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FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS | 6 E 13 DE SETEMBRO
Lá mais para o fim do Verão, o Festival Sete Sóis Sete Luas volta a deliciar graúdos e sisudos com a 
multiplicidade de culturas que apresenta nesta vila transmontana. Esta será a 27ª Edição do Festival 
Internacional, que desde há 10 anos tem lugar marcado em Alfândega da Fé. À semelhança do ano anterior, 
serão dois dias de Festival em dois fins de semana de Setembro.

No dia 6 de Setembro, pelas 21h30, irá decorrer a atuação da Orkestra Popular des 7Luas, que conta com 
a participação de músicos de várias nacionalidades (Brasil, Espanha, Guiné-Bissau, Itália, Portugal). Este 
espetáculto conta ainda com a presença dos Grupos de Cantares Locais de Alfândega da Fé e Sambade. Esta é 
uma nova produção do Festival Sete Sóis Sete Luas e tem o apoio da Programa Europa Criativa.

E falando de produções originais, no dia 13 de Setembro, pelas 21h30, Alfândega da Fé apresente 
Brava7LuasBand. Os sons de Cabo Verde vão invadir a vila transmontana com ritmos e melodias crioulas.

No mesmo dia, pelas 22h30, vai decorrer o projeto “O que é Singular num Coletivo?”. Um projeto que reúne 
duas componentes: Oficina de Som, Bandas, Associações e Escolas, e ainda um concerto, promovido em 
parceria entre o Serviço Educativo do Museu do Douro com a Escola de Música da Associação Musical de 
Alfândega da Fé.
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Alfândega da Fé aderiu em 2010 à rede cultural deste festival internacional com 33 localidades de 13 
países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, como recorda, numa nota de imprensa, a autarquia que é a 
única a integrar esta rede no Norte de Portugal.

Desde então, o final do verão é marcado na vila transmontana pelos ritmos de várias “latitudes e 
longitudes” como irá acontecer nas duas primeiras sextas-feiras de setembro.

Na noite de 06 de setembro atuam no Largo de São Sebastião a ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS, 
composta por músicos de Portugal, Espanha, Guiné Bissau, Itália e Brasil, e também os grupos de 
cantares de Alfândega da Fé e Sambade, uma freguesia deste concelho.

A 13 de setembro chega de Cabo Verde a BRAVA 7LUAS BAND e a noite termina com o projeto ‘O que 
é singular num coletivo?’, resultado de uma parceria entre o Serviço Educativo do Museu do Douro e a 
Escola de Música da Associação Musical de Alfândega da Fé.

O festival internacional Sete Sóis Sete Luas conta 27 edições repartidas por várias localidades com o 
propósito de promover o diálogo intercultural e divulgar a cultura e potencialidades das localidades e 
países participantes. De acordo com a autarquia de Alfândega da Fé, “o Sete Sóis Sete Luas faz das artes 
plásticas e da música popular contemporânea o instrumento privilegiado para a promoção turístico 
cultural dos diferentes países que o integram, mas também a gastronomia e os sabores destes locais se 
cruzam nesta festa da multiculturalidade”.
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“De Alfândega da Fé para todo o mundo, o chefe Marco Gomes, natural deste concelho, levou em julho, os 
sabores das terras transmontanas até Itália. Também cá já chegaram aromas e sabores dos vários países desta 
rede, intensos e ricos como as suas culturas”, recorda o município.

Este festival começou por uma parceria entre Itália e Portugal e foi sendo alargado a países como a Grécia, 
Espanha, Cabo Verde, França, Marrocos, Israel, Croácia, Brasil, Roménia, Eslovénia e Tunísia.

O evento é feito de várias atividades como exposições, residência artísticas, laboratórios de criatividade, 
degustações e concertos.
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O município de Alfândega da Fé celebra, com espetáculos nos dias 06 e 13 de setembro, uma década da 
chegada a este concelho do distrito de Bragança do Festival Sete Sóis Sete Luas, informou hoje a Câmara 
Municipal.

Alfândega da Fé aderiu em 2010 à rede cultural deste festival internacional com 33 localidades de 13 países 
do Mediterrâneo e do mundo lusófono, como recorda, numa nota de imprensa, a autarquia que é a única a 
integrar esta rede no Norte de Portugal.

 
Desde então, o final do verão é marcado na vila transmontana pelos ritmos de várias “latitudes e longitudes” 
como irá acontecer nas duas primeiras sextas-feiras de setembro.

