
Chinese Music and Musical Instruments: 4th Lisbon conference 

A tribute to Huqin (bowed string instruments)  

中国民乐与乐器:里斯本第四届研讨会 | 向胡琴致敬 

6-7 May 2019 

 

Nesta quarta edição da conferência, dedicada aos instrumentos musicais chineses de 

cordas friccionadas, huqin (胡琴), serão abordados temas diversificados relacionados com 

a música e os instrumentos musicais chineses no âmbito da etnomusicologia e da 

musicologia histórica. Serão, também, apresentadas uma série de comunicações 

relacionadas com a música chinesa em Macau considerando a importância em assinalar 

algumas datas significativas a saber: os 40 anos do reatar das relações diplomáticas com 

a China; os 20 anos da transição de soberania de Macau e os 20 anos do Centro Científico 

e Cultural de Macau.  

 

A conferência, aberta a todos os interessados mediante inscrição prévia, conta com a 

participação de etnomusicólogos e musicólogos de renome internacional, como Helen 

Rees (UCLA, Estados Unidos); François Picard (Sorbonne University, França); Frank 

Kouwenhoven; (CHIME, Leiden University, Holanda); Leung Hio Ming (Instituto 

Politécnico de Macau), Catherine Capdeville, Département d’Études chinoises, INALCO 

e, com a participação de investigadores e músicos nacionais, tais como Shao Xiao Ling, 

Pedro Roxo, José Eduardo, Ana Ferreira, Li Cheong, Adriano Jordão, João Pereira 

Bastos, Enio de Souza, entre outros. 

 

Paralelamente à conferência será realizado um concerto com um agrupamento da 

Orquestra Chinesa Cheong Hong de Macau e uma performance com Sylvie Chen (voz) e 

Miguel Leiria (contrabaixo). Será, também, apresentada uma exposição de caligrafia e 

Luo Qi. 

A conferência, o concerto e a exposição terão lugar no Centro Científico e Cultural de 

Macau, rua da Junqueira, 30, em Lisboa. 

 

Numa organização conjunta do Centro Científico e Cultural de Macau; do Instituto de 

Etnomusicologia, m-d/FCSH/Universidade Nova de Lisboa; dos Institutos Confúcio da 

Universidade de Lisboa, do Minho e de Aveiro; do Instituto de Medicina Tradicional; 

com o apoio da Empresa Ibéria Universal, Lda. e do Museu Nacional da Música; 

decorrerá, em Lisboa, nos dias 6 e 7 de maio do corrente ano a Chinese Music and 

Musical Instruments: 4th Lisbon conference. 

  

A conferência tem o alto patrocínio da Fundação Jorge Álvares e conta, também, com o 

apoio científico da CHIME – European Foundation for Chinese Music Research, 

Holanda. 

 


