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 21H30
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(CASTILLA LA MANCHA, ESPANHA)
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O Fes�val Sete Sóis Sete Luas, em 2017 na sua 
XXV edição é promovido por uma Rede Cultural 
de 30 cidades de 11 Países do Mediterrâneo e do 
mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, 
Espanha, França, Grécia, Itália, