
中國中國中國中國 – 葡葡葡葡語國家語國家語國家語國家文化週活動介紹文化週活動介紹文化週活動介紹文化週活動介紹 

 

1) 葡語國家美食推介葡語國家美食推介葡語國家美食推介葡語國家美食推介 － 今屆文化週首次舉辦葡語國家美食推介，得到本澳葡

語社群的協 

助，邀請來自 10 個葡語國家或地區的大廚蒞澳，推介日期由 10 月 20 日至

30日，分上午 11時 30分至下午 3時，以及下午 6時 30分至晚上 10時於澳

門旅遊塔“360”旋轉餐廳舉行，每日由五位大廚輪流於午膳及晚膳期間提供美

食。其中包括巴西的黑豆炆豬肉、幾內亞比紹的萬家樂湯、安哥拉的莫奄巴、澳門的免治炆豬肉等。 

 

2) 葡語國家手工藝市集葡語國家手工藝市集葡語國家手工藝市集葡語國家手工藝市集－在龍環葡韻花壇舉行，開放日期及時間為：10 月 21

日晚上 7時至凌晨零時，10月 22日及 23日，下午 2時至凌晨零時。由來自

10 葡語系國家或地區的手工藝師展示他們的作品，手工藝作品包括有由布、

木材、玻璃、飾物、瓷器等製成的手工藝品或衣服裝飾物等。手工藝師將於

現場示範其工藝品的製作，並可於現場售買，來澳的手工藝師是由居澳的葡

語社群推薦。 

 

3) 東帝汶藝術家東帝汶藝術家東帝汶藝術家東帝汶藝術家 Maria Madeira作品展覽作品展覽作品展覽作品展覽 － 於 10月 22日(星期六)上午 11時 30

分舉行開幕禮，隨即公開給市民及遊客參觀，開放時間至凌晨零時，10月 23

日，由上午 10時至凌晨零時，展出地點在龍環葡韻住宅式展覽館，展期至 11

月 20 日，逢星期一休息，由 10 月 25 日開始時間由上午 10 時至下午 6 時。

Maria Madeira為東帝汶著名的畫家，其為一個學問頗高的有識之士，喜愛當義

工，亦曾為駐該國的聯合國人員協助有關救國的工作。作品以反映該國人民

生活及歷史為依據，並以環繞東帝汶獨立前之風土人情為風格。 

 

 

4) 幾內亞比紹藝術家幾內亞比紹藝術家幾內亞比紹藝術家幾內亞比紹藝術家 Manuela Jardim作品展覽作品展覽作品展覽作品展覽 － 於 10月 22日(星期六)上午 12

時舉行開幕儀式，隨即公開給市民及遊客參觀，開放時間至凌晨零時，10月

23日，由上午 10時至凌晨零時，展出地點在龍環葡韻迎賓館，展期至 11月

20日，逢星期一休息，由 10月 25日開始時間由上午 10時至下午 6時。Manuela 

Jardim 為幾內亞比紹的著名畫家，她曾於世界各地舉行作品展覽，其作品表

達人的價值觀，作品以幾內亞比紹最有價值的布料，並深入調查布料的來源

及歷史，以及根據布的紋路、圖案等有代表性的物件為籃本，再於畫紙上繪

畫出，那些表達該國對布使用者在各個階層的分別。 

 

5) 葡韻大巡遊葡韻大巡遊葡韻大巡遊葡韻大巡遊 －分別於氹仔及澳門舉行，10月 22日，下午 3時，在氹仔龍環

葡韻住宅式博物後方舉行起步禮，經光復街→嘉模教堂前地→嘉路士米耶馬

路→嘉模墟(表演半小時)→告利雅施利華街→地堡街→抵達氹仔街市前地為



終點站後解散。 

10月 23日，下午 4時在澳門大三巴牌坊舉行起步禮，以議事亭前地為終點，

巡遊隊伍於議事亭前地舞台進行半小時的演出。 

巡遊隊伍人數超過 230 多名，包括有來自中個及 9個葡語國家或地區的藝團，

以及本地的 Eddy Murphy 帶領之巴西戰舞、葡文學校兒童土風舞、 Lebab 組

合、“心在澳門”葡萄牙土風舞蹈協會、Maranatha 話劇團、果阿•達曼和第烏歌

舞團、巴西舞團、澳門歌舞團等。 

 

6) 議事亭前地及祐漢街市公園之歌舞表演議事亭前地及祐漢街市公園之歌舞表演議事亭前地及祐漢街市公園之歌舞表演議事亭前地及祐漢街市公園之歌舞表演 － 10月 25日至 27日，晚上 7時 30

