
   
  

 

 

 
 

 

 

No ano em que celebra a sua 10ª Edição, o Festival Internacional de Música de 

Setúbal está de regresso, para voltar a reunir nomes vibrantes da música nacional e 

internacional com a comunidade local (envolvendo mais de 1.500 jovens), na criação e 

performances musicais. 

 

Esta edição do Festival está agendada para 20 a 29 de maio de 2022 e comemora o 10º 

aniversario, após um período de dois anos em que o Festival apresentou projetos pontuais, 

sem nunca ter interrompido a sua atividade.  

  

A cidade sadina volta a ser palco de concertos, performances, criações artísticas e 

exposições, oferecendo um programa eclético e de qualidade que incluirá algumas das mais 

belas peças do repertório clássico, passando também por ritmos mais enérgicos e jazzísticos 

e outras sonoridades de lugares mais longínquos. 
   

O Festival Internacional de Música de Setúbal continua a ser assim um fenómeno 

sociocultural único, pioneiro e verdadeiramente inclusivo. O amplo trabalho desenvolvido 

com a comunidade local e com as escolas de música ao longo de todo o ano letivo potencia 

vivências musicais nos jovens - alguns com necessidades educativas especiais – experiências 

ímpares no seu processo de crescimento e de desenvolvimento. 

O tema do Festival é Vida e Celebração! Considerando os dois anos de período 

pandémico que a sociedade viveu, o significado e o conceito da palavra “vida” atinge toda 

a humanidade, independentemente da idade, geração, nacionalidade, formação cultural, e 

traz ao público jovem e adulto, que o Festival gostaria de atingir e envolver, um sentimento 

de celebração e reencontro num novo momento, explorando novas formas de celebrarmos 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL 
10ª edição 

20 a 29 de maio de 2022 
VIDA 



 

a vida, inspiradas pela música e linguagem corporal. A Vida regressa a Setúbal, à Cultura e 

à Musica! 

Nesta data apresentamos os concertos mais marcantes da 10ª Edição do Festival 

Internacional de Música de Setúbal. O programa integral e detalhado será brevemente 

divulgado.  

 

Organização por A7M – Associação Festival de Música de Setúbal 

Projeto financiado por Câmara Municipal de Setúbal e The Helen Hamlyn Trust 
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Para mais informações, pfv contactar: 

  

 A7M.EVENTOSFMS@GMAIL.COM 

  

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/festivalmusicasetubal
https://www.instagram.com/festivalmusicadesetubal/?hl=en
http://www.festivalmusicadesetubal.com.pt/en/
mailto:A7M.eventosfms@gmail.com