Na noite de 06 de setembro atuam no Largo de São Sebastião a ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS, 
composta por músicos de Portugal, Espanha, Guiné Bissau, Itália e Brasil, e também os grupos de cantares de 
Alfândega da Fé e Sambade, uma freguesia deste concelho.
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A 13 de setembro chega de Cabo Verde a BRAVA 7LUAS BAND e a noite termina com o projeto “O que é 
singular num coletivo?”, resultado de uma parceria entre o Serviço Educativo do Museu do Douro e a Escola 
de Música da Associação Musical de Alfândega da Fé.

O festival internacional Sete Sóis Sete Luas conta 27 edições repartidas por várias localidades com o 
propósito de promover o diálogo intercultural e divulgar a cultura e potencialidades das localidades e países 
participantes. De acordo com a autarquia de Alfândega da Fé, “o Sete Sóis Sete Luas faz das artes plásticas 
e da música popular contemporânea o instrumento privilegiado para a promoção turístico cultural dos 
diferentes países que o integram, mas também a gastronomia e os sabores destes locais se cruzam nesta festa 
da multiculturalidade”.

 
“De Alfândega da Fé para todo o mundo, o chefe Marco Gomes, natural deste concelho, levou em julho, os 
sabores das terras transmontanas até Itália. Também cá já chegaram aromas e sabores dos vários países desta 
rede, intensos e ricos como as suas culturas”, recorda o município.

Este festival começou por uma parceria entre Itália e Portugal e foi sendo alargado a países como a Grécia, 
Espanha, Cabo Verde, França, Marrocos, Israel, Croácia, Brasil, Roménia, Eslovénia e Tunísia.

O evento é feito de várias atividades como exposições, residência artísticas, laboratórios de criatividade, 
degustações e concertos.

 

A Música Do Mundo Em Alfandega Da Fé

Largo de São Sebastião

O Festival Sete Sóis Sete Luas, promotor de artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono, com o 
apoio do Municipio de Alfandega da Fé e do programa Europa Criativa, será mais uma vez apresentado em 
Alfandega da Fé para celebrar a sua XXVII edição.

6 SETEMBRO 21H30 | LARGO S. SEBASTIÃO Orkestra Popular des 7Luas (Brasil, Espanha, Guiné-Bissau, 
Itália, Portugal) com a participação dos grupos de cantares de Alfândega da Fé e de Sambade Produção 
Original do Festival Sete Sóis Sete Luas com o apoio do Programa Europa Criativa

 
ENTRADA LIVRE 13 SETEMBRO 21H30 | LARGO S. SEBASTIÃO

Brava 7Luas Band (Cabo Verde) 22H30 | LARGO S. SEBASTIÃO projeto “O que é Singular num Coletivo?”

Parceria entre o Serviço Educativo do Museu do Douro com Escola de Música de Associação Musical de 
Alfândega da Fé

ENTRADA LIVRE

#festivalsetesoisseteluas #7sois7lua
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O município de Alfândega da Fé celebra, com espetáculos nos dias 06 e 13 de setembro, uma década da 
chegada a este concelho do distrito de Bragança do Festival Sete Sóis Sete Luas.

O festival internacional Sete Sóis Sete Luas conta 27 edições repartidas por várias localidades com o 
propósito de promover o diálogo intercultural e divulgar a cultura e potencialidades das localidades e 
países participantes. De acordo com a autarquia de Alfândega da Fé, “o Sete Sóis Sete Luas faz das artes 
plásticas e da música popular contemporânea o instrumento privilegiado para a promoção turístico 
cultural dos diferentes países que o integram, mas também a gastronomia e os sabores destes locais se 
cruzam nesta festa da multiculturalidade“.

Este festival começou por uma parceria entre Itália e Portugal e foi sendo alargado a países como a Grécia, 
Espanha, Cabo Verde, França, Marrocos, Israel, Croácia, Brasil, Roménia, Eslovénia e Tunísia.

O evento é feito de várias atividades como exposições, residência artísticas, laboratórios de criatividade, 
degustações e concertos.

Para mais informações (+)
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El Festival Siete Soles Siete Lunas / Sete Sóis Sete Luas conmemora 10 años de existencia en Alfândega da 
Fé. Llegó en 2010, momento en que el municipio se adhirió a la Red Cultural Siete Soles Siete Lunas. Una 
red integrada por 33 ciudades de 13 países del Mediterráneo y del mundo lusófono, cuyos objetivos se 
fundamentan, principalmente, en la promoción del diálogo intercultural y la divulgación de la cultura y 
potencialidades de los municipios y países participantes.

Con el final del verano, el Festival regresa para deleitar y pequeños y mayores con la multiplicidad de 
culturas que presenta en esta villa transmontana. Esta será la 27ª edición del Festival Internacional, que 
desde hace 10 años tiene fecha asignada en Alfândega da Fé. A semejanza del año pasado, serán dos días 
de Festival en dos fines de semana de septiembre.

