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 A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau tem organizado anualmente, desde 1989, o 

Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau (CIFAM), interrompido 

unicamente em 2017 devido à passagem do tufão “Hato” (rebaptizado “Yamaneko”).  

A primeira edição deste Concurso Internacional contou apenas com a 

participação de cinco equipas concorrentes. Com o tempo, o evento foi ganhando 

fama e em 1995 contava já com a participação de 10 equipas, com apresentação de 

duas equipas diferentes por noite, formato de sucesso que continua até aos dias de 

hoje. O Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício tem vindo a crescer em termos 

de renome internacional, sendo actualmente considerado um dos melhores do género. 

Ao longo de todos estes anos, mais de 100 equipas internacionais, com alta qualidade 

pirotécnica, provenientes da República Popular da China, Japão, Coreia, Tailândia, 

Malásia, Filipinas, Austrália, Taiwan-China, Reino Unido, França, Suíça, Itália, 

Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria, Polónia, Croácia, Finlândia, Estados Unidos 

da América, Canadá, África do Sul e Bélgica participaram neste espectáculo mágico. 

 

No âmbito do evento, a DST organiza ainda um concurso de fotografia, um 

concurso de desenho para estudantes e um concurso de design de troféus, atraindo 

uma forte participação de fotógrafos amadores, estudantes e criativos. A acrescentar 

ainda mais cor e reforçando a componente artística desta grande festa, em 2018 foi 

adicionado um concurso de composição de canções, permitindo aos participantes 

assistirem ao deslumbrante espectáculo e, em simultâneo, desenvolver a sua 

criatividade.  

 

Este ano, para assinalar o trigésimo aniversário deste evento, a DST acrescentou 

ao programa mais dois espectáculos. O Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício é 

um dos eventos internacionais de prestígio de Macau, também mundialmente 

reconhecido como um certame de grande escala e importância. 

Entre o final do Verão e o início do Outono, altura em que se celebra o Festival 

do Bolo Lunar e o Dia de Implantação da República Popular da China, o cintilante 

fogo-de-artifício floresce no céu de Macau, iluminando a noite e animando o coração 

das pessoas.  

Todos os anos a população de Macau aguarda ansiosamente os espectáculos, e 

muitos visitantes aqui se deslocam durante este período para assistir ao 

fogo-de-artifício e passar umas animadas e românticas férias. 
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