
OEIRAS



OEIRAS

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 1

 
 

 
 

As acrobacias circenses e a gastronomia vão dar início ao 27º Festival Sete Sóis Sete Luas 
(FSSSL) que este ano decorre de 20 de junho a 31 de agosto, na Fábrica da Pólvora de 
Barcarena. Os concertos de música mediterrânea começam a 5 de julho. A entrada é livre. 

A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a programação da 
XXVII edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, o habitual evento de verão que anima Oeiras há 
mais de vinte anos, transformando-a num verdadeiro ponto de encontro de artistas internacionais. 
Uma iniciativa que conta com o apoio do Município de Oeiras e do programa Europa Criativa. 

Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica proposta de concertos e 
espetáculos, nos meses de junho, julho e agosto, envolverão artistas de França, Israel, Itália, La 
Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 

O FSSSL arranca no dia 20 de junho, às 19:00, com o espetáculo de bicicleta acrobática «Sobre 
Rodas», de Yldor Llach. Este artista catalão circense, da companhia francesa de circo aéreo 
acrobático «Les P’tits Brás», apresenta um original e incrível espetáculo de bicicleta acrobática, 
onde interage de uma forma natural e dinâmica com o público e onde as suas virtudes de 
acrobata ganham a admiração incondicional de pequenos e graúdos. 

Refira-se que, o Festival Sete Sóis Sete Luas, realidade única na Europa, e talvez no mundo, 
nasceu em 1993 como uma ponte cultural entre Itália e Portugal, ampliando-se ao longo dos anos 
com o envolvimento de mais países. 

É atualmente promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 Países do Mediterrâneo e do 
mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos, 
Portugal e Tunísia. 
A promoção da arte e cultura com vista à aproximação entre países, cidades e pessoas é o ponto 
de partida para este Festival, que assenta numa estratégia de coesão, descentralização territorial 
e fusão intercultural. 

O intercâmbio estabelecido dá origem a um conjunto de sinergias, convidando a uma viagem de 
descoberta e fruição pelos universos da arte, do folclore, da gastronomia, do património 
arquitetónico e vernacular das regiões envolvidas, bem como das suas gentes. 
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PROGRAMA: 

Quinta-feira, 20 de Junho – 19h 
 
YLDOR LLACH (Catalunha, Espanha): «Sobre Rodas» espetáculo de bicicleta acrobática  
Yldor Llach, artista catalão circense da companhia francesa de circo aéreo acrobático «Les P’tits 
Brás», apresenta um original e incrível espetáculo de bicicleta acrobática, onde interage de uma 
forma natural e dinâmica com o público e onde as suas virtudes de acrobata ganham a admiração 
incondicional de pequenos e graúdos. 

Domingo, 23 de Junho – 19h 
 
BRUITS DE COULISSES (França): circo humorístico acrobático  
“Bruits de Coulisses” é a nova produção da conhecida companhia francesa de circo aéreo 
acrobático Les P’tits Brás, inspirada no universo barroco e no seu ambiente fantástico. O público é 
convidado a fazer parte de um cenário teatral do século XVII, onde irá assistir a histórias com 
fantasia, poesia e humor. O estilo barroco é a estética de base dos 5 personagens, cuja 
humanidade é inspirada numa liberdade fantástica que viaja por diferentes épocas, inspirando-se 
no conceito barroco segundo a qual “a vida é um teatro”.  
 
 
Terça e Quarta, 25 e 26 de Junho – 17:30 às 20:30 
 
EXPERIÊNCIA DE SABORES DE LA RÉUNION 
A Experiência de Sabores, um importante momento de cooperação entre as cidades participantes 
no Festival SSSL, convida o chef NICOLAS DUBERVILLE da longínqua ilha de La Réunion 
(Oceano Índico), que bem representa a tradição da cozinha do seu país, para realizar um 
laboratório de cozinha e uma degustação por ocasião da noite da abertura do Festival Sete Sóis 
Sete Luas.  
O laboratório de cozinha, máximo 15 pessoas, terá uma duração de 2 dias e está sujeito a 
inscrição (carlos.pinto@cm-oeiras.pt), dando aos participantes a oportunidade de conhecer alguns 
pratos de excelência da tradição gastronómica da ilha. 
 
 
Sexta-feira, 5 de Julho – 22h 
 
ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS (países da Rede SSSL) 
Esta produção original do Festival SSSL conta com a participação de 6 prestigiados artistas 
provenientes das mais diversas culturas musicais enraizadas nos Países da Rede Sete Sóis Sete 
Luas. Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, com a presença 
do gaiteiro Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção musical do percussionista 
Roberto Mello, os ritmos do sul de Itália, com a voz da Barbara Eramo e, da ilha da Sardenha, 
com o acordeonista Vanni Masala, as harmonias andalusas, com a guitarra flamenca do músico 
Javier Blanes e os ritmos da África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-
Bissau.  
 
 
Sexta-feira, 12 de Julho – 22h 
 
7LUAS MAIO BAND (Cabo Verde) 
Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a participação de 6 prestigiados 
músicos do Maio, uma das ilhas mais periféricas do arquipélago de Cabo Verde. O repertório do 
grupo aposta em temas criados por compositores da ilha e defende por isso a tradição musical do 
Maio, utilizando o crioulo, que confere aos temas uma emoção especial. Tote Xinoca na voz e 
cavaquinho, Tibau Tavares na voz e viola, Tó no baixo, Mauro no piano e cavaquinho e Nuno na 
guitarra foram dirigidos musicalmente pelos mestres José Peixoto e José Barros (Portugal) no 
âmbito do projeto de cooperação promovido pelo Festival SSSL. Em palco, como special guest, o 
incrível baterista português André Sousa Machado. 
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Sexta-feira, 19 de Julho – 22h 
 
MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (países da Rede SSSL) 
Esta ambiciosa nova criação musical do FSSSL propõe-se promover o diálogo intercultural, 
graças à presença de músicos judeus, muçulmanos e cristãos, contribuindo para a aproximação 
entre as diferentes culturas das duas margens do Mediterrâneo. Conta com a participação de 
prestigiados mestres representativos dos três mundos culturais e religiosos típicos do 
Mediterrâneo e do sul da Europa: Stefano Saletti, de Itália (direção musical e bouzouki), Eden 
Holan, de Israel (voz), Arnaud Cance, de França (guitarra, voz e acordeão), Harry Perigone, da 
ilha de La Réunion (percussões), Soukaina Fahsi, de Marrocos (voz) e Carlos Menezes, de 
Portugal (baixo).   
 
 
Sexta-feira, 26 de Julho – 22h 
 
AMILOTX (País Basco)  
16 bailarinos em palco acompanhados pelo quarteto musical Korrontzi  
O incrível grupo de dança popular basca Amilotx realiza coreografias originais com uma energia 
inesgotável, inspirando-se nos bailes tradicionais de Euskadi e envolvendo o público numa noite 
de festa e danças. Será acompanhado pelo quarteto Korrontzi, do País Basco, que, com a sua 
música, homenageia a cultura popular basca, com influências de todo o mundo, proporcionando 
um concerto cheio de energia e de alegria, onde a música e a dança se fundem.  
 
 
Sexta-feira, 2 de Agosto – 22h 
 
LES VOIX DES 7SÓIS (países da Rede SSSL) 
Les Voix des 7Sóis é o nome da nova criação artística original 2019 do Festival Sete Sóis Sete 
Luas, surgida do trabalho conjunto de prestigiados músicos provenientes das diversas margens 
do Mare Nostrum, do mundo lusófono e francófono. Diferentes culturas, instrumentos musicais e 
jovens talentos partilham tradições e criam temas musicais inéditos que testemunham a 
compreensão e colaboração dos Países da Rede Sete Sóis Sete Luas. Com direção musical do 
compositor, guitarrista e pianista português Nuno Dario, participam nesta orquestra o guitarrista e 
baixista esloveno Teo Colori, o flautista francês Damien Fadat, o percussionista português Ruca 
Rebordão e as jovens cantoras Paola Bivona (Itália) e Hadil Mechrgui (Tunísia). Estreia Nacional 
 
 
Sexta-feira, 9 de Agosto – 22h 
 
ALESSIO BONDÍ (Sicília, Itália)  
Alessio Bondí é cantor, compositor e também ator licenciado na Accademia d'Arte Drammatica de 
Roma, vencedor do conhecido prémio italiano “De André”, para a melhor interpretação, em 2013, 
e da importante “Placa Premio Parodi”, da Sociedade Italiana de Autores, em 2014. No mundo 
musical de Alessio vivem atmosferas de infância, profundas e doces, poéticas e surreais, pintadas 
magistralmente com as “cores musicais” da sua terra de origem. Com 5 álbuns editados, o músico 
foi descrito na rádio italiana como estando “a meio caminho entre Jeff Buckley e a cantora e 
compositora siciliana Rosa Balistreri”. As suas letras estão traduzidas em seis idiomas: italiano, 
inglês, espanhol, francês, português e alemão. 
 