分在議事亭前地及 10月 28日，晚上 7時 30分在祐漢街市公園廣場舉行，已

邀請了中國及 9 個葡語系國家的表演嘉賓演出：由中國吉林省長白朝鮮族自

治縣民族歌舞團、聖多美和普林西比的 João Seria & Banda Fama、幾內亞比紹

的 Netos de Gumbê、果阿•達曼和第烏的 Saraang & Cotta Family、葡萄牙的 Carmen 

Souza、安哥拉的 Acapaná、巴西的 Patubatê、佛得角的 Cordas do Sol、東帝汶

的 Dima Balos 組合及莫桑比克的 Wuchene 等。目的是將不同地區的歌舞及文

化向各階層市民及遊客推介。 

 

7) "葡韻嘉年華及中國葡韻嘉年華及中國葡韻嘉年華及中國葡韻嘉年華及中國 – 葡語國家文化週葡語國家文化週葡語國家文化週葡語國家文化週"閉幕大派對閉幕大派對閉幕大派對閉幕大派對 － 於 10月 29日，下午

3 時至 8 時在祐漢街市公園廣場舉行，現場有十個居澳葡語社群開放、兒童

遊戲：大型充氣玩具、本地歌舞表演(果阿•達曼和第烏歌舞團、葡文學校 Hip 

Hop 舞、Maranatha 話劇團(話劇 “Tru e Tru”)、Fabrizio Croce 歌星、Eddy Murphy

帶領之巴西戰舞、澳門人樂隊、澳門貓王、巴西舞、“心在澳門”葡萄牙土風舞

蹈協會、Lebab 組合之音樂劇)。 

 

8) 「「「「2011 葡韻嘉年華及中國葡韻嘉年華及中國葡韻嘉年華及中國葡韻嘉年華及中國 – 葡語國家文化週葡語國家文化週葡語國家文化週葡語國家文化週」」」」攝影比賽攝影比賽攝影比賽攝影比賽 – 得到澳門數碼攝

影學會傾力支持承辦此項比賽，作品內容以 10月 20日至 30日期間所進行之

活動為主題，歡迎本澳喜愛攝影人士報名參加，收件日期為 11月 8日，參賽

作品數量不限，優秀作品將獲頒發獎盃及獎金，得獎作品將安排於 11月尾展

出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



葡韻嘉年華活動簡介葡韻嘉年華活動簡介葡韻嘉年華活動簡介葡韻嘉年華活動簡介 

 

1) 葡韻嘉年華及中國與葡語國家文化週開幕式葡韻嘉年華及中國與葡語國家文化週開幕式葡韻嘉年華及中國與葡語國家文化週開幕式葡韻嘉年華及中國與葡語國家文化週開幕式 － 於 10 月 22 日(星期六)，下

午 5 時 30 分至 6 時 15分在龍環葡韻露天劇場舉行。開幕表演內容，有中國

吉林省長白朝鮮族自治縣民族歌舞團及代表參與活動的葡語國家的特色表

演。 

 

2) 十個居澳十個居澳十個居澳十個居澳葡語國家攤位葡語國家攤位葡語國家攤位葡語國家攤位 － 居住本澳的 10個葡語社群，在 10月 21日晚上７

時至凌晨零時，22 日及 23 日，每日的下午 2 時至凌晨零時，於龍環葡韻設

置的攤位上展出具其國家或地區特色的小食、飲品、手工藝、藝術品、音樂、

相片、短片等。10 個社群所屬的國家及地區，包括安哥拉、巴西、佛得角、

果阿，達曼和第烏、幾內亞比紹、澳門、莫桑比克、葡萄牙、聖多美和普林

西比、東帝汶。 

 

3) 中國吉林省長白朝鮮自治縣民間藝術攤位中國吉林省長白朝鮮自治縣民間藝術攤位中國吉林省長白朝鮮自治縣民間藝術攤位中國吉林省長白朝鮮自治縣民間藝術攤位 － 在 10 月 21 日晚上７時至凌晨

零時，22 及 23 日下午 2 時至凌晨零時，於龍環葡韻設置的攤位上展出具吉

林省特色的傳統的石雕及根雕等手工藝。 

 

