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Tarefas: 

- Convencer um colega a ir a um espetáculo de música; 

- Responder a questões sobre um texto informativo referente ao Centro Cultural de Macau; 

- Responder a questões a partir do visionamento de uma reportagem sobre o festival Rock in Rio; 

- Completar um texto sobre os festivais de verão em Portugal; 

- Completar uma carta utilizando o pretérito perfeito composto do indicativo; 

- Apresentar oralmente um espetáculo de um festival de música; 

- Escrever um texto sobre um festival de música realizado em Macau. 

Conteúdos línguísticos: 

- Pretérito perfeito composto do indicativo. 

 

Festivais de música 
 

 

Os festivais de música tornaram-se muito populares em vários países. Nesta sequência vai 

conhecer alguns festivais de música que se realizam em Portugal e também vai ter 

oportunidade de falar sobre os festivais que se realizam em Macau. 

 

1. Você e o seu colega decidem ir a um espetáculo de um dos festivais de música mais 

importantes que se realizam em Macau: o Festival Internacional de Música. No entanto, 

querem ir a espetáculos diferentes (ver a informação sobre esses espetáculos depois dos 

cartões). Conversem sobre a situação apresentada. Sigam as instruções do respetivo cartão: 
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Charme de Jiangnan, China Esplêndida 
Orquestra Chinesa de Xangai 
25/05 (5.ª -feira) 
20:00 
Centro Cultural de Macau - Grande Auditório 

Duração: aproximadamente 90 minutos 

BILHETES： 

MOP 200, 150, 120, 80 

 
 

  
 
 

Espetáculo 1) 
 

Cartão 2 
 

2. Não quer ir a esse espetáculo, pois 
prefere ir ao espetáculo 2). 

 
4. Quer saber mais sobre o espetáculo 1) 
e faz perguntas ao seu colega sobre: 

 

• Tipo de espetáculo; 
• Artistas; 
• Data e hora da atuação; 
• Local do espetáculo. 

 
6. É a sua vez de tentar convencer o seu 
colega a ir ao seu espetáculo. 

 

8. Combina com o seu colega os 
pormenores para irem ao espetáculo. 

Cartão 1 

1. Quer ir ao espetáculo 1). Convida o 
seu colega. 

3. Quer saber mais sobre o espetáculo 
2) e faz perguntas ao seu colega sobre: 

 

• Tipo de espetáculo; 
• Artistas; 
• Data e hora da atuação; 
• Local do espetáculo. 

 

5. Tenta convencer o seu colega a ir ao 
espetáculo que quer. 

 
7. Aceita a proposta do seu colega e 
combina os pormenores para irem ao 
espetáculo. 
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A Gaivota 
Companhia de teatro de Reiquiavique (Islândia) 
27/05 (sábado) 
19:30 
Centro Cultural de Macau - Grande Auditório 
 

Duração: aproximadamente 2:40 minutos (incluindo um intervalo) 
Interpretado em islandês, com legendagem em chinês, português e inglês 
BILHETES： 

MOP 380, 300, 250, 120 

2. Um dos locais onde se realizam espetáculos do Festival Internacional de Música de Macau é 

o Centro Cultural de Macau. Leia o texto e responda às perguntas. 

Centro Cultural de Macau (CCM) 

Endereço: Av. Xian Xing Hai s/n, NAPE, Macau 
Autocarros: 1A, 3A, 8, 10A, 12, 17, 23 (Sair no Centro Cultural de Macau ou 
NAPE / Centro Cultural) 
O Centro Cultural de Macau oferece locais e instalações profissionais para grupos locais e do 
exterior. O CCM apresenta diversos espectáculos e workshops, por isso desempenha um papel 
muito importante nas atividades culturais de Macau. 

 

Espetáculo 2) 
 

 

 

 

a. Indique no texto um sinónimo de ‘morada’    

b. Indique no texto um sinónimo de ‘variados’    

c. Indique no texto um sinónimo de ‘função’    

d. Quantos autocarros podemos apanhar para o CCM?    
 

 

3. Vamos agora viajar até Portugal, país onde se realizam mais de vinte festivais de música 

todos os anos, especialmente no verão. O Rock in Rio é um desses festivais. Veja a reportagem 

sobre uma das edições deste festival (disponível em 

http://videos.sapo.pt/ZSD9SdrZ17KtJ19Gpu0q), leia depois as frases do exercício seguinte 

e diga se as afirmações são verdadeiras ou falsas. 

