploradas certas características da 
música cantonense a partir dos instrumentos musicais. 
O público também será convidado a actuar e a trocar 
impressões com os músicos da Agrupamento de Música 
Cantonense.

㼩韍 Destinatários⚥坿罌秹㔋秹䧴⟃♳♲䎃䧴⟃♳怵㤉竤뀿
Detentores de diploma de grau 4 num instrumento 
musical chinês (entre aqueles abaixo listados) ou, 
pelo menos, 3 anos de experiência de execução.

そ겙N.º de Participantes
18

痁㶩矻脌楪疽業楮⚥ꣁぐ♲➃
Três vagas por cada um dos seguintes instrumentos: dizi, 
xiao, huqin, sheng, pipa e zhongruan.

䨔姺㜡そ傈劍捀 10剢 14傈넓뀿錚滞锞倴㜡そ儘岤僈怵㤉⛓坿㐼⚛㞅㻨㷸绢怵㤉䧴怵ⴀ鑪坿㐼⛓湱ꡠ竤뀿⡲櫷鼇⛓欽
As inscrições terminam no dia 14 de Outubro. Para 
efeitos de selecção, os candidatos devem especificar o 
instrumento que tocam e a sua experiência musical.

㼩韍 Destinatários黠ざ 6娔䧴⟃♳錚滞
Para maiores de 6 anos

そ겙N.º de Participantes
20

䨔姺㜡そ傈劍捀 10剢 17傈㥶㜡そ➃侸馄ⴀꣳ겙㼟⟃䬄硹䕎䒭ꏗ《
As inscrições terminam no dia 17 de Outubro. Caso o 
número de inscrições ultrapasse o limite, a selecção 
será feita por sorteio.

礡坿猙⠒㽷
Música 
Cantonense 
Sifoguk

慍俒⻋⚥䗱剚陾㹔
Sala de Conferências, Centro Cultural de Macau

铃鎊 Idioma礡铃 Cantonense

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU – OUTUBRO MUSICAL



22//1O
僤劍❀ Sexta-feira

19:45
慍俒⻋⚥䗱㼭ⷜꤎ
Centro Cultural de Macau – Pequeno Auditório

㥶ぐ㷸吥䧴爢犷堥圓㼩崞剤莇馱姹鵔叆鑉⿻㜡そ :

As escolas ou organizações de apoio social 
interessadas são convidadas a inscrever-se:

㷸吥 Escolasꀶ㼭㨱 Sra. Tang / 6688 2581 / hi@artwindbox.com

爢犷堥圓Organizações de Apoio Social勛⯓欰 Sr. Lei / 8399 6872 / ctlei@icm.gov.mo

そ겙N.º de Participantes
170

眏湡鑬稣须俲P. 20
Informações do Programa: P. 20

䨔姺㜡そ傈劍捀 10剢 15傈⟃⯓ⵌ⯓䖤䕎䒭ꏗ《
As inscrições terminam no dia 15 de Outubro, e serão 
aceites por ordem de chegada.

Ⱇ渤㜥妄  
Espectáculo de Beneficência

〢갚倞괐礡坿꧌穡贫  
O Contemporâneo 
e a Tradição ––
Agrupamento de 
Música Cantonense
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㾝錒 Exibição

怵ⴀ Espectáculo

1O--31//1O
笃嘥蔅㕨⠅䤲⼦
Zona de Lazer do Edf. 
Lok Yeong Fa Yuen

1O//1O
僤劍傈 Domingo

15:OOˊ15:3O

酤縨谁遯♳♧䌴䌴涸坿㐼㕬殥界搭腋㤉ⴀ갉坿շ剚涮
耫涸Gra#tiո僽酤縨谁遯ず儘❠僽♧⦐坿㝤뒪
⡲ㅷ♳涸䨾剤坿㐼㖳䱺꼸♳⫄䠮㐼⿻ꨶ㶩鏤⪔捀坿
㐼岤Ⰵ欰ㄐㄤ갉痘姹鵔㣐㹻⻋魨坿䩛䔞㤉♧㜥繡㦫
涸遳걧갉坿渿㹶
Podem os grafitos de instrumentos musicais produzir 
música? Sim! Os Graffiti Musicais Interactivos  formam 
uma instalação artística e também uma banda. Todos 
os “instrumentos” dos grafitos estão ligados a sensores 
e a dispositivos electrónicos, e assim tornam-se vivos, 
produzindo música. Junte-se à banda para realizar um 
espectáculo musical de rua maravilhoso!