4) 葡語國家美食餐廳葡語國家美食餐廳葡語國家美食餐廳葡語國家美食餐廳 － 於 10月 21日晚上 7時至 11時、10月 22日及 23日，

每日的中午 12時 30分至下午 3時 30分及晚上 6點半至 11點，在氹仔市政

公園設置臨時餐廳，以供應食品及飲品。在餐廳內亦將提供 10個葡語國家攤

位的特式美食。所供應的餸菜款式包括佛得角的 cachupa，巴西的黑豆猪手、

果阿，達曼各第烏的 sarapatel、安哥拉的 moamba，葡國的菜式包括燒雞、燒

沙丁魚、燒排骨及青菜湯等。另外，在海邊馬路安裝 1個供應飲品及小食的

攤位，供應飲品及食品的時間，由中午 12時至凌晨零時。 

 

5) 龍環葡韻露天劇場龍環葡韻露天劇場龍環葡韻露天劇場龍環葡韻露天劇場－ 

本地歌舞表演：於 10月 21 日，晚上 7 時至 8 時，10月 22 日，下午 6 時 30

分至 8時，10月 23日，下午 5時 30分至 8時，由本地歌舞團體表演，包括：

澳門理工學院葡國土風舞、Josie Santos、Fabrizio Croce、Eddy Murphy 帶領之巴

西戰舞、魯彌士主教幼稚園、葡文學校兒童土風舞及 Hip Hop 舞、Lebab 組合

之音樂劇、“心在澳門”葡萄牙土風舞蹈協會、葡文學校樂隊、Maranatha 話劇

團(話劇 “Tru e Tru”) 、Joao Gomes & Grupo de Ligação 組合、巴西舞、澳門人樂

隊、澳門貓王、Js and I 樂隊和澳門歌舞團。 

中國及葡語國家表演：於 10月 21日至 23日，每晚的 8時至凌晨零時，由中

國及 9 個葡語國家的藝團演出歌舞，包括：中國吉林省長白朝鮮自治縣民族

歌舞團、João Seria & Banda Fama (聖多美和普林西比)、Netos de Gumbê (幾內亞



比紹)、Acapaná (安哥拉 )、Saraang & Cotta Family (果阿•達曼和第烏)、Cordas do 

Sol(佛得角)、Patubatê(巴西)、Carmen Souza (葡萄牙)、Dima Balos(東帝汶)、Wuchene 

(莫桑比克) 。 

 

6) 嘉模電台嘉模電台嘉模電台嘉模電台 － 在活動進行期間，龍環葡韻將不停播放一些葡語國家音樂及將

現場氣氛傳播，並由專業司儀以葡文、中文及英文廣播。 

 

7) 葡國傳統遊戲葡國傳統遊戲葡國傳統遊戲葡國傳統遊戲 － 於 10月 22日至 23日，下午 3時至 6時，在嘉模教堂前地

舉行，今年該活動的項目統籌是由澳門葡人之家負責，遊戲項目包括拔河、

大腳八滑行、麻袋競走、爬鐵杆及踩高蹺等，獎品包括馬介休魚、酒、罐頭

沙丁魚及葡國臘腸。歡迎任何人士參加。 

 

8) 手動足球比賽手動足球比賽手動足球比賽手動足球比賽 － 項目統籌是由澳門葡人之家負責，報名日期由在 10 月 21

日，晚上 7時至凌晨零時，10月 22日，中午 12時至下午 4時，報名地點在

龍環葡韻詢問處。設兩賽事，分 15 歲以下及 16 歲以上兩個組別，以隊制參

加，每一隊需要兩名成員。淘汰賽日期於 10月 22日下午 5時於抽籤後開始，

決賽日期於 10月 23日，下午５時半，隨即進行頒獎，獎品包括獎牌，16 歲

或以上組別設獎金，分別冠軍有 800 元，亞軍 600 元，季軍 400 元。另安排

數張球枱給參與的市民玩樂。 

 

9) 葡語社群葡語社群葡語社群葡語社群 7人足球邀請賽人足球邀請賽人足球邀請賽人足球邀請賽 － 10月 23日，下午 3時至晚上 10時在氹仔嘉模

康體活動中心自由波地 － 足球場舉行，由本澳的葡語社群組織足球隊參賽，

項目由本澳的莫桑比克總會負責。舉辦比賽目的，是為加強居澳的 10個葡語

社群間的交往，共有 8 隊參加，優勝的 4 隊將獲得獎品，包括有獎盃及獎牌，

頒獎禮安排在當晚 10時決賽後在球場上舉行。 

 

10) 兒童遊戲兒童遊戲兒童遊戲兒童遊戲－－－－大型充氣玩具大型充氣玩具大型充氣玩具大型充氣玩具 － 10月 22日及 23日，於下午２時至下午 6時在

龍環葡韻，供一米以下的兒童享樂。 

 