 
Sexta-feira, 16 de Agosto – 22h 
 
CHRISTOPHE MONDOLONI (Córsega, França)  
Christophe Mondoloni nasceu em Ajaccio e começou a aprender canto e o estudo da polifonia nas 
igrejas, aos 15 anos de idade. Em 2008, edita o seu primeiro álbum que inclui uma faixa composta 
por Jean Pierre Lang (autor de canções para Céline Dion). A sua música combina um estilo 
moderno com profundas raízes da Córsega e tem origem em melodias étnicas e tradicionais, 
transmitidas de geração em geração, que marcaram a vida dos ilhéus durante décadas. 
Variações, toques pessoais e improvisação desempenham um papel importante dentro desta 
tradição musical, uma característica encontrada na música de Mondoloni. O seu grupo já realizou 
centenas de concertos em toda Europa. 



REVISÃO DE IMPRENSA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 4

 
 
Sexta-feira, 23 de Agosto – 22h 
 
MANECAS COSTA & MICAS CABRAL (Guiné-Bissau)  
Manecas Costa é um artista de destaque da Guiné-Bissau, um dos nomeados para o Grammy 
Awards em 2009. Talentoso e emotivo guitarrista, facilmente encanta o público com os seus 
temas. Depois de escutar o seu álbum 'Fundo de Mato', rendida ao seu talento, Lucy Duran, 
colosso da BBC Radio, produz "Paraíso do Gumbé", um incrível trabalho musical que lança 
oficialmente Manecas no mundo da world music. 
Micas Cabral, outro dos mais carismáticos músicos da Guiné-Bissau, guitarrista, escritor e 
produtor, vocalista do conhecido grupo de música popular guineense, Tabanka Dj, agora a solo, 
mostra o seu excelente talento artístico. 
 
 
Sexta-feira, 30 de Agosto – 22h 
 
CAIXA DE PANDORA e MILLI VIZCAINO (Portugal, Espanha) 
Luciérnagas y Pirilampos é o nome dado a um projeto musical fronteiriço (mas sem fronteiras), 
nascido de uma simbiótica sensibilidade ibérica. Escolhido para abrir a edição de 2018 do Festival 
Flamenco y Fado Badajoz, este projeto é fruto de uma fusão do grupo português Caixa de 
Pandora com a cantora espanhola Mili Vizcaíno. Não se trata de Flamenco, também não se trata 
de Fado, trata-se de uma qualidade exímia à qual ninguém fica indiferente. Em palco os quatro 
músicos interpretam e cruzam as suas rotas de afinidades, imprevisíveis na forma, apaixonadas 
no conteúdo. 
 
 
Sábado, 31 de Agosto – 18h 
 
BULE-BULE – NOVAS DANÇAS TRADICIONAIS (Portugal) 
Oficina de Dança e Baile 
A partir de raízes rítmicas e de movimento comuns a Portugal e a diferentes zonas do fantástico 
continente africano e do imenso Brasil, as danças tradicionais são descobertas e dançadas 
através de uma perspetiva criativa, utilizando a linguagem da dança contemporânea, de 
adaptação ao grupo de pessoas que participam na oficina e no baile. Bule-Bule: “novas/velhas 
danças”, fonte de diversão e comunicação criativa entre todos. 
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FESTIVAIS, FESTAS E FEIRAS 

Orkestra Popular des 
7LUAS abre programa de 
concertos do Festival Sete 
Sóis Sete Luas  
O primeiro concerto do 27º Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL) é já na 
próxima sexta-feira, dia 5 de julho. A ORKESTRA POPULAR DES 
7LUAS (países da Rede SSSL) sobe ao palco da Fábrica da Pólvora de 
Barcarena às 22:00. A entrada é gratuita. 

 

 
Esta produção original do Festival SSSL conta com a participação de seis prestigiados artistas 
provenientes das mais diversas culturas musicais enraizadas nos Países da Rede Sete Sóis Sete 
Luas. Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, com a presença do 
gaiteiro Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção musical do percussionista Roberto 
Mello, os ritmos do sul de Itália, com a voz da Barbara Eramo e, da ilha da Sardenha, com o 
acordeonista Vanni Masala, as harmonias andalusas, com a guitarra flamenca do músico Javier Blanes 
e os ritmos da África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-Bissau. 

A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a programação da XXVII 
edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, o habitual evento de verão que anima Oeiras há mais de vinte 
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anos, transformando-a num verdadeiro ponto de encontro de artistas internacionais. Uma iniciativa que 
conta com o apoio do Município de Oeiras e do programa Europa Criativa. 

Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica proposta de concertos e 
espetáculos, nos meses de junho, julho e agosto, envolverão artistas de França, Israel, Itália, La 
Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 

Refira-se que, o Festival Sete Sóis Sete Luas, realidade única na Europa, e talvez no mundo, nasceu 
em 1993 como uma ponte cultural entre Itália e Portugal, ampliando-se ao longo dos anos com o 
envolvimento de mais países. 

É atualmente promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 Países do Mediterrâneo e do 
mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal e 
Tunísia. 

A promoção da arte e cultura com vista à aproximação entre países, cidades e pessoas é o ponto de 
partida para este Festival, que assenta numa estratégia de coesão, descentralização territorial e fusão 
intercultural. 

O intercâmbio estabelecido dá origem a um conjunto de sinergias, convidando a uma viagem de 
descoberta e fruição pelos universos da arte, do folclore, da gastronomia, do património arquitetónico e 
vernacular das regiões envolvidas, bem como das suas gentes. 

PROGRAMA: 

Quinta-feira, 20 de junho – 19h 
YLDOR LLACH (Catalunha, Espanha): «Sobre Rodas» espetáculo de bicicleta acrobática 
Yldor Llach, artista catalão circense da companhia francesa de circo aéreo acrobático «Les P’tits 
Brás», apresenta um original e incrível espetáculo de bicicleta acrobática, onde interage de uma forma 
natural e dinâmica com o público e onde as suas virtudes de acrobata ganham a admiração 
incondicional de pequenos e graúdos. 

Domingo, 23 de junho – 19h 
BRUITS DE COULISSES (França): circo humorístico acrobático 
“Bruits de Coulisses” é a nova produção da conhecida companhia francesa de circo aéreo acrobático 
Les P’tits Brás, inspirada no universo barroco e no seu ambiente fantástico. O público é convidado a 
fazer parte de um cenário teatral do século XVII, onde irá assistir a histórias com fantasia, poesia e 
humor. O estilo barroco é a estética de base dos 5 personagens, cuja humanidade é inspirada numa 
liberdade fantástica que viaja por diferentes épocas, inspirando-se no conceito barroco segundo a qual 
“a vida é um teatro”. 

Quinta e Sexta-feira, 25 e 26 de junho – 17:30 às 20:30 
EXPERIÊNCIA DE SABORES DE LA RÉUNION 
A Experiência de Sabores, um importante momento de cooperação entre as cidades participantes no 
Festival SSSL, convida o chef NICOLAS DUBERVILLE da longínqua ilha de La Réunion (Oceano 
Índico), que bem representa a tradição da cozinha do seu país, para realizar um laboratório de cozinha 
e uma degustação por ocasião da noite da abertura do Festival Sete Sóis Sete Luas. 
O laboratório de cozinha, máximo 15 pessoas, terá uma duração de 2 dias e está sujeito a inscrição 
(carlos.pinto@cm-oeiras.pt), dando aos participantes a oportunidade de conhecer alguns pratos de 
excelência da tradição gastronómica da ilha. 

Sexta-feira, 5 de julho – 22h 
ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS (países da Rede SSSL) 
Esta produção original do Festival SSSL conta com a participação de 6 prestigiados artistas 
provenientes das mais diversas culturas musicais enraizadas nos Países da Rede Sete Sóis Sete 
Luas. Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, com a presença do 
gaiteiro Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção musical do percussionista Roberto 
Mello, os ritmos do sul de Itália, com a voz da Barbara Eramo e, da ilha da Sardenha, com o 
acordeonista Vanni Masala, as harmonias andalusas, com a guitarra flamenca do músico Javier Blanes 
e os ritmos da África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-Bissau. 

Sexta-feira, 12 de julho – 22h 
7LUAS MAIO BAND (Cabo Verde) 
Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a participação de 6 prestigiados 
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músicos do Maio, uma das ilhas mais periféricas do arquipélago de Cabo Verde. O repertório do grupo 
aposta em temas criados por compositores da ilha e defende por isso a tradição musical do maio, 
utilizando o crioulo, que confere aos temas uma emoção especial. Tote Xinoca na voz e cavaquinho, 
Tibau Tavares na voz e viola, Tó no baixo, Mauro no piano e cavaquinho e Nuno na guitarra foram 
dirigidos musicalmente pelos mestres José Peixoto e José Barros (Portugal) no âmbito do projeto de 
cooperação promovido pelo Festival SSSL. Em palco, como special guest, o incrível baterista 
português André Sousa Machado. 

Sexta-feira, 19 de julho – 22h 
MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (países da Rede SSSL) 
Esta ambiciosa nova criação musical do FSSSL propõe-se promover o diálogo intercultural, graças à 
presença de músicos judeus, muçulmanos e cristãos, contribuindo para a aproximação entre as 
diferentes culturas das duas margens do Mediterrâneo. Conta com a participação de prestigiados 
mestres representativos dos três mundos culturais e religiosos típicos do Mediterrâneo e do sul da 
Europa: Stefano Saletti, de Itália (direção musical e bouzouki), Eden Holan, de Israel (voz), Arnaud 
Cance, de França (guitarra, voz e acordeão), Harry Perigone, da ilha de La Réunion (percussões), 
Soukaina Fahsi, de Marrocos (voz) e Carlos Menezes, de Portugal (baixo).  