#갉坿酤縨谁遯㾝錒
# Música, Instalação Artística, Exibição

聃䖤鋅涸谁遯酤縨 

Uma instalação 
multissensorial

2--21//11
蔅㙹Ⱇ㕨⩎⛓瑠㖒
Adjacente ao Jardim 
da Cidade das Flores

2//11
僤劍✳ Terça-feira

15:OOˊ15:3O
怵ⴀ儘秉♲⼧ⴕꗻ
Duração: Aproximadamente 30 minutos

剚涮耫涸 Graffiti

Gra!ti Musicais 
Interactivos

ⶾ⡲罏 Criador
João Oliveira

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU – OUTUBRO MUSICAL



16--17//1O
僤劍Ⱉ傈Ⱏ 8㼭儘
Sábado, Domingo (8 horas no total)

14:OOˊ16:OO, 16:3Oˊ18:3O 

䟝凕鍑坿㐼㕬殥剚涮耫涸눦岁䊨⡲㖷㼟鼝锞酤縨谁
遯㹻來䱇㥶⡦⢪欽ꨶ㶩ꨫ⟝⿻䱾ⵖ匢瘞䌟걆嫦⡙⸈罏
鋷魨醢⡲♧妵剚涮耫涸殥䧭ㅷ〳⟃䌟㔐㹻㉇䒊陾
⸈罏㖈⸈䊨⡲㖷⯓錚溏怵ⴀ✫鍑✽酤縨涸嚌䙂
Quer aprender o truque de produzir sons através de 
grafitos de instrumentos musicais? Neste workshop, 
o artista ensinará os participantes a criar grafitos que 
produzam “sons” a partir de peças electrónicas e painéis 
de controlo. O produto "nal pode ser levado para casa! Os 
participantes deverão assistir à apresentação dos Graffiti 
Musicais Interactivos antes do workshop, para melhor 
compreenderem o conceito de instalação interactiva.

ⲑ僤嵳私䙂긭
Museu Memorial de Xian Xinghai

갉坿酤縨䊨⡲㖷
Workshop 
sobre 
Instalação 
Musical

䨔姺㜡そ傈劍捀 10剢 7傈㥶㜡そ➃侸馄ⴀꣳ겙㼟⟃䬄硹
䕎䒭ꏗ《栽ꏗ《罏倴䭸㹁傈劍ⵌ慍㈒牱笪ぐ䋑粿❜顥
欽
As inscrições terminam no dia 7 de Outubro. Em caso de 
excesso de inscrições, a selecção será feita por sorteio. Os 
candidatos admitidos deverão deslocar-se aos pontos de 
venda da Bilheteira Online de Macau para pagamento da 
taxa de inscrição.

㼩韍 Destinatários黠ざ 16娔䧴⟃♳➃㡦
Para maiores de 16 anos

铃鎊 Idioma薊铃 Inglês

㼬䌌 Formadora
João Oliveira

そ겙N.o de Participantes
20

顥欽 Taxa de Inscrição慍⯋MOP 250

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 37



• ぐ갪䒂⠽崞荈 9剢 23傈傍♳ 10儘饱䱺「笪♳⿻ꨶ鑨㜡そꤑ鿈ⴕ鏽僈䨔姺㜡
そ傈劍涸崞㢫♧菛㜡そ佞荛崞莊鳵♧㣔

• ⚺鳵㋲⡙⥃殆刿佖崞⿻㼬䌌⛓奚ⵄ
• ꤑ鿈⟨鏽僈佐顥崞㢫♧菛崞㖳⯝顥Ⰵ㜥갸⯓㜡そ涬鎹
• 歋倴崞そ겙剤ꣳ捀湈ꆀ㸞䱖剤莇馱➃㡦⸈㥶䊺栽ꏗ《罏㔔佦劢腋ⴀ䌏锞
䲿傍鸒濼⚺鳵㋲⡙㥶搂佦緄䌏Ⱖ♴㾂慍㕜ꥹ갉坿眏⛓䒂⠽崞㜡そ⡲䖕⪔
贖椚 