11) 兒童遊戲兒童遊戲兒童遊戲兒童遊戲－－－－電腦模擬東望洋賽車遊戲電腦模擬東望洋賽車遊戲電腦模擬東望洋賽車遊戲電腦模擬東望洋賽車遊戲 － 由旅遊局提供一輛電腦模擬賽車，

於 10月 21日，晚上 7時至晚上 10時，22日及 23日，下午 2時至晚上 8時，

在龍環葡韻裝置，讓有興趣的市民及遊客感受一下東洋望賽車跑道比賽的滋

味，而本屆澳門格蘭披治大賽車已安排於 11月 17日至 20日舉行。 

 

12) 兒童遊戲兒童遊戲兒童遊戲兒童遊戲－－－－騎小馬活動騎小馬活動騎小馬活動騎小馬活動 － 10月 22日及 23日，於下午 3時至 6時，在龍環

葡韻舉行，供應兩隻小馬給現場的小童坐騎及拍照留念。 

 

特別提一提，就是於 10月 22日，下午４時半，於嘉模會堂前舉行的嘉模會堂長
廊啟用禮，為市民及遊客提供一個可以追溯過去歷史的長廊建築。 



ACTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL 
 

1) Mostra Gastronómica da Lusofonia : de 20 a 30 de Outubro, entre as 11h30 e as 15h00 

(almoço) e entre as 18h30 e as 22h00 (jantar), decorre no Restaurante “360º Café”da Torre 

de Macau, uma mostra de gastronomia confeccionada por Chefes de Cozinha provenientes 

dos países/regiões de língua portuguesa. Diariamente, 5 Chefes desses países apresentam, 

alternadamente, as suas especialidades ao almoço e jantar. Pratos como a feijoada brasileira, 

a moamba de Angola, o Chabéu da Guiné-Bissau, ou ainda o minchi de Macau serão algumas 

das especialidades a serem apresentadas. A cerimónia de abertura terá lugar às 12h00 do 

primeiro dia da mostra. Estarão representados os seguintes Chefes de Cozinha propostos 

pelas 10 Associações lusófonas locais : Wilson Aguiar (Angola), Mário Luís Borges (Brasil), 

Eduardo Moreira (Cabo Verde), Lídia Maria Morais dos Santos (Guiné-Bissau), João Francisco 

Jerónimo Dias (Goa), Carolina Navarro (Macau), Carlos Alberto Khan da Graça (Moçambique), 

Dário Emanuel Silva Santos (Portugal), Hirondina da Conceição Rompão (São Tomé e Príncipe) 

e Delfina Maria Baptista Guterres (Timor Leste). 
 

2) Feira de Artesanato da Lusofonia : no dia 21 de Outubro, 6ª feira, entre as 19h00 e as 

24h00, e dias 22 e 23 de Outubro, entre as 14h00 e as 24h00, decorre no Jardim ao fundo 

das Casas-Museu da Taipa, uma mostra de trabalhos de artesanato fabricados por artesãos 

provenientes dos países/regiões de língua portuguesa. Os artesãos demonstrarão a sua 

técnica durante a feira e as suas obras estarão à venda ao público interessado. A cerimónia 

de abertura terá lugar às 14h00 do dia 22 de Outubro. Estarão representados os seguintes 

artesãos propostos pelas 10 Associações lusófonas locais : Josefina Manzaila Emmanuel 

(Angola), que apresentará trabalhos de tecelagem ; Maria Lucia Scortecci Moreira Martins de 

Arruda Serra (Brasil), que apresentará trabalhos em cerâmica ; Tomás Mendes Cabral (Cabo 

Verde), que demonstrará a arte do fabrico do instrumento tradicional caboverdiano Cimboa ; 

José Augusto Djú (Guiné-Bissau), que apresentará trabalhos de tecelagem ; Guita Nagardas 

(Goa), que apresentará trabalhos de joalharia e peças de enfeites ; Mirandolina Dias (Macau), 

que apresentará trabalhos em macramé ; Bramuji Azi Nhalenguane (Moçambique), que 

apresentará trabalhos em madeira ; Maria da Conceição Cabral da Silva (Portugal), que 

apresentará trabalhos em cerâmica e vidro ; Hilário da Costa Menezes (São Tomé e Príncipe), 

que apresentará trabalhos em madeira e Junianto da Costa Ximenes (Timor Leste), que 

apresentará trabalhos em pano tradicional timorense “tais”. 
 
 
 

3) Exposição de Artes Plásticas de Maria Madeira, de Timor Leste : no dia 22 de Outubro, 

pelas 11h30, inaugura-se na Casa-Museu de Exposições Temporárias da Av. da Praia, na Taipa, 

uma mostra individual da artista Maria Madeira, de Timor Leste. A exposição ficará aberta ao 

público, diariamente e até ao próximo dia 20 de Novembro, entre as 10h00 e as 18h00, 

excepto à 2ª feira. Prolonga-se, no entanto, abertura daquela exposição até às 24h00, 

durante o fim-de-semana do Festival da Lusofonia, na zona do Carmo. A artista plástica 

curriculada timorense, incondicionalmente implicada com as sociedades aonde se integrou 

por razões de exílio forçado, reagiu sempre pela categoria académica, pelo esforço de 

voluntariado e como funcionária das Nações Unidas, ao desafio de reproduzir e manter os 

testamentos culturais que a identificam e perpetuam enquanto povo. O seu registo 

pictográfico é eminentemente etiológico e procura as valências fundantes da cultura 

pré-colonial timorense. Os motivos e os temas das suas composições artísticas e culturais 

são pedaços de reconstrução histórica e civilizacional da jovem nação que é Timor-Leste. A 

sua expressão artística contemporânea é intrinsecamente geo-etnográfica e densamente 

apelativa. É altamente comovente a intencionalidade da artista para com as raízes históricas 



que perfilharam em tempos idos, Macau e Timor-Leste e quis agora homenagear nos seus 

“Passos Familiares”. Uma história de sucessos. 
 
 
4) Exposição de Artes Plásticas de Manuela Jardim, da Guiné-Bissau : também no dia 22 de 
Outubro, mas pelas 12h00, inaugura-se na Casa de Recepções da Av. da Praia, na Taipa, um 
acervo de trabalhos da artista Manuela Jardim, da Guiné-Bissau. A exposição estará aberta 
ao público, até ao próximo dia 20 de Novembro, entre as 10h00 e as 18h00, excepto à 2ª 
feira. Durante o fim-de-semana do Festival da Lusofonia, o horário de abertura 
prolongar-se-á até às 24 horas. A artista Manuela Jardim é simultânea e prazenteiramente, 
um nome reincidente em Macau. O trabalho da artista é reconhecidamente apreciado e 
valorizado em muitos espaços da lusofonia, para os quais é convidada, como a CPLP, a UCCLA, 
Espaço OIKOS, Cromofonias Lusas, entre outras tantas efemérides e galerias nacionais e 
internacionais. Poder-se-ia mesmo acrescentar que é um dos autores que preenche em 
muito os fóruns festivos e de diálogo ecuménico dentro da lusofonia. O trabalho que 
apresenta em Macau e para nosso deleite, é o figurativo da culturalidade humana, a 
natureza complexa do social simbólico representado, a estética propedêutica do Pano d`Obra. 
O Pano d`Obra é literalmente um apêndice físico e afectivo do corpo humano na cultura 
guineense, como em outras culturas africanas ocidentais padronizadas. Serve as exigências 
ritualísticas da sociedade guineense, do nascimento à morte, como aos modelos de 
olobolamento nupcial, nas comunidades mais tradicionais. Em tempos de globalização, 
promovem as identidades nacionais, como as das personalidades venerandas, que 
consubstanciam a Nação. O acervo que nos é dado agora a revelar, presume um 
levantamento etnológico do Pano d`Obra, estilisticamente criativo e com uma linguagem 
poética e descritiva dos romances épicos. Augura-se um grande sucesso para este trabalho 
sério e meticuloso, que exponencia o melhor da arte plástica contemporânea africana e, da 
Guiné-Bissau, em particular. 
 
5) Paradas da Lusofonia (Taipa e Macau) : no dia 22 de Outubro, sábado, pelas 15h00, terá 
lugar a partida da Parada da Taipa a partir das Casas-Museu da Taipa, fazendo em seguida o 
desfile pela zona histórica da Taipa, passando pela Rua da Restauração, Largo do Carmo, 
Avenida Carlos da Maia e Feira do Carmo. Na Feira do Carmo haverá uma paragem curta 
para os artistas participantes realizarem várias actuação. De seguida o cortejo sairá em 
direcção à Rua Correia da Silva e Rua do Regedor, terminando no Mercado da Taipa. No dia 
23 de Outubro, domingo, pela 16h00, terá lugar a partida da Parada de Macau, com inicio 
nas Ruínas de São Paulo, tendo como destino final o Largo do Senado. Nesse local de 
concentração, os artistas participantes farão uma curta actuação. Estão previstos a 
participação de cerca 230 artistas em cada Parada. Os artistas de Macau que participam são 
o Grupo Axé Capoeira do Mestre Eddy Murphy ; Grupo Folclórico Infantil da Escola 
Portuguesa de Macau ; Grupo Lebab da Casa de Portugal em Macau ; Grupo da Associação 
de Danças e Cantares Macau no Coração ; Grupo de Teatro “Tru e Tru” ; Grupo de Danças e 
Cantares de Goa, Damão e Díu, Grupo Dança Brasil e Grupo de Danças e Cantares de Macau. 
Quanto aos artistas convidados são : o Grupo Artístico da Província de Jiling, China ; Netos de 
Gumbê (Guiné-Bissau) ; Grupo Saraang (Goa, Damão e Díu) ; Patubatê (Brasil) ; Dima Balos 
(Timor Leste)  e  Wuchene (Moçambique) 
 
