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“O Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL), “um encontro de culturas do mundo mediterrâneo e lusófono”, 
decorre em dez cidades portuguesas, de junho a setembro, e a programação foi apresentada hoje na Fábrica 
da Pólvora de Barcarena, em Oeiras.

Mafra, Castelo Branco, Alfândega da Fé, Pombal, Elvas, Odemira, Castro Verde, Ponte de Sôr e Vila do Porto, 
nos Açores, recebem a 27.ª edição do festival, que “vai apostar especialmente na produção multicultural, com 
três diferentes projetos, sempre na tentativa de aproximar os povos e dar a conhecer o mundo mediterrâneo e 
lusófono”, explicou o diretor do festival, Marco Abbondanza, à agência Lusa.

O FSSSL, que vai passar por mais de 30 cidades do mundo, em países como Brasil, Cabo Verde, Croácia, 
França, Itália, Marrocos, Portugal, Eslovénia, Espanha e Tunísia, apresenta os agrupamentos musicais 
originais Med.Arab.Jewish 7Sois Orkestra, Les Voix des 7Sois e Orkestra Popular des 7Luas, compostos por 
músicos provenientes dos dez países da rede cultural do FSSSL.

A 27.ª edição do festival, que em Portugal arrancou no dia 20 de junho, conta com as atuações do acrobata 
catalão Yldor Llach, do circo humorístico francês Les P`tits Brás com o espetáculo “Bruits de Coulisses”, do 
grupo cabo-verdiano 7Luas Maio Band e dos bailarinos e músicos Amilotx, provenientes do País Basco.

O cantor italiano Alessio Bondí, o músico francês Christophe Mondoloni, o duo Manecas Costa & Micas 
Cabral, da Guiné-Bissau, e o projeto musical entre Portugal e Espanha Luciérnagas y Pirilampos, composto 
pelo grupo Caixa de Pandora e pela cantora Milli Vizcaino, completam o programa de atuações nas cidades 
portuguesas.

A oficina de dança e baile “Bule-bule - novas danças tradicionais”, “a partir de raízes rítmicas e de movimento 
comuns a Portugal e a diferentes zonas do fantástico continente africano e do imenso Brasil”, está também 
inserida no programa desta edição.

Nos dias 26 e 25 de junho, em Oeiras, o chefe Nicolas Duberville, da ilha de La Reúnion, no Oceano Índico, 
vai coordenar o `workshop` de cozinha “Experiência de Sabores” e uma degustação de “alguns pratos de 
excelência da tradição gastronómica da ilha”, pode ler-se no comunicado da organização.

Nesta partilha de culturas, Portugal estará representado nos países da rede cultural do FSSSL, pelas fadistas 
Inês Linares, que vai a Marrocos e Espanha, e Sara Correia, que atuará em Itália, e pelos músicos Nuno Dario, 
Ruca Rebordão, Carlos Menezes, André Sousa Machado, José Peixoto e João Barros, que fazem parte das 
orquestras originais do festival.

O atelier de gastronomia da chefe Cecília Almeida apresentar-se-á em França, e o do chefe João Ferreira, na 
Eslovénia.”
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Elvas
Festival Sete Sóis Sete Luas de 12 a 20 de julho em 
Elvas

O Festival internacional Sete Sóis Sete Luas regressa a Elvas com as sonoridades e a gastronomia de França, 
Itália, Cabo Verde e Marrocos. 

Assim sendo, de 12 a 20 de julho. Em dois fins-de-semana, Elvas será palco de música e gastronomia, ambas 
capazes de criar ligações além da língua. Os espetáculos estão agendados para a Praça da República, com 
entrada livre de público.

Para dia 13 a proposta são os ritmos cabo-verdianos da 7Luas Maio Band acompanhados pela degustação de 
sabores da Toscana, preparados durante um laboratório da chef Daniela Mattonai, da Toscana, Itália. No dia 
anterior haverá também o laboratório de gastronomia, pela mesma chef.

No fim-de-semana seguinte, 19 e 20, na sexta-feira há laboratório gastronómico com as chefs Les 
Méditetérrienes, Associação Multicultural de Frontignan, França, com as chef ’s Hinda e Souzane Dabboue.

No dia de sábado está prevista uma degustação e laboratório de gastronomia pela mesma associação e um 
concerto com MED.ARAB.JEWISH 7SOIS Orkestra, pelas 22 horas, na Praça da República.



ELVAS

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 3

Elvas recebe o Festival Internacional Sete Sóis Sete Luas que pretende dar a conhecer, através da gastronomia 
e música, a cultura de países como a França, Itália, Cabo Verde e Marrocos.
O evento decorre nos fins-de-semana de 12 e 13 de Julho assim como no de 19 e 20, na Praça da República, 
que conta com actuações de artistas internacionais, degustações e laboratórios de gastronomia.
A entrada para o Festival Internacional Sete Sóis e Sete Luas é gratuita.
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O Festival Sete Sóis Sete Luas regressa a Elvas e traz consigo, esta sexta-feira e sábado, a degustação de 
sabores da Toscana.

Os laboratórios de gastronomia vão ser levados a cabo pela chef Daniela Mattonai, da Toscana, Itália, e são 
abertos ao público em geral, com inscrição prévia, uma vez que as vagas são limitadas.

Assim sendo, a degustação de sabores, que representa uma importante cooperação 
entre as cidades do festival Sete Sóis Sete Luas, convida cozinheiros representativos 
da diversidade cultural do Mediterrâneo. Antes do início dos concertos será 
organizada uma degustação gratuita para o público assistente dos concertos.
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A gastronomia italiana, com os sabores da Toscana, estiveram em destaque no primeiro laboratório 
gastronómico integrado na edição deste ano do Festival Sete Sóis Sete Luas.

A iniciativa, que volta hoje a realizar-se a partir das 18 horas, na cafetaria do Museu de Arte Contemporânea 
de Elvas, pretende dar a conhecer os sons e sabores do Mediterrâneo, desde a sua génese, e este ano traz a 
Elvas Marrocos, Toscana, Cabo Verde e Occitania.

A chef Daniela Mattonai é quem “ensina” os participantes os segredos da cozinha da Toscana, sendo que na 
noite deste sábado, na Praça da República, a partir das nove e meia da noite, pode provar algumas destas 
iguarias confeccionadas.

De seguida, no palco instalado na Praça da República actua os 7Lua Maio Band, de 
Cabo Verde, com os seus ritmos. O concerto está agendado para as dez da noite.
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A banda 7Luas Maio Band, oriunda de Cabo Verde, deu um concerto ontem, sábado, na Praça da República, em Elvas, 
no âmbito do Festival Sete Sóis Sete Luas.

O grupo interpretou vários temas do seu repertório e foi aplaudido pelo público presente, com muito entusiasmo.

A actuação foi ainda complementada com outra actividade, que se iniciou durante a tarde na cafetaria do Museu de 
Arte Contemporânea de Elvas. Ali confeccionaram-se iguarias com sabores da Toscana, Itália, pelos participantes dos 
laboratórios de Gastronomia, e sob a orientação da chef Daniela Mattonai. À noite, o público do espectáculo pôde 
apreciar os alimentos inspirados na cozinha italiana.

A degustação de sabores, que representa uma importante cooperação entre as cidades do festival Sete Sóis Sete Luas, 
convida cozinheiros representativos da diversidade cultural do Mediterrâneo.

No próximo fim-de-semana Elvas volta a ser palco de música e gastronomia com os chef Les Méditetérrienes, 
associação multicultural de Frontignan, França. No dia de sábado está prevista uma degustação e laboratório de 
gastronomia pela mesma associação e um concerto com Med Arab Jewish 7Sois Orkestra, pelas 22 horas, na Praça da 
República.
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The Festival ‘Seven Suns Seven Moons’ – ‘Sete Sóis, Sete Luas’, promoter of the arts and cultures of the 
Mediterranean and the Lusophone world, will also be presented this year in Elvas, with the support of the 
Municipality, to celebrate its XXVII edition.

This is an ambitious edition in which important international artists from the Festival’s cultural network will 
take to the stage of the Seven Suns Seven Moons Festival. The mobility of artists has always been one of the 
main objectives of the Festival Sete Sóis Sete Luas, which presents in its program well-known artists in their 
country, but little known internationally.

13TH JULY
9.30 p.m.: Tuscan taste experience with chefs Daniela Mattonai (Italy).
Gastronomic laboratory on the 12th and 13th of July.
22H00: 7LuaMaio Band (Cape Verde)

FREE Entry

20TH JULY
9.30 p.m.: Experience of flavours from Occitania (southern France) and Morocco with chef Hinda Dabboue 
(France/Morocco). Gastronomic laboratory on the 19th and 20th of July.

22H00: MedArabJewish7Suns Orkestra (Mediterranean).
New production of the Seven Suns Seven Moons Festival with the support of the Creative Europe Program.

FREE ENTRY
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