Sexta-feira, 26 de julho – 22h 
AMILOTX (País Basco) 
16 bailarinos em palco acompanhados pelo quarteto musical Korrontzi 
O incrível grupo de dança popular basca Amilotx realiza coreografias originais com uma energia 
inesgotável, inspirando-se nos bailes tradicionais de Euskadi e envolvendo o público numa noite de 
festa e danças. Será acompanhado pelo quarteto Korrontzi, do País Basco, que, com a sua música, 
homenageia a cultura popular basca, com influências de todo o mundo, proporcionando um concerto 
cheio de energia e de alegria, onde a música e a dança se fundem. 

Sexta-feira, 2 de agosto – 22h 
LES VOIX DES 7SÓIS (países da Rede SSSL) 
Les Voix des 7Sóis é o nome da nova criação artística original 2019 do Festival Sete Sóis Sete Luas, 
surgida do trabalho conjunto de prestigiados músicos provenientes das diversas margens do Mare 
Nostrum, do mundo lusófono e francófono. Diferentes culturas, instrumentos musicais e jovens talentos 
partilham tradições e criam temas musicais inéditos que testemunham a compreensão e colaboração 
dos Países da Rede Sete Sóis Sete Luas. Com direção musical do compositor, guitarrista e pianista 
português Nuno Dario, participam nesta orquestra o guitarrista e baixista esloveno Teo Colori, o 
flautista francês Damien Fadat, o percussionista português Ruca Rebordão e as jovens cantoras Paola 
Bivona (Itália) e Hadil Mechrgui (Tunísia). Estreia Nacional 

Sexta-feira, 9 de agosto – 22h 
ALESSIO BONDÍ (Sicília, Itália) 
Alessio Bondí é cantor, compositor e também ator licenciado na Accademia d'Arte Drammatica de 
Roma, vencedor do conhecido prémio italiano “De André”, para a melhor interpretação, em 2013, e da 
importante “Placa Premio Parodi”, da Sociedade Italiana de Autores, em 2014. No mundo musical de 
Alessio vivem atmosferas de infância, profundas e doces, poéticas e surreais, pintadas magistralmente 
com as “cores musicais” da sua terra de origem. Com 5 álbuns editados, o músico foi descrito na rádio 
italiana como estando “a meio caminho entre Jeff Buckley e a cantora e compositora siciliana Rosa 
Balistreri”. As suas letras estão traduzidas em seis idiomas: italiano, inglês, espanhol, francês, 
português e alemão. 

Sexta-feira, 16 de agosto – 22h 
CHRISTOPHE MONDOLONI (Córsega, França) 
Christophe Mondoloni nasceu em Ajaccio e começou a aprender canto e o estudo da polifonia nas 
igrejas, aos 15 anos de idade. Em 2008, edita o seu primeiro álbum que inclui uma faixa composta por 
Jean Pierre Lang (autor de canções para Céline Dion). A sua música combina um estilo moderno com 
profundas raízes da Córsega e tem origem em melodias étnicas e tradicionais, transmitidas de geração 
em geração, que marcaram a vida dos ilhéus durante décadas. Variações, toques pessoais e 
improvisação desempenham um papel importante dentro desta tradição musical, uma característica 
encontrada na música de Mondoloni. O seu grupo já realizou centenas de concertos em toda Europa. 

Sexta-feira, 23 de agosto – 22h 
MANECAS COSTA & MICAS CABRAL (Guiné-Bissau) 
Manecas Costa é um artista de destaque da Guiné-Bissau, um dos nomeados para o Grammy Awards 
em 2009. Talentoso e emotivo guitarrista, facilmente encanta o público com os seus temas. Depois de 
escutar o seu álbum 'Fundo de Mato', rendida ao seu talento, Lucy Duran, colosso da BBC Radio, 
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produz "Paraíso do Gumbé", um incrível trabalho musical que lança oficialmente Manecas no mundo 
da world music. 
Micas Cabral, outro dos mais carismáticos músicos da Guiné-Bissau, guitarrista, escritor e produtor, 
vocalista do conhecido grupo de música popular guineense, Tabanka Dj, agora a solo, mostra o seu 
excelente talento artístico. 

Sexta-feira, 30 de agosto – 22h 
CAIXA DE PANDORA e MILLI VIZCAINO (Portugal, Espanha) 
Luciérnagas y Pirilampos é o nome dado a um projeto musical fronteiriço (mas sem fronteiras), nascido 
de uma simbiótica sensibilidade ibérica. Escolhido para abrir a edição de 2018 do Festival Flamenco y 
Fado Badajoz, este projeto é fruto de uma fusão do grupo português Caixa de Pandora com a cantora 
espanhola Mili Vizcaíno. Não se trata de Flamenco, também não se trata de Fado, trata-se de uma 
qualidade exímia à qual ninguém fica indiferente. Em palco os quatro músicos interpretam e cruzam as 
suas rotas de afinidades, imprevisíveis na forma, apaixonadas no conteúdo. 

Sábado, 31 de agosto – 18h 
BULE-BULE – NOVAS DANÇAS TRADICIONAIS (Portugal) 
Oficina de Dança e Baile 
A partir de raízes rítmicas e de movimento comuns a Portugal e a diferentes zonas do fantástico 
continente africano e do imenso Brasil, as danças tradicionais são descobertas e dançadas através de 
uma perspetiva criativa, utilizando a linguagem da dança contemporânea, de adaptação ao grupo de 
pessoas que participam na oficina e no baile. Bule-Bule: “novas/velhas danças”, fonte de diversão e 
comunicação criativa entre todos.  
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As Acrobacias Circenses E a Música Mediterrânea 
Encantam Oeiras 
 Thu Jun 20 2019 at 07:00 pm to 11:00 pm  
(add to calendar) 

  
Rua da Fábrica da Pólvora de Barcarena, 2730-280 Oeiras, Portugal, Massama, Portugal (view on map) 

 

 
As Acrobacias Circenses E a Música Mediterrânea Encantam Oeiras 

  
A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a programação da XXVII edição do 
#FestivalSeteSóisSeteLuas, o habitual evento de verão que anima Oeiras há mais de vinte anos, 
transformando-a num verdadeiro ponto de encontro de artistas internacionais. Uma iniciativa que conta com 
o valioso apoio do Município de Oeiras e do programa Europa Criativa. 
Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica proposta de concertos e espetáculos, no 
mês de junho, julho e agosto, envolverão na Fábrica da Pólvora de Barcarena, artistas de França, Israel, Itália, 
La Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 
 
 
20 JUNHO 
19H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
YLDOR LLACH (Catalunha) bicicleta acrobática 
 
ENTRADA LIVRE  
 
23 JUNHO 
19H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
Les Pìtits Bras ( França) – BRUITS DE COULISSES circo acroba ́tico 
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ENTRADA LIVRE  
 
5 JULHO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
Orkestra Popular des 7Luas (Mediterrâneo). Nova produção musical do Festival Sete Sóis Sete Luas 
 
ENTRADA LIVRE  
 
12 JULHO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
Maio7LuasBand (Cabo Verde) 
 
ENTRADA LIVRE  
 
19 JULHO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
MedArabJewishOrkestra (Mediterrâneo). Nova produção musical do Festival Sete Sóis Sete Luas 
 
ENTRADA LIVRE  
 
26 JULHO 
22H| FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
AMILOTX (País Basco) 
 
ENTRADA LIVRE 
 
2 AGOSTO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
Les Voix des 7Sóis (Mediterrâneo). Nova produção musical do Festival Sete Sóis Sete Luas 
 
ENTRADA LIVRE  
 
9 AGOSTO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
Alessio Bondi (Itália) 
 
ENTRADA LIVRE 
 
16 AGOSTO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
Mondoloni (Córsega) 
 
ENTRADA LIVRE 
 
23 AGOSTO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
MANECAS COSTA e MICAS CABRAL (Guiné-Bissau) 
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ENTRADA LIVRE 
 
30 AGOSTO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
CAIXA DE PANDORA e MILLI VIZCAINO (Portugal-Espanha) 
 
ENTRADA LIVRE 
 
31 AGOSTO 
22H | FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA  
 
BULE-BULE (Portugal) dança 
 
ENTRADA LIVRE 
 
www.festival7sois.eu/festival-2019/oeiras-2019 
#7sois7luas #oeiras  
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A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a 
programação da XXVII edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, que anima Oeiras 
há mais de vinte anos, transformando-a num verdadeiro ponto de encontro de 
artistas internacionais. 
 
Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica proposta 
de concertos e espetáculos, no mês de junho, julho e agosto, envolverão na 
Fábrica da Pólvora de Barcarena, artistas de França, Israel, Itália, La Reunion, 
Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 
 
Na abertura do Festival, no dia 20 de junho, às 19 horas, o excecional espetáculo 
de Yldor Llach, artista catalão circense da companhia francesa de circo aéreo 
acrobático «Les P’tits Brás», apresenta um original e incrível espetáculo de 
bicicleta acrobática, em que interage de forma natural e dinâmica com o público 
e onde as suas virtudes de acrobata ganham a admiração incondicional de 
participantes de todas as idades, desde os mais jovens aos adultos. 
 