 
6) Espectáculos nos Largos do Senado e do Mercado de Iao Hon : nos dias 25, 26 e 27 de 
Outubro, a partir das 19h30, no Largo do Senado e no dia 28, também a partir das 19h30, no 
Largo do Mercado de Iao Hon, actuarão o Grupo Artístico da Província de Jiling, China e os 9 
artistas convidados dos países/regiões de língua portuguesa, nomeadamente João Seria & 
Banda Fama (São Tomé e Princípe) , Netos de Gumbê (Guiné-Bissau), Saraang & Cotta family 
(Goa, Damão e Díu), Carmen Souza (Portugal), Acapaná (Angola), Patubatê (Brasil), Cordas do 
Sol (Cabo Verde), Dima Balos (Timor-Leste) e Wuchene (Moçambique). O objectivo destas 
actuações é a divulgação da música e dança tradicional lusófona e chinesa junto dos vários 



estratos da população de Macau e dos turistas. 
 
7) Festa de Encerramento do Festival da Lusofonia e Semana Cultural da China e dos Países 

de Língua Portuguesa 2011：no dia 29 de Outubro, sábado, entre as 15h00 e as 20h00, 
realiza-se no Largo do Mercado de Iao Hon, uma Festa de Encerramento do evento. Nessa 
Festa estarão representados os 10 Expositores das Comunidades Lusófonas, residentes na 
RAEM, promovendo a sua cultura através de petiscos e bebidas típicas, artesanato, trajes 
tradicionais, informação de promoção do país/região, etc. Estarão, igualmente, à disposição 
das crianças Insufláveis gigantes para se divertirem, bem como actuarão artistas locais no 
palco aí instalado, nomeadamente o Grupo de Danças e Cantares de Goa, Damão e Díu, 
Grupo de Dança Hip-Hop da Escola Portuguesa de Macau, Teatro “Tru e Tru”pelo Grupo 
Maranatha, Fabrizio Croce, Grupo Axé Capoeira do Mestre Eddy Murphy, Tuna Macaense, 
Elvis de Macau, Grupo Dança Brasil, Grupo da Associação de Danças e Cantares Portugueses 
“Macau no Coração” e o Grupo Lebab da Casa de Portugal em Macau. 
 
8) Concurso de Fotografias sobre o evento : com a co-organização da Associação de 
Fotografia Digital de Macau, este concurso tem como objectivo o registo fotográfico das 
actividades constantes no programa do Festival da Lusofonia e Semana Cultural da China e 
dos Países de Língua Portuguesa 2011, a ter lugar lugar de 20 a 30 de Outubro. O concurso 
está aberto a todos os amadores da fotografia. Não haverá limites do número de fotografias 
a serem submetidas a concurso e cujo prazo de entrega das obras será o dia 8 de Novembro 
próximo. Os vencedores do concurso receberão taças e prémios monetários. Em finais do 
próximo mês de Novembro será realizada uma Exposição das Fotografias premiadas no 
Concurso. 

  



ACTIVIDADES DO FESTIVAL DA LUSOFONIA 
 

1) Cerimónia de Abertura Oficial do Festival da Lusofonia e Semana Cultural da China e dos 

Países de Língua Portuguesa : às 17h30 do dia 22 de Outubro, sábado, será realizada a 

cerimónia de abertura oficial do Festival da Lusofonia e Semana Cultural da China e dos 

Países de Língua Portuguesa, onde haverá, entre outras actividades, a actuação do grupo 

artístico de Jiling, China e de grupos de dança/música dos diversos países e territórios de 

língua oficial portuguesa, simbolizando o encontro harmonioso entre as culturas chinesa e 

lusófona na Região Administrativa Especial de Macau. 
 