 

http://videos.sapo.pt/ZSD9SdrZ17KtJ19Gpu0q
http://videos.sapo.pt/ZSD9SdrZ17KtJ19Gpu0q
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(a) verão – (b) concertos – (c) frequentadores – (d) presença – (e) movimento – (f) país - (g) 

panorama – (h) animação – (i) aumentar – (j) bandas – (k) variedade – (l) atividades - (m) edição 

2. Trezentas e cinquenta e três mil pessoas visitaram este festival.  

4. Muitas bandas e cantores nacionais e internacionais atuaram no palco Mundo.  

5. Nesta edição, foi a primeira vez que a organização apostou nos encontros 

únicos no palco Sunset. 

 

6. Nesta edição, foi a primeira vez que o público pôde passear na Rock Street.  

7. A Rock Street foi organizada pela primeira vez em Lisboa.  

8. A Rock Street é parecida com a cidade de Nova Orleães.  

9. A primeira vez que o público pôde assistir ao espetáculo de Street Dance foi em 

Lisboa. 

 

10. Depois de Lisboa, o espetáculo Street Dance foi, primeiro, para o Rio de 

Janeiro e, depois, para Madrid e Buenos Aires. 

 

11. Buenos Aires fica na Argentina.  

12. Em 2014, podemos assistir novamente ao Rock in Rio em Lisboa.  

4. Complete agora o texto que se apresenta a seguir com as palavras da caixa, para ficar a saber 

mais sobre os festivais de verão em Portugal: 

 

O  número  de  festivais  de  verão  está  a  (1)  . Há festivais em todo o (2) 
  e a (3)  está garantida.  Há muita (4)  musical, com 
concertos para todos os gostos. 
Este (5)  que tem lugar todos os anos, na altura do verão, começou há algum 
tempo,  em 1971, com  a primeira (6)   do Festival de Vilar de Mouros. Esse festival 
contou  com a (7)   de  grandes  nomes do (8)  nacional e internacional, 
como Elton John e o grupo português Quarteto 1111. O Festival de Vilar de Mouros foi só o 
primeiro de muitos festivais de (9)  , que todos os anos levam a Portugal grandes (10) 
  internacionais. 
Os principais (11)  destes festivais são os jovens que, durante dois ou três dias, 
se  divertem,  não  só  com os (12)  ,  mas  também  com outras (13)     
complementares, como o voleibol e futebol de praia, aulas de aeróbica, workshops de surf, etc. 

 

 V/ F 

1. O Rock in Rio durou sete dias.  
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5. Complete a carta com os verbos em falta. Use esses verbos no pretérito perfeito composto 

do indicativo. 

 

Lisboa, 28 de Março de 2018 
 

Querida Louise, 

 
Obrigada pela tua carta tão simpática (recebi-a apenas anteontem). 

 
Depois desses meses maravilhosos aí em Paris, estou novamente em Portugal. 

 
Cheguei aproximadamente há três meses e, nestas últimas semanas,  à procura de 

um apartamento. Aqui em Lisboa os apartamentos são muito caros (tal como em Paris). 

Ultimamente  nos bons momentos que tivemos aí na Universidade e nas nossas aulas 

de Francês. 

O nosso grupo era ótimo. Não me vou esquecer dos concertos a que fomos. Paris tem uma oferta 

musical variada durante todo o ano. 

Na semana passada recebi uma mensagem da Frederika e outra do Paul. Eles também regressaram 

aos países deles e sentem muitas saudades de Paris. 

Desde que chegou a Nova Iorque, o Paul  muito na loja dele e vai voltar a Paris 

no próximo ano, e a Frederika  muitas compras para a casa nova (ela comprou uma casa 

no Norte da Alemanha). 

Na semana passada comprei um novo livro de francês para estrangeiros para o Paul e enviei-lhe 

o livro para os Estados Unidos. 

Como estão os teus pais? Podes dar-lhes um beijinho e dizer-lhes que eu agradeço o alojamento 

na casa deles? 

Bom… Por agora é tudo.  muitas saudades tuas e de todos. Temos de combinar um 

encontro aqui em Portugal no verão. Há festivais de música durante todo o verão de norte a sul do país. 
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6. Consulte o programa do Festival Internacional de Música de Macau. Escolha um dos 
espetáculos e apresente-o aos seus colegas. Siga os seguintes tópicos: 

 

Tipo de espetáculo 

Nome do espetáculo 

Artistas 

Data da atuação 

Hora da atuação 

Local da atuação 

Preço dos bilhetes 

 
 
 
 
 

 
7. Escreva finalmente um texto sobre um dos festivais de música que se realiza em Macau. O 

texto deve incluir os seguintes tópicos: 

• Breve história do festival (quando surgiu, objetivos...); 
 

• Estilos/ géneros musicais; 
 

• Data de realização; 
 

• Locais dos espetáculos; 
 

• Apresentação de um artista/ grupo musical que atuou na última edição do festival. 

Beijinhos para ti e para todos, 

 
Madalena 