As acrobacias continuarão no dia 23 de junho,sempre às 19 horas, com o 
espetáculo "Bruits de Coulisses"a nova produção da conhecida companhia 
francesa de circo aéreo acrobático Les P’tits Brás. Um espetáculo inspirado no 
universo barroco e no seu ambiente fantástico. O público será convidado a entrar 
num ambiente teatral do século XVII, onde irá assistir a histórias entre o sonho e 
a realidade, entre a ilusão e a verdade, com fantasia, poesia e humor. O estilo 
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barroco é a estética de base dos 5 personagens cuja humanidade será inspirada 
numa liberdade fantástica que vai passar pelas diferentes épocas. O jogo de 
ilusões do espetáculo “Bruits de Coulisses” inspira-se na ideia barroca segundo 
a qual “a vida é um teatro”. 
 
Nos meses de julho e agosto, o Festival dará espaço à música com uma rica 
programação de concertos a decorrer todas as sextas-feiras às 22 horas. 
 
No dia 5 de julho, subirá ao palco Festival Sete Sóis Sete Luas a Orkestra Popular 
des 7Luas, que animará a noite com música popular portuguesa, ritmos 
brasileiros e guineenses, melodias andaluzes e ritmos do sul da Itália. Esta 
produção original do Festival SSSL conta com a participação de 6 prestigiados 
artistas provenientes das mais diversas culturas musicais enraizadas nos Países 
da Rede Sete Sóis Sete Luas. Diferentes espíritos do Mediterrâneo e do mundo 
lusófono reúnem-se nesta orquestra: o percussionista do Brasil Roberto Mello 
(direção musical), a cantora Barbara Eramo de Itália, o guitarrista andaluz Javier 
Blanes, o músico portugués Ricardo Coelho (gaita-de-foles e flautas), o cantor da 
Guiné-Bissau Manecas Costa (voz e baixo) e o italiano Vanni Masala da ilha da 
Sardenha (acordeão). 
 
E seguida, no 12 de julho, será a vez de apresentar a Maio 7LuasBand. Esta 
produção também original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a 
participação de 5 prestigiados músicos do Maio, uma das ilhas mais periféricas 
do arquipélago de Cabo Verde. O reportório do grupo aposta em temas criados 
por compositores da ilha e defende por isso a tradição musical do Maio, utilizando 
o crioulo, que confere aos seus temas uma emoção especial. Os músicos, Tote 
Xinoca na voz e cavaquinho, Tó no baixo, Mauro no piano e cavaquinho e Nuno 
na guitarra foram dirigidos musicalmente pelos mestres José Peixoto e José 
Barros (Portugal) no âmbito do projeto de cooperação promovido pelo Festival 
SSSL. Como special guests estão o músico e compositor cabo-verdiano Tibau 
Tavares e o baterista português André Sousa Machado. 
 
A programação continua no 19 julho com o concerto da MedArabJewishOrkestra. 
Esta ambiciosa nova criação musical pretende promover o diálogo intercultural, 
com a presença de músicos judeus, muçulmanos e cristãos, representativos dos 
três mundos culturais e religiosos típicos do Mediterrâneo e do sul da Europa. 
Esta criação pretende oferecer uma contribuição para a aproximação entre as 
diferentes culturas das duas margens do Mediterrâneo. Conta com a participação 
de 6 prestigiados mestres representativos de 6 diferentes culturas: Stefano Saletti 
de Itália (direção musical e bouzouki), Eden Holan de Israel (voz) Arnaud Cance 
da França (guitarra, voz e acordeão), Harry Perigone da ilha de La Réunion no 
Oceano Índico (percussões) Soukaina Fahsi de Marrocos (voz) e Carlos Menezes 
de Portugal (baixo). 
 
Em julho o Festival apresenta o seu último espetáculo no dia 26 com Amiltox 
diretamente do Pais Basco e retomará no dia 2 de agosto com Les Voix des 
7Sóis, concerto de abertura deste mês. Esta criação artística original de 2019 do 
Festival Sete Sóis Sete Luas, surge do trabalho conjunto de 6 incríveis músicos 
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provenientes das diversas margens do Mediterrâneo, do mundo lusófono e 
francófono. Todas estas culturas musicais, instrumentos diferentes e jovens 
talentos internacionais se encontram para partilhar tradições e criar temas 
musicais inéditos. São o testemunho da possibilidade de compreensão e 
colaboração, transmitindo as vibrações emocionantes dos Países da Rede do 
Festival Sete Sóis Sete Luas. 
 
Com a direção musical do compositor, guitarrista e pianista português Nuno 
Dario, participam nesta orquestra o baixista esloveno Teo Collori, o flautista 
francês Damien Fadat, o percussionista português Ruca Rebordão e as jovens 
cantoras Paola Bivona de Itália e Hadil Mechrgui da Tunísia. 
 
O Festival continua o mês de agosto com o concerto de Alessio Boni no dia 9 e 
Mondoloni no dia 16. A sua música combina um estilo moderno e brilhante com 
profundas raízes da Córsega: vem de melodias étnicas e tradicionais, 
transmitidas de geração em geração, que marcaram a vida dos ilhéus durante 
décadas. Variações, toques pessoais e improvisações desempenham um papel 
importante dentro desta tradição musical, uma característica encontrada na 
música de Mondoloni. O seu grupo já realizou centenas de concertos em toda 
Europa. 
 
Os concertos proseguem também no dia 23 de agosto com Manecas Costa e 
Micas Cabral, duas vozes, dois músicos, que são verdadeiros tesouros do 
património musical guineense. Os dois apostam num revisitar a Guiné-Bissau 
através de muitos clássicos, desde o pioneiro da música moderna guineense o 
grande José Carlos Schwartz às suas próprias canções. 
 
A XXVII edição do Festival terminará com os concertos de Caixa de Pandora 
e Milli Vizcaino, a 30 de agosto e o espetáculo de dança de Bule-Bule a 31 
de agosto. 
Todos os espetáculos são gratuitos. 
 
(Com colaboração de Diana Gonçalves) 
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Festival Sete Sóis Sete Luas leva mediterrâneo e 
lusofonia a dez cidades portuguesas 
Oeiras, Lisboa, 25 jun 2019 (Lusa) - 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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O Festival Sete Sois Sete Luas representa uma "fonte de inspiração que, para além da 
música tradicional, apresenta uma vertente mais contemporânea num encontro dominado 
pela diversidade cultural", disse a chefe da divisão da Cultura da Câmara Municipal de 
Oeiras, Elisabete Brigadeiro, à agência Lusa. 

O festival, que se define como "uma promoção da cultura e da arte", é de entrada gratuita. 

Em Portugal, decorre até ao mês de setembro. 
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CULTURA 
25 Junho 2019, 21:35 

Festival Sete Sóis Sete Luas leva 
mediterrâneo e lusofonia a dez cidades 
portuguesas 
por Lusa 
 
Oeiras, Lisboa, 25 jun 2019 (Lusa) - 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. 
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O atelier de gastronomia da chefe Cecília Almeida apresentar-se-á em França, e o do chefe 
João Ferreira, na Eslovénia. 

O Festival Sete Sois Sete Luas representa uma "fonte de inspiração que, para além da música 
tradicional, apresenta uma vertente mais contemporânea num encontro dominado pela 
diversidade cultural", disse a chefe da divisão da Cultura da Câmara Municipal de Oeiras, 
Elisabete Brigadeiro, à agência Lusa. 

O festival, que se define como "uma promoção da cultura e da arte", é de entrada gratuita. 

Em Portugal, decorre até ao mês de setembro. 
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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. 
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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. 

O Festival Sete Sois Sete Luas representa uma “fonte de inspiração que, para além da música 
tradicional, apresenta uma vertente mais contemporânea num encontro dominado pela 
diversidade cultural”, disse a chefe da divisão da Cultura da Câmara Municipal de Oeiras, Elisabete 
Brigadeiro, à agência Lusa. 

O festival, que se define como “uma promoção da cultura e da arte”, é de entrada gratuita. 

Em Portugal, decorre até ao mês de setembro. 
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27º Festival Sete Sóis Sete Luas Decorre 
Até 31 De Agosto Na Fábrica Da Pólvora Em 
Oeiras 
3 de Julho de 2019 

 

As acrobacias circenses e a gastronomia deram início ao 27º 

Festival Sete Sóis Sete Luas que este ano decorre até 31 de agosto, na 
Fábrica da Pólvora de Barcarena. 
Os concertos de música mediterrânea começam a 5 de julho. A entrada é livre. Os 

nomes agendados no programa trazem-nos uma proposta variada de concertos e 

espetáculos, nos meses de junho, julho e agosto, que envolverão artistas de 

França, Israel, Itália, La Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-

Bissau e Espanha. 

Programa: 
Domingo, 23 de Junho – 19h00 

Bruits de Coulisses (França): circo humorístico acrobático 
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Quinta e Sexta-feira, 25 e 26 de Junho – 17h30 às 20h30 

Experiência de Sabores De La Réunion – participantes no Festival SSSL, convida 

o chefNicolas Duberville da longínqua ilha de La Réunion (Oceano Índico). O 

laboratório de cozinha, máximo 15 pessoas, terá uma duração de 2 dias e está 

sujeito a inscrição. 

Sexta-feira, 5 de Julho – 22h00 

ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS (países da Rede SSSL) 

Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, com a 

presença do gaiteiro Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção 

musical do percussionista Roberto Mello, os ritmos do sul de Itália, com a voz da 

Barbara Eramo e, da ilha da Sardenha, com o acordeonista Vanni Masala, as 

harmonias andalusas, com a guitarra flamenca do músico Javier Blanes e os 

ritmos da África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-

Bissau. 

Sexta-feira, 12 de Julho – 22h00 

7LUAS MAIO BAND (Cabo Verde) 

Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a participação de 

6 prestigiados músicos do Maio, uma das ilhas mais periféricas do arquipélago de 

Cabo Verde. Tote Xinoca na voz e cavaquinho, Tibau Tavares na voz e viola, Tó no 

baixo, Mauro no piano e cavaquinho e Nuno na guitarra foram dirigidos 

musicalmente pelos mestres José Peixoto e José Barros (Portugal) no âmbito do 

projeto de cooperação promovido pelo Festival SSSL. Em palco, como special 

guest, o baterista português André Sousa Machado. 

Sexta-feira, 19 de Julho – 22h00 

MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (países da Rede SSSL) 

Esta ambiciosa nova criação musical do FSSSL propõe-se promover o diálogo 

intercultural, graças à presença de músicos judeus, muçulmanos e cristãos, 

contribuindo para a aproximação entre as diferentes culturas das duas margens 

do Mediterrâneo. Conta com a participação de prestigiados mestres 

representativos dos três mundos culturais e religiosos típicos do Mediterrâneo e do 

sul da Europa: Stefano Saletti, de Itália (direção musical e bouzouki), Eden Holan, 

de Israel (voz), Arnaud Cance, de França (guitarra, voz e acordeão), Harry 

Perigone, da ilha de La Réunion (percussões), Soukaina Fahsi, de Marrocos (voz) e 

Carlos Menezes, de Portugal (baixo). 
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Sexta-feira, 26 de Julho – 22h00 

AMILOTX (País Basco) 

16 bailarinos em palco acompanhados pelo quarteto musical Korrontzi, do País 

Basco, que, com a sua música, homenageia a cultura popular basca, com 

influências de todo o mundo, proporcionando um concerto cheio de energia e de 

alegria, onde a música e a dança se fundem. 

Sexta-feira, 2 de Agosto – 22h00 

LES VOIX DES 7SÓIS (países da Rede SSSL) 

Les Voix des 7Sóis é o nome da nova criação artística original 2019 do Festival 

Sete Sóis Sete Luas, surgida do trabalho conjunto de prestigiados músicos 

provenientes das diversas margens do Mare Nostrum, do mundo lusófono e 

francófono. Com direção musical do compositor, guitarrista e pianista português 

Nuno Dario, participam nesta orquestra o guitarrista e baixista esloveno Teo 

Colori, o flautista francês Damien Fadat, o percussionista português Ruca 

Rebordão e as jovens cantoras Paola Bivona (Itália) e Hadil Mechrgui (Tunísia). 

Estreia Nacional 

Sexta-feira, 9 de Agosto – 22h00 

ALESSIO BONDÍ (Sicília, Itália) 

Alessio Bondí é cantor, compositor e também ator licenciado na Accademia d’Arte 

Drammatica de Roma, vencedor do conhecido prémio italiano “De André”, para a 

melhor interpretação, em 2013, e da importante “Placa Premio Parodi”, da 

Sociedade Italiana de Autores, em 2014. 

Sexta-feira, 16 de Agosto – 22h00 

CHRISTOPHE MONDOLONI (Córsega, França) 

Sexta-feira, 23 de Agosto – 22h00 

MANECAS COSTA & MICAS CABRAL (Guiné-Bissau) 

Sexta-feira, 30 de Agosto – 22h00 

CAIXA DE PANDORA e MILLI VIZCAINO (Portugal, Espanha) 

Luciérnagas y Pirilampos é o nome dado a um projeto musical fronteiriço (mas 

sem fronteiras), nascido de uma simbiótica sensibilidade ibérica. 

Sábado, 31 de Agosto – 18h00 

BULE-BULE – NOVAS DANÇAS TRADICIONAIS (Portugal) 

Oficina de Dança e Baile 
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Orkestra Popular des 7Luas abre Festival 
na Fábrica da Pólvora  
03-07-2019 
O primeiro concerto do 27.º Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL) é já na próxima sexta-feira, 
dia 5 de julho. A ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS (países da Rede SSSL) sobe ao palco 
da Fábrica da Pólvora de Barcarena às 22:00. A entrada é gratuita. 
 
Esta produção original do Festival SSSL conta com a participação de seis 
prestigiados artistas provenientes das mais diversas culturas musicais 
enraizadas nos Países da Rede Sete Sóis Sete Luas. Um longo e fascinante 
percurso, que visita a música popular portuguesa, com a presença do gaiteiro 
Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção musical do 
percussionista Roberto Mello, os ritmos do sul de Itália, com a voz da Barbara 
Eramo e, da ilha da Sardenha, com o acordeonista Vanni Masala, as harmonias 
andalusas, com a guitarra flamenca do músico Javier Blanes e os ritmos da 
África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-Bissau. 
 
A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a 
programação da XXVII edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, o habitual 
evento de verão que anima Oeiras há mais de vinte anos, transformando-a num 
verdadeiro ponto de encontro de artistas internacionais. Uma iniciativa que 
conta com o apoio do Município de Oeiras e do programa Europa Criativa. 
 
Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica 
proposta de concertos e espetáculos, nos meses de junho, julho e agosto, 
envolverão artistas de França, Israel, Itália, La Reunion, Marrocos, Portugal, 
Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 
 
Refira-se que, o Festival Sete Sóis Sete Luas, realidade única na Europa, e 
talvez no mundo, nasceu em 1993 como uma ponte cultural entre Itália e 
Portugal, ampliando-se ao longo dos anos com o envolvimento de mais países. 
 
É atualmente promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 Países do 
Mediterrâneo e do mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, 
Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal e Tunísia. 
A promoção da arte e cultura com vista à aproximação entre países, cidades e 
pessoas é o ponto de partida para este Festival, que assenta numa estratégia 
de coesão, descentralização territorial e fusão intercultural. 
 
O intercâmbio estabelecido dá origem a um conjunto de sinergias, convidando a 
uma viagem de descoberta e fruição pelos universos da arte, do folclore, da 
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gastronomia, do património arquitetónico e vernacular das regiões envolvidas, 
bem como das suas gentes. 
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O primeiro concerto do 27º Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL) é já na próxima sexta-feira, dia 
5 de julho. A Orkestra Popular des 7Luas (países da Rede SSSL) sobe ao palco da Fábrica da 
Pólvora de Barcarena às 22:00. A entrada é gratuita. 

Esta produção original do Festival SSSL conta com a participação de seis prestigiados artistas 
provenientes das mais diversas culturas musicais enraizadas nos Países da Rede Sete Sóis Sete 
Luas. Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, com a presença do 
gaiteiro Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção musical do percussionista Roberto 
Mello, os ritmos do sul de Itália, com a voz da Barbara Eramo e, da ilha da Sardenha, com o 
acordeonista Vanni Masala, as harmonias andalusas, com a guitarra flamenca do músico Javier Blanes 
e os ritmos da África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-Bissau.  

A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a programação da 
XXVII edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, o habitual evento de verão que anima Oeiras há 
mais de vinte anos, transformando-a num verdadeiro ponto de encontro de artistas 
internacionais. Uma iniciativa que conta com o apoio do Município de Oeiras e do programa 
Europa Criativa. 

Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica proposta de concertos e 
espetáculos, nos meses de junho, julho e agosto, envolverão artistas de França, Israel, Itália, La 
Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 

Refira-se que, o Festival Sete Sóis Sete Luas, realidade única na Europa, e talvez no mundo, nasceu 
em 1993 como uma ponte cultural entre Itália e Portugal, ampliando-se ao longo dos anos com o 
envolvimento de mais países. 

É atualmente promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 Países do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos, 
Portugal e Tunísia. 
A promoção da arte e cultura com vista à aproximação entre países, cidades e pessoas é o ponto de 
partida para este Festival, que assenta numa estratégia de coesão, descentralização territorial e fusão 
intercultural. 
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O intercâmbio estabelecido dá origem a um conjunto de sinergias, convidando a uma viagem de 
descoberta e fruição pelos universos da arte, do folclore, da gastronomia, do património arquitetónico e 
vernacular das regiões envolvidas, bem como das suas gentes. 

 
PROGRAMA: 

Quinta-feira, 20 de Junho – 19h 
YLDOR LLACH (Catalunha, Espanha): «Sobre Rodas» espetáculo de bicicleta acrobática  
Yldor Llach, artista catalão circense da companhia francesa de circo aéreo acrobático «Les P’tits 
Brás», apresenta um original e incrível espetáculo de bicicleta acrobática, onde interage de uma forma 
natural e dinâmica com o público e onde as suas virtudes de acrobata ganham a admiração 
incondicional de pequenos e graúdos. 
 