2) 10 Expositores das Comunidades Lusófonas Locais : durante a festival do fim de semana 

de 21 a 23/10 estarão representadas, através das Associações locais, as seguintes 

comunidades lusófonas, residentes na RAEM – Angola (Associação Angola Macau), Brasil 

(Casa do Brasil em Macau), Cabo Verde (Associação de Amizade Macau-Cabo Verde), Goa, 

Damão e Diu (Núcleo de Animação Cultural de Goa, Damão e Díu), Guiné-Bissau (Associação 

Guineense dos Naturais e Amigos da Guiné-Bissau), Macau (Associação dos Macaenses), 

Moçambique (Associação dos Amigos de Moçambique), Portugal (Casa de Portugal em 

Macau), São Tomé e Princípe (Associação dos Sãotomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe, 

Macau-China) e Timor Leste (Associação de Amizade Macau-Timor Leste). Nos respectivos 

expositores, essas comunidades irão apresentar mostras de artesanato, música, videos, 

fotografias, trajes típicos, informação promocional, petiscos e bebidas típicas, entre outros 

exemplos que promovam e representem a cultura do respectivo país/região. 
 

3) Expositor do Grupo de Arte Popular da Província de Jiling, China : no dia 21/10, entre as 

19 e as 24h00 e nos dias 22 e 23/10, entre as 14h00 e as 24h00, nas Casas-Museu da Taipa, a 

província de Jiling, China apresentará ao público que visitar o Festival vários tipos de arte 

popular dessa província, nomeadmente trabalhos em pedra e em troncos de árvore. 
 
4) Restaurante e Quiosques de Petiscos e Bebidas : durante a festa do fim de semana os 
visitantes poderão deliciar-se com os sabores da gastronomia das diferentes comunidades 
lusófonas no restaurante intitulado “Gastronomia Lusófona”, que funcionará no Jardim 
Municipal do Carmo, entre as 12h00 e as 15h30 ao almoço e entre as 18h30 e as 23h00 ao 
jantar, nos dias 22 e 23/10 e à hora do jantar do dia 21/10. Fará parte do menu do 
restaurante a cachupa de Cabo Verde, a feijoada do Brasil, o sarapatel de Goa, Damão e Díu, 
a moamba de Angola, os grelhados (frango, entrecosto, febras, sardinhas, etc.), o caldo verde, 
entre outros. Na Avenida da Praia será instalado um quiosque para fornecimento de bebidas 
e petiscos, o qual, funcionará entre o meio-dia e a meia-noite, no sábado e domingo (22 e 
23/10) e a partir das 19h00 de 6ª feira (21/10). 
 

5) Espectáculos de Música e Dança no Festival da Lusofonia : a partir das 19h00 do dia 

21/10, no Anfiteatro das Casas-Museu da Taipa, actuam os grupos locais de Dança Folclórica 

Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau, Josie Santos, Fabrizio Croce e o Grupo Axé 

Capoeira do Mestre Eddy Murphy. A partir das 20h00 subirão ao palco os artistas convidados 

da Província de Jiling, China e dos países de língua portuguesa, João Seria & Banda Fama 

(São Tomé e Príncipe) ; Netos de Gumbê (Guiné-Bissau) e a Banda Acapaná (Angola). No dia 

22/10, a partir das 18h30, actuam os grupos locais : Alunos do Jardim de Infância D. José da 

Costa Nunes ; Grupo Folclórico Infantil e Dança Hip-Hop da Escola Portuguesa de Macau ; 

Grupo Lebab da Casa de Portugal em Macau e o Grupo da Associação de Danças e Cantares 

Portugueses “Macau no Coração”. Às 20h00 iniciará a actuação dos grupos convidados da 

Província de Jiling, China. ; Saraang & Cotta Family (Goa, Damão e Díu) ; Cordas do Sol (Cabo 

Verde) e os Patubatê (Brasil). No domingo, 24/10, a partir das 17h30, actuam os artistas 

locais, Banda da Escola Portuguesa de Macau ; Teatro “Tru e Tru” pelo Grupo Maranatha ; 



João Gomes & Grupo de Ligação ; Grupo Dança Brasil ; Tuna Macaense ; Elvis de Macau ; 

Banda “Js and I” e o Grupo de Danças e Cantares de Macau. A partir das 20h00, depois de 

uma nova actuação do Grupo Artístico da Província de Jiling, China, subirão ao palco os 

artistas convidados, Carmen Souza (Portugal) ; Dima Balos (Timor Leste) e Wuchene 

(Moçambique). 
 