• 劥㽷剚㸞䱖䊨⡲➃㆞⟃䬝撑䧴ꏗ䕧倰䒭鎹ꏗ崞䞕䕎⡲捀㶸墂⿻崞鐱⠮⛓欽
鿈ⴕ㕬⫹私ꏗ〳腋欽⡲傈䖕ず겳㘗崞㹒⫄䲀䑞⛓欽♶⡲〥遤鸒濼

• 㥶㼭ⱁ㶩⛓⚥俒晝劥莅袖俒䧴薊俒晝劥涸Ⰹ㺂剤⟤⡦䊴殯嚌⟃⚥俒晝捀彋
• As inscrições online e por telefone para os Programas Festival Extra estão 

disponíveis a partir das 10:00 horas do dia 23 de Setembro e terminam na 
véspera das respectivas actividades, excepto nos casos para os quais se 
estabeleça um prazo !xo para as inscrições.

�• A organização reserva-se o direito de proceder a alterações nas actividades.

�• A maior parte das actividades é gratuita, salvo indicação em contrário, mas com 
inscrição obrigatória.

�• Devido ao número limitado de lugares, os participantes devem informar 
antecipadamente o organizador caso não possam comparecer à actividade. Em 
caso de falta de comparência sem aviso prévio, a sua inscrição nos Programas 
Festival Extra da próxima edição do Festival Internacional de Música de Macau 
será colocada em lista de espera.

�• O pessoal do IC irá fotografar ou !lmar as actividades para posterior avaliação e 
aperfeiçoamento. Parte dos registos em fotogra!a ou vídeo poderá ser utilizada 
pelo IC para promover actividades similares, sem o prévio consentimento dos 
participantes.

�• Em caso de discrepância entre as versões portuguesa e inglesa dos Programas 
Festival Extra, a versão chinesa prevalecerá.

岤䠑✲갪
Observações

笪♳㜡そ / Online

www.icm.gov.mo/eform/event

ꨶ鑨㜡そ / Por telefone

8399 6699鳵Ⱇ儘 / Horário de expediente
叆鑉 / Informações

8399 6699鳵Ⱇ儘 / Horário de expediente
ꨶ鿟 / Email

outreach@icm.gov.mo

㜡そ
Inscrições

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU – OUTUBRO MUSICAL



㜥㖒  Locais

慍俒⻋⚥䗱
Centro Cultural de Macau

ⲑ僤嵳㣐꼛騟
Avenida Xian Xing Hai

䄋갥㖒
Largo de Santo Agostinho

宖➫䱖錬騟⿻㖒㜄遳❜歲
Cruzamento da Rua do Pai Kok 
com a Rua do Regedor, Taipa

笃嘥蔅㕨⠅䤲⼦
Zona de Lazer do Edf. Lok 
Yeong Fa Yuen

百㶩㛇⽂遳
Rua do General Ivens Ferraz

ⲑ僤嵳私䙂긭
Museu Memorial de Xian 
Xinghai

⥸ⵄ㊨遳 151-153贫
Rua de Francisco Xavier Pereira, 
n.ºSS  151-153

慍谁遯⽈暟긭
Museu de Arte de Macau

ⲑ僤嵳㣐꼛騟
Avenida Xian Xing Hai

慍怵谁㷸ꤎ
Conservatório de Macau

넞㡦䗞㣐꼛騟 14-16贫
Avenida de Horta e Costa, 
n.ºSS  14-16

蔅㙹Ⱇ㕨⩎⛓瑠㖒
Espaço lateral do Jardim da 
Cidade das Flores

宖➫ㆥ薊䋒䬘遳
Rua de Coimbra, Taipa

㝝瀖䑞㜥
Praça do Tap Siac

䄋갥ⷜꤎ
Teatro Dom Pedro V

䄋갥㖒 7-11贫
Largo de Santo Agostinho, 
n.ºSS  7-11

羳琍剚私䙂䑞㜥
Largo da Companhia de Jesus

慍㕜ꥹ갉坿眏鶬갠⼧剢 39











⚺鳵堥圓
ORGANIZADOR

佅䭰堥圓
APOIOS

暶秉ꋓ遤⠒⠶
BANCO 
ASSOCIADO 
ESPECIAL

㜥㖒佅䭰
CEDÉNCIA DE 
ESPAÇO

䭸㹁嶋顥⽓⠒⠶
CARTÕES 
DE CRÉDITO 
ASSOCIADOS

㯯넓⠒⠶
PARCERIAS COM 
ÓRGÃOS DE 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL




