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Marco Abbondanza: Director // Sandra Cardeira: Administração
Maria Rolli: Coordenadora de Produção // Elisa Tarzia: Gabinete de Imprensa 

Paulo Gomes, Barbara Salvadori: Produção // Sérgio Mousinho: Designer Gráfico
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7 a 10 de Novembro: intervenções de arte urbana de 
grande formato no centro histórico da Ribeira Grande 
com o artista italiano OZMO. Laboratório gratuito de arte 
e criatividade com o artista.

31 de Outubro a 4 de Novembro: intervenções de 
arte urbana de grande formato no centro histórico de 
São Filipe com o artista brasileiro WEAVER. Laboratório 
gratuito de arte e criatividade com o artista.

4 a 6 de Novembro: intervenções de arte urbana de 
grande formato no centro histórico de Tarrafal com o 
artista brasileiro WEAVER. Laboratório gratuito de arte e 
criatividade com o artista.

1 a 6 de Novembro: intervenções de arte urbana de 
grande formato no centro histórico de São Filipe com 
o artista italiano OZMO. Laboratório gratuito de arte e 
criatividade com o artista.
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Camões, 
Instituto da Cooperação e da Língua

Nova Sintra (Ilha da Brava): centro histórico

Ribeira Grande (Ilha S. Antão): Terreiro

Cidade Velha (Ilha de Santiago): Praça do Calhau

Praia (Ilha de Santiago): Centro Cultural Português

São Filipe (Ilha do fogo): Praça do Presídio

Tarrafal (Ilha de Santiago): Mercado Municipal

Gobierno de Canarias
una tierra única Regione Istriana



GUSTAFI JUAN PINILLA PÉ NA TERRA ARISTIDES MORENO

WEAVER OzMO

(Croácia) (Andaluzia, Espanha) (Portugal) (Ilhas Canarias, Espanha)

(Ceará, Brasil)
(Toscana, Itália)

A banda foi fundada em 1990, em Vodnjan, pequena 
cidade da Croácia, na costa adriática norte. Ao longo 
da sua carreira, lançou 11 álbuns e conta com mais 
de 1300 concertos ao vivo. De acordo com o crítico 
Sven Semencic, “Gustafi são ao mesmo tempo uma 
sensação estritamente regional e o produto mais 
completo da música do mundo de fabrico caseiro”. 
Os espectáculos ao vivo da mais ambiciosa e melhor 
sucedida banda croata são baseados numa mistura 
de música autêntica, aparentemente impossível - 
de tal modo que até David Byrne, impressionado, 
juntou-se à banda no palco, durante um dos 
concertos de Gustafi em Zagreb, dando vida a um 
espectáculo fantástico e inesquecível.

Juan Pinilla, que 
com apenas 30 
anos já representa 
uma das figuras 
mais destacadas do 
flamenco andaluz, 
apresenta o seu 
novo espectáculo 
que envolve 
históricos cantores e 
prestigiados músicos 
de Granada. Juan 
Pinilla tornou-se 
famoso ganhando 
o primeiro prémio 
no XLIV Concurso 
Nacional del Cante de 
las Minas de la Unión 

(Murcia, 2004), o mais importante Prémio no mundo do 
flamenco. Já fez concertos em Países como Alemanha, 
Austria, República Checa o Marrocos e em festivais 
e peñas flamencas de Granada, Málaga, Córdoba, 
Almeria, Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla...

Os Pé na Terra nascem em 2005 com forte influência 
na recolha e interpretação de temas tradicionais 
portugueses e na criação de temas originais. Em 2008 
o grupo grava e publica o seu primeiro álbum — Pé 
na Terra, onde homenageia o grande compositor 
portugues Zeca Afonso. Gaitas, flautas, acordeão, 
percussões tradicionais, guitarra, bateria e baixo 
juntam-se para celebrar a tradição, sem deixar de lhe 
dar um certo toque de modernidade.Um grupo original 
que transforma cada concerto numa festa, cada música 
num ritual sonoro e que tem vindo a conquistar grande 
aceitação em Portugal como também na Europa.

Aristides Moreno 
é um dos cantores 
mais conhecidos 
das Ilhas Canárias. 
A maioria de 
suas músicas 
denunciam 
os problemas 
sociais de suas 
ilhas. Em 1998, 
ele lançou seu 
primeiro álbum, 
“Samba de otro 
mundo”, um álbum 
gravado ao vivo 
em Gran Canaria 
com sons de jazz, 
samba, bossa 

nova e bolero. Depois de vários anos, se produz 
uma mudança no som: no segundo disco abundam 
arranjos de merengue, rumba, mambo, música disco 
e gospel. Esta progressão gradual explode  no seu 
mais recente trabalho, “Economia Underground”: 
um álbum de experimentação musical, onde todos 
os temas expressam um maior compromisso social 
juntamente com os novos ritmos reggae, ska e funky.

Ozmo é um pioneiro 
incontestável da street 
art italiana. Inicia a sua 
carriera nos anos noventa 
antes na Toscana, depois 
em Milão onde exibe em 
muitas mostras colectivas 
e no Pavilhão de Arte 

Contemporânea, antes de ir em Usa e México. Participa 
na Moscow Young Biennial como um dos artistas 
escolhidos para representar a Itália na Rússia. Sua é a 
intervenção chamada “Big Fish Eats Small Fish” (2011) 
feita em Londres no distrito de Shoreditch, no coração 
da street art internacional. O 2012 é o ano de grandes 
exposições durante o qual realiza a exposição “O 
Pré-Julgamento” no foyer do Museu de 900 em Milão, 
pinta um wall-painting de 300mq no Museo de arte 
contemporânea de Roma,  e um outro grande mural 
permanente na famosa cidade de Pisa (Toscana).

Weaver é um dos artistas mais interessantes da nova 
cena da arte contemporânea do norteste do Brasil. 
Iniciou a sua carreira na década de ’90, participando 
em exposições coletivas e salões de arte. Em 2010 foi 
seleccionado para a «Transfer», Mostra Internacional 
de Arte de São Paulo, que reuniu artistas de 
referencia do meio alternativo mundial. Weawer, que 
faz parte do colectivo “Monstra”, uma rede de artistas 
a nível de todo o Brasil, apresenta a instalação “Pop 
descarado”, uma referencia às antigas lojas de vinis, 
em que o artista criou capas de discos fictícias das 
suas bandas preferidas.
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