El viernes, 6 de septiembre, a las 21.30 horas, tendrá lugar la actuación de la Orkestra Popular des 
7Luas, que cuenta con la participación de varias nacionalidades (Brasil, España, Guinea-Bissau, Italia y 
Portugal). Este espectáculo cuenta además con la presencia de los Grupos Cantares Locales de Alfândega 
da Fé y Sambade. Esta es una nueva producción del Festival Sete Sois Sete Luas y cuenta con el apoyo del 
Programa Europa Creativa.

Y hablando de producciones originales, el viernes 13 de septiembre, a las 21.30 horas, Alfândega da Fé 
presenta Brava7LuasBand. Los sonidos de Cabo Verde invadirán la villa transmontana con ritmos y 
melodías criollas.

El mismo día, a las 22.30 horas, tendrá lugar el proyecto ‘Qué es lo Singular en un Colectivo?’. Un 
proyecto que reúne dos componentes: Taller de Sonido, Bandas, Asociaciones y Escuelas, y también un 
concierto, promovido en colaboración entre el Servicio Eduactivo del Museu Douro con la Escuela de 
Música da Associação Musical de Alfândega da Fé.

El Sete Sois Sete Luas hace de las artes plásticas y de la música popular contemporánea el instrumento 
privilegiado para la promoción turístico-cultural de los diferentes países que la integran, pero también 
la gastronomía y los sabores de estos lugares se cruzan en esta fiesta de la multulturalidad. De Alfândega 
da Fé para todo el Mundo, el chef Marco Gomes, natural de este concejo, llevó en julio, los sabores de las 
tierras transmontanas hasta Italia. También vendrán aromas y sabores de los varios países de esta red, 
intensos y ricos con sus culturas.
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La música, como cualquier otra creación artística, no tiene fronteras. Más bien es un compendio de 
sones que se han ido transmitiendo de generación en generación y que conlleva un mestizaje que la hace 
universal. Porque la música no es patrimonio de ningún país, de ninguna tribu, de ninguna raza, de ninguna 
generación. Pertenece a todos los que la aman, practican y disfrutan.

Ese es el sentido del Festival Sete Sóis Sete Luas / Siete Soles Siete Lunas que recorre todo el Mediterráneo 
impregnando a las ciudades y municipios participantes en este festival de sones que llegan mezclados de los 
diversos países que lo integran y, sobre todo, de los artistas que le dan identidad propia fundida con las de los 
demás compañeros produciendo música mestiza de mucho valor, tanto interpretativo como cultural.

Esto aconteció en esta noche ventosa y fresca de viernes en el municipio transmontano de Alfândega da Fé 
con el concierto ofrecido por la Orkestra Popular Sete Sóis Sete Luas, creada in facto para esta edición de 
2019. Son seis músicos de países tan distantes y tan distintos como Portugal, España, Guinea Bissau, Francia, 
Brasil e Italia. Diferentes espíritus del Mediterráneo y del mundo lusófono se reúnen en esta orquesta: El 
percusionista de Brasil Roberto Mello (dirección musical), la cantante Barbara Eramo de Italia, el guitarrista 
andaluz Javier Blanes, el músico portugués Ricardo Coelho (gaita-de-foles y flautas) y el cantante de Guinea-
Bissau Manecas Costa (voz e baixo).
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Cada miembro de la orquesta aporta un tema o dos de su país de origen en el que participan todos los 
demás. Aunque, como las buenas bandas, también existen temas propios. Concretamente de España, el tema 
elegido por el guitarrista ceutí, o caballa, fue ‘La Tarara’, una de las obras cumbres para piano de Federico 
García Lorca, interpretada con rasgueo de flamenco a cargo de Javier Blanes y la voz femenina del grupo que 
llega de Italia.

Aunque la noche era fresquita, con un viento propio de estas latitudes del Sabor cuando el otoño ya avisa de 
su llegada, el público asistente estuvo muy participativo, palmeando muchos temas y, algún que otro grupo, 
también danzaban a ritmo mediterráneo, no ese tema de Joan Manuel Serrat que el ceutí explicó habían 
dejado en el camerino.

Además, el concierto contó con la participación, en dos temas, del Grupo de Cantares de Alfândega da Fé 
y de Sambade. Que se despidió con una de las canciones más emblemáticas y conocidas de las Terras de 
Miranda y también de Tras-os-Montes, todo un himno como ‘Galandum Galundaina’, coreado también por 
el público presente.