 
Domingo, 23 de Junho – 19h 
BRUITS DE COULISSES (França): circo humorístico acrobático  
“Bruits de Coulisses” é a nova produção da conhecida companhia francesa de circo aéreo acrobático 
Les P’tits Brás, inspirada no universo barroco e no seu ambiente fantástico. O público é convidado a 
fazer parte de um cenário teatral do século XVII, onde irá assistir a histórias com fantasia, poesia e 
humor. O estilo barroco é a estética de base dos 5 personagens, cuja humanidade é inspirada numa 
liberdade fantástica que viaja por diferentes épocas, inspirando-se no conceito barroco segundo a qual 
“a vida é um teatro”.  
 
 
Quinta e Sexta-feira, 25 e 26 de Junho – 17h30 às 20h30 
EXPERIÊNCIA DE SABORES DE LA RÉUNION 
A Experiência de Sabores, um importante momento de cooperação entre as cidades participantes no 
Festival SSSL, convida o chef NICOLAS DUBERVILLE da longínqua ilha de La Réunion (Oceano 
Índico), que bem representa a tradição da cozinha do seu país, para realizar um laboratório de cozinha 
e uma degustação por ocasião da noite da abertura do Festival Sete Sóis Sete Luas.  
O laboratório de cozinha, máximo 15 pessoas, terá uma duração de 2 dias e está sujeito a inscrição 
(carlos.pinto@cm-oeiras.pt), dando aos participantes a oportunidade de conhecer alguns pratos de 
excelência da tradição gastronómica da ilha. 
 
 
Sexta-feira, 5 de Julho – 22h 
ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS (países da Rede SSSL) 
Esta produção original do Festival SSSL conta com a participação de 6 prestigiados artistas 
provenientes das mais diversas culturas musicais enraizadas nos Países da Rede Sete Sóis Sete 
Luas. Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, com a presença do 
gaiteiro Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção musical do percussionista Roberto 
Mello, os ritmos do sul de Itália, com a voz da Barbara Eramo e, da ilha da Sardenha, com o 
acordeonista Vanni Masala, as harmonias andalusas, com a guitarra flamenca do músico Javier Blanes 
e os ritmos da África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-Bissau.  
 
 
Sexta-feira, 12 de Julho – 22h 
7LUAS MAIO BAND (Cabo Verde) 
Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a participação de 6 prestigiados 
músicos do Maio, uma das ilhas mais periféricas do arquipélago de Cabo Verde. O repertório do grupo 
aposta em temas criados por compositores da ilha e defende por isso a tradição musical do Maio, 
utilizando o crioulo, que confere aos temas uma emoção especial. Tote Xinoca na voz e cavaquinho, 
Tibau Tavares na voz e viola, Tó no baixo, Mauro no piano e cavaquinho e Nuno na guitarra foram 
dirigidos musicalmente pelos mestres José Peixoto e José Barros (Portugal) no âmbito do projeto de 
cooperação promovido pelo Festival SSSL. Em palco, como special guest, o incrível baterista 
português André Sousa Machado. 
 
 
Sexta-feira, 19 de Julho – 22h 
MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (países da Rede SSSL) 
Esta ambiciosa nova criação musical do FSSSL propõe-se promover o diálogo intercultural, graças à 
presença de músicos judeus, muçulmanos e cristãos, contribuindo para a aproximação entre as 
diferentes culturas das duas margens do Mediterrâneo. Conta com a participação de prestigiados 
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mestres representativos dos três mundos culturais e religiosos típicos do Mediterrâneo e do sul da 
Europa: Stefano Saletti, de Itália (direção musical e bouzouki), Eden Holan, de Israel (voz), Arnaud 
Cance, de França (guitarra, voz e acordeão), Harry Perigone, da ilha de La Réunion (percussões), 
Soukaina Fahsi, de Marrocos (voz) e Carlos Menezes, de Portugal (baixo).   
 
 
Sexta-feira, 26 de Julho – 22h 
AMILOTX (País Basco)  
16 bailarinos em palco acompanhados pelo quarteto musical Korrontzi  
O incrível grupo de dança popular basca Amilotx realiza coreografias originais com uma energia 
inesgotável, inspirando-se nos bailes tradicionais de Euskadi e envolvendo o público numa noite de 
festa e danças. Será acompanhado pelo quarteto Korrontzi, do País Basco, que, com a sua música, 
homenageia a cultura popular basca, com influências de todo o mundo, proporcionando um concerto 
cheio de energia e de alegria, onde a música e a dança se fundem.  
 
 
Sexta-feira, 2 de Agosto – 22h 
LES VOIX DES 7SÓIS (países da Rede SSSL) 
Les Voix des 7Sóis é o nome da nova criação artística original 2019 do Festival Sete Sóis Sete Luas, 
surgida do trabalho conjunto de prestigiados músicos provenientes das diversas margens do Mare 
Nostrum, do mundo lusófono e francófono. Diferentes culturas, instrumentos musicais e jovens talentos 
partilham tradições e criam temas musicais inéditos que testemunham a compreensão e colaboração 
dos Países da Rede Sete Sóis Sete Luas. Com direção musical do compositor, guitarrista e pianista 
português Nuno Dario, participam nesta orquestra o guitarrista e baixista esloveno Teo Colori, o 
flautista francês Damien Fadat, o percussionista português Ruca Rebordão e as jovens cantoras Paola 
Bivona (Itália) e Hadil Mechrgui (Tunísia). Estreia Nacional. 
 
 
Sexta-feira, 9 de Agosto – 22h 
ALESSIO BONDÍ (Sicília, Itália)  
Alessio Bondí é cantor, compositor e também ator licenciado na Accademia d'Arte Drammatica de 
Roma, vencedor do conhecido prémio italiano “De André”, para a melhor interpretação, em 2013, e da 
importante “Placa Premio Parodi”, da Sociedade Italiana de Autores, em 2014. No mundo musical de 
Alessio vivem atmosferas de infância, profundas e doces, poéticas e surreais, pintadas magistralmente 
com as “cores musicais” da sua terra de origem. Com 5 álbuns editados, o músico foi descrito na rádio 
italiana como estando “a meio caminho entre Jeff Buckley e a cantora e compositora siciliana Rosa 
Balistreri”. As suas letras estão traduzidas em seis idiomas: italiano, inglês, espanhol, francês, 
português e alemão. 
 
 
Sexta-feira, 16 de Agosto – 22h 
CHRISTOPHE MONDOLONI (Córsega, França)  
Christophe Mondoloni nasceu em Ajaccio e começou a aprender canto e o estudo da polifonia nas 
igrejas, aos 15 anos de idade. Em 2008, edita o seu primeiro álbum que inclui uma faixa composta por 
Jean Pierre Lang (autor de canções para Céline Dion). A sua música combina um estilo moderno com 
profundas raízes da Córsega e tem origem em melodias étnicas e tradicionais, transmitidas de geração 
em geração, que marcaram a vida dos ilhéus durante décadas. Variações, toques pessoais e 
improvisação desempenham um papel importante dentro desta tradição musical, uma característica 
encontrada na música de Mondoloni. O seu grupo já realizou centenas de concertos em toda Europa. 
 
 
Sexta-feira, 23 de Agosto – 22h 
MANECAS COSTA & MICAS CABRAL (Guiné-Bissau)  
Manecas Costa é um artista de destaque da Guiné-Bissau, um dos nomeados para o Grammy Awards 
em 2009. Talentoso e emotivo guitarrista, facilmente encanta o público com os seus temas. Depois de 
escutar o seu álbum 'Fundo de Mato', rendida ao seu talento, Lucy Duran, colosso da BBC Radio, 
produz "Paraíso do Gumbé", um incrível trabalho musical que lança oficialmente Manecas no mundo 
da world music. 
Micas Cabral, outro dos mais carismáticos músicos da Guiné-Bissau, guitarrista, escritor e produtor, 
vocalista do conhecido grupo de música popular guineense, Tabanka Dj, agora a solo, mostra o seu 
excelente talento artístico. 
 
 
Sexta-feira, 30 de Agosto – 22h 
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CAIXA DE PANDORA e MILLI VIZCAINO (Portugal, Espanha) 
Luciérnagas y Pirilampos é o nome dado a um projeto musical fronteiriço (mas sem fronteiras), nascido 
de uma simbiótica sensibilidade ibérica. Escolhido para abrir a edição de 2018 do Festival Flamenco y 
Fado Badajoz, este projeto é fruto de uma fusão do grupo português Caixa de Pandora com a cantora 
espanhola Mili Vizcaíno. Não se trata de Flamenco, também não se trata de Fado, trata-se de uma 
qualidade exímia à qual ninguém fica indiferente. Em palco os quatro músicos interpretam e cruzam as 
suas rotas de afinidades, imprevisíveis na forma, apaixonadas no conteúdo. 
 
 
Sábado, 31 de Agosto – 18h 
BULE-BULE – NOVAS DANÇAS TRADICIONAIS (Portugal) 
Oficina de Dança e Baile 
A partir de raízes rítmicas e de movimento comuns a Portugal e a diferentes zonas do fantástico 
continente africano e do imenso Brasil, as danças tradicionais são descobertas e dançadas através de 
uma perspetiva criativa, utilizando a linguagem da dança contemporânea, de adaptação ao grupo de 
pessoas que participam na oficina e no baile. Bule-Bule: “novas/velhas danças”, fonte de diversão e 
comunicação criativa entre todos. 
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Festival Sete Sóis Sete Luas na Fábrica da Pólvora 
 REDACÇÃO   JULHO 7, 2019 

 
 

Acrobacias circenses, petiscos gastronómicos e espectáculos musicais são alguns dos 
aliciantes para visitar o 27.º Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL), a decorrer na Fábrica 
da Pólvora de Barcarena (Oeiras), até ao próximo dia 31 de Agosto. Para ajudar à festa, 
os concertos de música mediterrânea têm entrada livre. 