6) Rádio Carmo : durante todo o período da festa do fim de semana, nas Casas-Museu da 

Taipa, funcionará uma “estação de rádio”, cujo objectivo é animar, acompanhar e apresentar 

as actividades desenvolvidas durante a festa, transmitindo música, entrevistando as 

personalidades e visitantes, relatando as actividades e apresentando os espectáculos. Esta 

rádio será transmitida através de aparelhagem sonora instalada na zona do Carmo, sendo a 

emissão da responsabilidade de uma equipa de animadores profissionais que farão a locução 

em chinês, português, e inglês. 
 

7) Jogos Tradicionais Portugueses : no âmbito da promoção do desporto para todos, através 

do reviver de actividades lúdicas praticadas nas várias regiões de Portugal, será levado a 

efeito duas sessões de jogos tradicionais portugueses, coordenados pela Casa de Portugal 

em Macau, entre as 15h00 e as 18h00 das tardes de sábado e domingo (22 e 23/10). Os 

Jogos populares que irão ter lugar serão a corrida de sacos, corrida de esquis, tracção à corda, 

jogo do burro, subida ao pau de sebo, corrida de andas, entre outros. Estas actividades estão 

abertas à participação do público e vão contar com distribuição de prémios típicos destes 

jogos, nomeadamente bacalhau, garrafões e garrafas de vinho português, sardinhas 

enlatadas e chouriço português. 
 

8) Torneios de Matraquilhos : igualmente, coordenados pela Casa de Portugal em Macau, 

serão realizados dois torneio de matraquilhos (um para jovens até aos 15 anos e outro para 

os que têm idade superior a 16 anos). As equipas terão que ser constituídas por 2 elementos 

e as inscrições decorrerão entre as 19h00 e as 24h00 do dia 21/10, 6a feira, e as 12h00 e as 

16h00 do dia 22, sábado. Os jogos das eliminatórias terão início a partir das 17h00 desse 

mesmo dia, logo após sorteio no local. No dia seguinte, às 17h30, terão lugar as finais, 

seguidas da cerimónia de entrega de medalhas aos vencedores dos 2 escalões e prémios 

monetários aos vencedores do escalão de +16 anos (1o classificado = $800.00 ; 2o classificado 

= $600.00 ; 3o classificado = $400.00). Durante o período da festa estarão à disposição do 

público mesas de matraquilhos para se divertirem. 
 

9) Torneio de Futebol de 7 da Lusofonia, por convites : coordenado pela Associação dos 

Amigos de Moçambique, será realizado no dia 23 de Outubro, domingo, entre as 15h00 e as 

22h00, no Campo Desportivo e Recreativo do Carmo (junto ao Quartel do Exército de 

Libertação da R.P.C., na RAEM). Para este torneio, cujo objectivo é o convívio entre as 

comunidades lusófonas residentes na RAEM, foram convidadas essas comunidades a 

formarem 8 equipas constituídas por elementos naturais desses países/regiões. Os quatro 

primeiros classificados do torneio serão premiados com taças e medalhas. A cerimónia de 

entrega de prémios terá lugar às 22h00, logo a seguir ao jogo da final. 

10) Insufláveis Gigantes para Crianças : no período da tarde, entre as 14h00 e as 18h00, dos 

dias 22 e 23/10, nas Casas-Museu da Taipa, estará à disposição das crianças com 0.7 a 1 

metro de altura, um insuflável gigante para se divertirem. 
 

11) Simulador do Grande Prémio : entre as 19h00 e as 22h00 do dia 21/10 e as 14h00 e 

20h00 dos dias 22 e 23/10, os Serviços de Turismo de Macau colocarão à disposição do 

público, nas Casas-Museu da Taipa, um simulador de um automóvel de corrida para que os 

visitantes possam sentir as emoções fortes do Circuito da Guia, onde se irá realizar o 58º 

Grande Prémio de Macau, de 17 a 20 de Novembro próximo 



 

12) Passeios de Ponei para Crianças : patrocinado e coordenado pelo Jockey Clube de Macau, 

nas tardes de 22 e 23/10, entre as 15h00 e as 18h00, nas Casas-Museu da Taipa, estarão à 

disposição das crianças dois mini-cavalos ponei, para curtos passeios e sessões de 

fotografias. 

 

 

No dia 22 de Outubro, sábado, pelas 16h30, será aberta ao público um novo espaço de lazer 

e convívio, denominada de Corredor do Auditório do Carmo, na Taipa, instalado junto a esse 

mesmo.  

 