El Festival Siete Soles Siete Lunas / Sete Sóis Sete Luas conmemora 10 años de existencia en Alfândega da 
Fé. Llegó en 2010, momento en que el municipio se adhirió a la Red Cultural Siete Soles Siete Lunas. Una 
red integrada por 33 ciudades de 13 países del Mediterráneo y del mundo lusófono, cuyos objetivos se 
fundamentan, principalmente, en la promoción del diálogo intercultural y la divulgación de la cultura y 
potencialidades de los municipios y países participantes.

El Sete Sois Sete Luas hace de las artes plásticas y de la música popular contemporánea el instrumento 
privilegiado para la promoción turístico-cultural de los diferentes países que la integran, pero también la 
gastronomía y los sabores de estos lugares se cruzan en esta fiesta de la multulturalidad. De Alfândega da Fé 
para todo el Mundo, el chef Marco Gomes, natural de este concejo, llevó en julio, los sabores de las tierras 
transmontanas hasta Italia. También vendrán aromas y sabores de los varios países de esta red, intensos y 
ricos con sus culturas.

Nada mejor para comprender el mestizaje y el mundo sin fronteras, aunque algunos quieran regresar a 
la oscuridad guerrera de la Edad Media, que el carrilano se encontrara en Alfândega da Fé, en el corazón 
de Trás-os-Montes, con un caballa -como se les conoce a los ceutís-, Javier Blanes, y recordar épocas de 
juventud, de vivencias múltiples que mostraron la sociedad tal cual es, hermanada por los tiempos y, 
además, comprender y amar a las gentes de la otra parte de la vergonzosa valla, ay!
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A convite da organização do Festival Sete Sóis 7 Luas (7S7L), Marco Gomes, por intermédio da Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé, de onde o Chef é natural, veio até à região da Toscana, província de Pisa, 
cidade de Pontedera. Durante quatro dias e três noites, o reputado cozinheiro português de origem 
transmontana terá de dar a conhecer a todos aquilo que se come no seu país e, sobretudo, na sua região.

Aquando da chegada dos seis músicos internacionais que integram a nova produção musical do Festival Sete 
Sóis Sete Luas Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra, Marco Gomes dirigiu um laboratório de gastronomia com a 
ajuda de todos os artistas. No final, todos puderam deliciar-se com os mesmos pratos que foram preparando 
com a direção do Chef transmontano.

“A última vez que eu participei no 7S7L foi na Sicília (Itália) e foi uma experiência fantástica com um 
ambiente fantástico e, agora, estou aqui em Pontedera”, resumiu o criador de pratos e sabores, para quem 
“esta experiência de estar com pessoas ligadas à música, de outros países, culturas, é sempre importante e 
enriquecedor, pois vamos trocando informações e, sobretudo, conhecimentos e, então, a gastronomia tem 
tanto para se saber por esse mundo fora que só esta troca nos torna cada vez mais fortes”.  

No entanto, no dia seguinte, o desafio será muito maior, já que o Chef terá de cozinhar no Centrum Sete 
Sóis para uma degustação que irá incluir, para além dos músicos, o staff da organização e o público do 
festival. Serão, sensivelmente, cem pessoas. Seguir-se-á pelas 22 horas um espetáculo de circo acrobático de 
Les P’tits Bras, no âmbito da programação do XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas. 
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Festival Sete Sóis Sete Luas em Alfândega da Fé
Alfândega da Fé, que conta já com 10 edições do 7S7L, recebeu. este ano de 2019, o festival em dois fins de 
semana diferentes, a 6 e 13 de setembro, respetivamente.

Assim, na primeira sexta-feira, uma produção original tomou de assalto o palco alfandeguense com a 
Brava 7Luas Banda. Esta é uma produção que conta com 5 músicos da Ilha da Brava, em Cabo Verde e que 
procura “defender a tradição musical da ilha das flores utilizando o crioulo que confere aos temas uma 
emoção especial”.

Na sexta-feira seguinte, dia 13 de setembro, o Festival 7S7L apresentou o projeto “O que é Singular num 
Coletivo?”, uma parceria entre o Serviço Educativo do Museu do Douro com a Escola de Música da 
Associação Musical de Alfândega da Fé.

 

GALERIA FOTOGRÁFICA: Duarte Nuno (1ºdia) / Câmara Municipal de Alfândega da Fé (2ºdia)
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GRANDE ENTREVISTA:
DIRETOR DO FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS, MARCO ABBONDANZA
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10 ANOS DE SETE SÓIS SETE LUAS EM ALFÂNDEGA DA FÉ
Nas duas primeiras sextas-feiras deste mês, Alfândega da Fé abriu portas ao Sete Sóis Sete Luas. O festival, 
que conta com 27 edições, sendo que a vila o recebeu pela décima vez, pretende promover o diálogo 
intercultural e divulgar a cultura e potencialidades dos territórios que dele fazem parte
Alfândega aderiu em 2010 à rede cultural deste festival e na última noite desta edição acolheu dois projectos 
musicais bem distintos. Rosa Borges, da Brava 7 luas band, criada no âmbito do festival, em 2016, reforça 
a importância do evento. “Para nós é como que uma luz ao fundo do túnel porque a ilha Brava tem poucas 
oportunidades, sobretudo a nível musical. O festival surgiu como uma grande oportunidade para nós, por 
isso é que o agarramos com toda a força. Já estivemos na maioria das cidades que fazem parte da rede”.

A noite terminou com o projecto “O que é singular num colectivo?”, resultado de uma parceria entre o 
Serviço Educativo do Museu do Douro e a Escola de Música da Associação Musical de Alfândega da Fé. Vítor 
Nascimento, desta última entidade, acredita que o festival possibilitou abrir horizontes aos músicos da escola. 
“Foge um bocado à oferta que temos por aqui. Mostra-se aos pais dos alunos que a associação não é só aquilo 
e que se pode participar em outros projectos”.

Marisa Adegas, do Museu do Douro, explica que o projecto se vai manter além do festival. “O mais 
importante dos territórios são as pessoas e por isso convidámos a associação. Estamos a trabalhar com 
eles e pretendemos continuar ao longo do anos. Está a ser muito interessante. Faz todo o sentido inserir as 
associações sociais dos lugares nos eventos dos seus sítios”.

O festival começou com uma parceria entre Portugal e Itália e foi sendo alargado a países como a Grécia, 
Espanha, França, Marrocos, Croácia, Brasil e Tunísia.

Escrito por Brigantia

Jornalista: 
Carina Alves
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Ontem, dia 5 de setembro, foi um dia histórico para o Sete Sóis Sete Luas (7S7L). Isto porque a comitiva 
composta pela organização do festival, pelos músicos da Brava7LuasBand, grupo que atuará em Alfândega já 
na próxima sexta-feira, e liderada pelo diretor do festival, Marco Abbondanza, foi recebida pelo Presidente 
da República (PR), Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. E houve tudo um pouco, desde as selfies, 
obviamente, à troca de impressões e experiências, até à oferenda de presentes artísticos em forma de quadros 
ao PR, que apreciou bastante. Até porque Marcelo é um confesso fã incondicional dos países lusófonos, da 
sua história, cultura e gentes, tentando, sempre, promover uma ligação entre Portugal e os países que falam a 
língua de Camões.
Introduções à parte, é já esta noite, pelas 21h30, que Alfândega da Fé será a anfitriã da 27ª Edição do Festival 
7S7L com a atuação da Orkestra Popular des 7Luas. Trata-se de uma produção original do festival que conta 
com seis prestigiados artistas provenientes de diversas culturas musicais enraizadas nos países da Rede Sete 
Sóis Sete Luas, que percorrem um longo e fascinante percurso que visita a música popular portuguesa, os 
ritmos brasileiros e guineenses, as melodias andaluzes e do Sul de Itália. Este concerto conta, ainda, com 
a participação dos grupos de cantares de Alfândega da Fé e Sambade, que irão acompanhar a orquestra 
visitante.
E à semelhança do ano anterior, Alfândega da Fé, que conta já com 10 edições do 7S7L, irá receber o festival 
em dois fins de semana diferentes, a 6 e 13 de setembro, respetivamente.
Assim, na próxima sexta-feira, outra produção original tomará de assalto o palco alfandeguense com a Brava 
7Luas Banda. Esta é uma produção que conta com 5 músicos da Ilha da Brava, em Cabo Verde. O reportório 
deste grupo que, ontem esteve com Marcelo, procura “defender a tradição musical da ilha das flores 
utilizando o crioulo que confere aos temas uma emoção especial”. Os sons cabo-verdianos prometem, assim, 
invadir Alfândega da Fé com ritmos e melodias crioulas.



ALFANDEGA DA FÉ

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 17

Ainda na próxima sexta-feira, o Festival 7S7L apresenta o projeto “O que é Singular num Coletivo?”, uma 
parceria entre o Serviço Educativo do Museu do Douro com a Escola de Música da Associação Musical de 
Alfândega da Fé.

“Venha despedir-se do Verão, no Festival Sete Sóis Sete Luas, nos dias 6 e 13 de Setembro, no Largo S. 
Sebastião junto à Casa da Cultura Mestre José Rodrigues”, convida o executivo alfandeguense.