A magia dos sons do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a programação 
deste evento de Verão que anima Oeiras há 27 anos, transformando-o num ponto de 
encontro de artistas internacionais. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de 
Oeiras e do programa Europa Criativa. 

O cartaz do FSSSL apresenta uma rica proposta de concertos e espectáculos para todos 
os gostos, que envolvem artistas provenientes de vários países, nomeadamente França, 
Israel, Itália, La Reunion, Marrocos, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Espanha e, claro, 
Portugal. 

De referir que o FSSSL nasceu em 1993 como uma ponte cultural entre Itália e Portugal, 
tendo vindo a crescer ao longo dos anos com o envolvimento de mais países. 
Actualmente, é promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de uma dezena de 
países do Mediterrâneo e do mundo lusófono. 

Confirme o programa do Festival aqui 
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27º FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 
09/07/2019 

 

Até 31 de agosto na Fábrica da Pólvora em Oeiras 

As acrobacias circenses e a gastronomia deram início ao 27º Festival Sete Sóis Sete Luas que 
este ano decorre até 31 de agosto, na Fábrica da Pólvora de Barcarena. 

Os concertos de música mediterrânea começam a 5 de julho. A entrada é livre. Os nomes agendados 
no programa trazem-nos uma proposta variada de concertos e espetáculos, nos meses de junho, julho 
e agosto, que envolverão artistas de França, Israel, Itália, La Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo 
Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 
 
Reserva alojamento na Pousada de Juventude de Oeiras e vive um mundo de experiências na praia.  

Programa: 
 
Sexta-feira, 5 de Julho – 22h00 
ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS (países da Rede SSSL) 
Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, com a presença do gaiteiro 
Ricardo Coelho, as melodias brasileiras, com a direção musical do percussionista Roberto Mello, os 
ritmos do sul de Itália, com a voz da Barbara Eramo e, da ilha da Sardenha, com o acordeonista Vanni 
Masala, as harmonias andalusas, com a guitarra flamenca do músico Javier Blanes e os ritmos da 
África Ocidental, com o baixo e a voz de Manecas Costa, da Guiné-Bissau. 

Sexta-feira, 12 de Julho – 22h00 
7LUAS MAIO BAND (Cabo Verde) 
Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a participação de 6 prestigiados 
músicos do Maio, uma das ilhas mais periféricas do arquipélago de Cabo Verde. Tote Xinoca na voz e 
cavaquinho, Tibau Tavares na voz e viola, Tó no baixo, Mauro no piano e cavaquinho e Nuno na 
guitarra foram dirigidos musicalmente pelos mestres José Peixoto e José Barros (Portugal) no âmbito 
do projeto de cooperação promovido pelo Festival SSSL. Em palco, como special guest, o baterista 
português André Sousa Machado. 

Sexta-feira, 19 de Julho – 22h00 
MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (países da Rede SSSL) 
Esta ambiciosa nova criação musical do FSSSL propõe-se promover o diálogo intercultural, graças à 
presença de músicos judeus, muçulmanos e cristãos, contribuindo para a aproximação entre as 
diferentes culturas das duas margens do Mediterrâneo. Conta com a participação de prestigiados 
mestres representativos dos três mundos culturais e religiosos típicos do Mediterrâneo e do sul da 
Europa: Stefano Saletti, de Itália (direção musical e bouzouki), Eden Holan, de Israel (voz), Arnaud 
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Cance, de França (guitarra, voz e acordeão), Harry Perigone, da ilha de La Réunion (percussões), 
Soukaina Fahsi, de Marrocos (voz) e Carlos Menezes, de Portugal (baixo). 

Sexta-feira, 26 de Julho – 22h00 
AMILOTX (País Basco) 
16 bailarinos em palco acompanhados pelo quarteto musical Korrontzi, do País Basco, que, com a sua 
música, homenageia a cultura popular basca, com influências de todo o mundo, proporcionando um 
concerto cheio de energia e de alegria, onde a música e a dança se fundem. 

Sexta-feira, 2 de Agosto – 22h00 
LES VOIX DES 7SÓIS (países da Rede SSSL) 
Les Voix des 7Sóis é o nome da nova criação artística original 2019 do Festival Sete Sóis Sete Luas, 
surgida do trabalho conjunto de prestigiados músicos provenientes das diversas margens do Mare 
Nostrum, do mundo lusófono e francófono. Com direção musical do compositor, guitarrista e pianista 
português Nuno Dario, participam nesta orquestra o guitarrista e baixista esloveno Teo Colori, o 
flautista francês Damien Fadat, o percussionista português Ruca Rebordão e as jovens cantoras Paola 
Bivona (Itália) e Hadil Mechrgui (Tunísia). Estreia Nacional 

Sexta-feira, 9 de Agosto – 22h00 
ALESSIO BONDÍ (Sicília, Itália) 
Alessio Bondí é cantor, compositor e também ator licenciado na Accademia d’Arte Drammatica de 
Roma, vencedor do conhecido prémio italiano “De André”, para a melhor interpretação, em 2013, e da 
importante “Placa Premio Parodi”, da Sociedade Italiana de Autores, em 2014. 

Sexta-feira, 16 de Agosto – 22h00 
CHRISTOPHE MONDOLONI (Córsega, França) 

Sexta-feira, 23 de Agosto – 22h00 
MANECAS COSTA & MICAS CABRAL (Guiné-Bissau) 

Sexta-feira, 30 de Agosto – 22h00 
CAIXA DE PANDORA e MILLI VIZCAINO (Portugal, Espanha) 
Luciérnagas y Pirilampos é o nome dado a um projeto musical fronteiriço (mas sem fronteiras), nascido 
de uma simbiótica sensibilidade ibérica. 

Sábado, 31 de Agosto – 18h00 
BULE-BULE – NOVAS DANÇAS TRADICIONAIS (Portugal) 
Oficina de Dança e Baile 
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Ana Moura e Vitorino cabeças de cartaz 
no Festival Sons da Terra 2019, em 
Oeiras 
Três dias de música e outras artes juntam este fim-de-semana na Fábrica da 
Pólvora, em Oeiras, nomes como Ana Moura, Vitorino, Rão Kyao, Cramol, 
Adiafa ou Ana Laíns. Esta sexta, com entrada livre, o festival partilha o espaço 
com o Sete Sóis Sete Luas. 

Nuno Pacheco  
19 de Julho de 2019, 7:30 

 
 

 

Foto 
Ana Moura e Vitorino MIGUEL MANSO / DANIEL ROCHA 
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Chama-se Festival Sons da Terra e reivindica o título de “maior festa da 
portugalidade”. Vai decorrer na Fábrica da Pólvora, em Oeiras, e entre sexta-
feira e domingo são vários os nomes que passarão pelos quatro palcos montados 
no recinto: Ana Moura, Vitorino, Rão Kyao, Cramol, Adiafa ou Ana Laíns, mas 
também João Frade, Daniel Cristo, Peu Madureira, além de tunas, coros ou 

grupos de danças e cantares de várias regiões. 

O festival, promovido pela Câmara Municipal de Oeiras a partir de um projecto 
do guitarrista, compositor e produtor Diogo Clemente (esta é a primeira edição e 
servirá de experiência para ver os moldes em que poderá repetir-se), tem por 
objectivo, segundo os seus promotores, criar “um espaço inédito e capaz de 
agregar a música, cantares, artes performativas, artesanato, trajes e gastronomia 
do país inteiro.” Os concertos, apesar de repartidos pelos vários palcos, foram 
programados de modo a não coincidirem uns com os outros; ou seja: se nada 

falhar nos horários, será possível assistir a todos. 

Sete Sóis Sete Luas, uma coincidência 

No primeiro dia, sexta-feira 19, a entrada é livre (gratuita) e os espectáculos 
programados percorrerão os quatro palcos. Começa com o Rancho Folclórico 
Etnográfico Danças e Cantares da Mugideira (no Palco Folclore, às 17h30), 
seguindo-se-lhe as Cantadeiras do Vale do Neiva (no Palco Jardim da Memória, 
às 19h30), a Tuna Académica de Lisboa (Palco Jardim das Oliveiras, 18h45) e, 
por fim, a Orquestra Sete Sóis Sete Luas (Palco Pátio do Enxugo, às 21h00), com 
o mesmo nome do festival que já vai sem 27 edições e que, tendo também neste 
dia por palco a Fábrica de Pólvora de Oeiras, acabou por proporcionar uma 
ligação entre os dois festivais. O Sete Sóis Sete Luas, que tem vários concertos 

em Portugal e fora dele, começou em Junho e termina no final de Agosto. 

Nos dias seguintes, as entradas já serão pagas: 3 euros por dia, sem acesso ao 
palco principal, ou 5, com acesso irrestrito; e 9 euros por um passe para os dois 
dias. Sábado dia 20, por exemplo, passarão pelo Palco Folclore o Grupo de 
Folclore de S. Miguel Milharado (16h), o Grupo de Folclore das Lavadeiras 
Ribeira da Lage (18h) e o Cramol, histórico coral polifónico ligado à Biblioteca 
Operária Oeirense que já soma 40 anos de pesquisa e recriação dos cantos 
tradicionais femininos portugueses (às 20h). E no Palco Jardim da Memória 
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estarão Castra Leuca Trio e Peu Madureira (16h20) e o acordeonista João Frade, 

que em 2018 lançou o seu primeiro álbum de originais (às 18h45). 

Ainda no sábado, no Palco Jardim das Oliveiras ouvir-se-ão os Zés P’reiras de 
Antas (15h), Daniel Cristo, com um concerto baseado no seu disco Cavaquinho 
Cantado (17h30) e Rão Kyao, músico que depois da sua ligação ao jazz, como 
saxofonista, tem explorado na flauta as ligações entre a música de raiz 
portuguesa e o Oriente (19h30). A noite terminará com um concerto de Ana 

Moura, no Palco Pátio do Enxugo (21h). 
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AS ACROBACIAS CIRCENSES E 
A MÚSICA MEDITERRÂNEA 
ENCANTAM OEIRAS 

•  culturadeborla 

•  30.08.19 

 
  

AS ACROBACIAS CIRCENSES E A MÚSICA MEDITERRÂNEA ENCANTAM OEIRAS 
Está de volta a XXVII edição do Festival Sete Sois Sete Luas 

com um vasto programa de artistas internacionais 
A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a programação da XXVII edição 
do Festival Sete Sóis Sete Luas, o habitual evento de verão que anima Oeiras há mais de vinte anos, 
transformando-a num verdadeiro ponto de encontro de artistas internacionais. Uma iniciativa que conta 
com o valioso apoio do Município de Oeiras e do programa Europa Criativa. 
Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica proposta de concertos e 
espetáculos, no mês de junho, julho e agosto, envolverão na Fábrica da Pólvora de Barcarena, artistas de 
França, Israel, Itália, La Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 
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AS ACROBACIAS CIRCENSES E A MÚSICA MEDITERRÂNEA ENCANTAM OEIRAS 
Está de volta a XXVII edição do Festival Sete Sois Sete Luas 

com um vasto programa de artistas internacionais 
A magia da música do mundo mediterrânico e lusófono volta a enriquecer a programação da XXVII edição 
do Festival Sete Sóis Sete Luas, o habitual evento de verão que anima Oeiras há mais de vinte anos, 
transformando-a num verdadeiro ponto de encontro de artistas internacionais. Uma iniciativa que conta 
com o valioso apoio do Município de Oeiras e do programa Europa Criativa. 
Muitos são os nomes agendados no programa que, através de uma rica proposta de concertos e 
espetáculos, no mês de junho, julho e agosto, envolverão na Fábrica da Pólvora de Barcarena, artistas de 
França, Israel, Itália, La Reunion, Marrocos, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha. 

Na abertura do Festival, no dia 20 de junho, às 19 horas,o excecional espetáculo de Yldor Llach, artista 
catalão circense da companhia francesa de circo aéreo acrobático «Les P’tits Brás», apresenta um original e 
incrível espetáculo de bicicleta acrobática, em que interage de forma natural e dinâmica com o público e 
onde as suas virtudes de acrobata ganham a admiração incondicional de participantes de todas as idades, 
desde os mais jovens aos adultos. 
As acrobacias continuarão no dia 23 de junho,sempre às 19 horas, com o espetáculo "Bruits de Coulisses"a 
nova produção da conhecida companhia francesa de circo aéreo acrobático Les P’tits Brás. Um espetáculo 
inspirado no universo barroco e no seu ambiente fantástico. O público será convidado a entrar num 
ambiente teatral do século XVII, onde irá assistir a histórias entre o sonho e a realidade, entre a ilusão e a 
verdade, com fantasia, poesia e humor. O estilo barroco é a estética de base dos 5 personagens cuja 
humanidade será inspirada numa liberdade fantástica que vai passar pelas diferentes épocas. O jogo de 
ilusões do espetáculo “Bruits de Coulisses” inspira-se na ideia barroca segundo a qual “a vida é um teatro”. 
Nos meses de julho e agosto, o Festival dará espaço à música com uma rica programação de concertos a 
decorrer todas as sextas-feiras às 22 horas. 
No dia 5 de julho, subirá ao palco Festival Sete Sóis Sete Luas aOrkestra Popular des 7Luas, que animará a 
noite com música popular portuguesa, ritmos brasileiros e guineenses, melodias andaluzes e ritmos do sul 
da Itália. Esta produção original do Festival SSSL conta com a participação de 6 prestigiados artistas 
provenientes das mais diversas culturas musicais enraizadas nos Países da Rede Sete Sóis Sete Luas. 
Diferentes espíritos do Mediterrâneo e do mundo lusófono reúnem-se nesta orquestra: o percussionista do 
Brasil Roberto Mello (direção musical), a cantora Barbara Eramo de Itália, o guitarrista andaluz Javier 
Blanes, o músico portugués Ricardo Coelho (gaita-de-foles e flautas), o cantor da Guiné-Bissau Manecas 
Costa (voz e baixo) e o italiano Vanni Masala da ilha da Sardenha (acordeão). 
E seguida,no 12 de julho, será a vez de apresentar a Maio 7LuasBand.Esta produção também original do 
Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a participação de 5 prestigiados músicos do Maio, uma das ilhas mais 
periféricas do arquipélago de Cabo Verde. O reportório do grupo aposta em temas criados por 
compositores da ilha e defende por isso a tradição musical do Maio, utilizando o crioulo, que confere aos 
seus temas uma emoção especial. Os músicos, Tote Xinoca na voz e cavaquinho, Tó no baixo, Mauro no 
piano e cavaquinho e Nuno na guitarra foram dirigidos musicalmente pelos mestres José Peixoto e José 
Barros (Portugal) no âmbito do projeto de cooperação promovido pelo Festival SSSL. Como special guests 
estão o músico e compositor cabo-verdiano Tibau Tavares e o baterista português André Sousa Machado. 
A programação continua no 19 julhocom o concerto daMedArabJewishOrkestra. Esta ambiciosa nova 
criação musical pretende promover o diálogo intercultural, com a presença de músicos judeus, 
muçulmanos e cristãos, representativos dos três mundos culturais e religiosos típicos do Mediterrâneo e do 
sul da Europa. Esta criação pretende oferecer uma contribuição para a aproximação entre as diferentes 
culturas das duas margens do Mediterrâneo. Conta com a participação de 6 prestigiados mestres 
representativos de 6 diferentes culturas: Stefano Saletti de Itália (direção musical e bouzouki), Eden Holan 
de Israel (voz) Arnaud Cance da França (guitarra, voz e acordeão), Harry Perigone da ilha de La Réunion no 
Oceano Índico (percussões) Soukaina Fahsi de Marrocos (voz) e Carlos Menezes de Portugal (baixo). 
Em julho o Festival apresenta o seu último espetáculo no dia 26 com Amiltox diretamente do Pais Basco e 
retomará no dia 2 de agostocomLes Voix des 7Sóis, concerto de abertura deste mês. Esta criação artística 
original de 2019 do Festival Sete Sóis Sete Luas, surge do trabalho conjunto de 6 incríveis músicos 
provenientes das diversas margens do Mediterrâneo, do mundo lusófono e francófono. Todas estas 
culturas musicais, instrumentos diferentes e jovens talentos internacionais se encontram para partilhar 
tradições e criar temas musicais inéditos. São o testemunho da possibilidade de compreensão e 
colaboração, transmitindo as vibrações emocionantes dos Países da Rede do Festival Sete Sóis Sete Luas. 
Com a direção musical do compositor, guitarrista e pianista português Nuno Dario, participam nesta 
orquestra o baixista esloveno Teo Collori, o flautista francês Damien Fadat, o percussionista português Ruca 
Rebordão e as jovens cantoras Paola Bivona de Itália e Hadil Mechrgui da Tunísia. 
O Festival continua o mês de agosto com o concerto de Alessio Boni no dia 9 e Mondoloni no dia 16. A 
sua música combina um estilo moderno e brilhante com profundas raízes da Córsega: vem de melodias 
étnicas e tradicionais, transmitidas de geração em geração, que marcaram a vida dos ilhéus durante 
décadas. Variações, toques pessoais e improvisações desempenham um papel importante dentro desta 
tradição musical, uma característica encontrada na música de Mondoloni. O seu grupo já realizou centenas 
de concertos em toda Europa. 
Os concertos proseguem também no dia23 de agosto com Manecas Costa e Micas Cabral, duas vozes, dois 
músicos, que são verdadeiros tesouros do património musical guineense. Os dois apostam num revisitar a 
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Guiné-Bissau através de muitos clássicos, desde o pioneiro da música moderna guineense o grande José 
Carlos Schwartz às suas próprias canções. 
A XXVII edição do Festival terminará com os concertos de Caixa de Pandora e Milli Vizcaino, a 30 de 
agosto e o espetáculo de dança de Bule-Bule a 31 de agosto. 
Todos os espetáculos são gratuitos. 
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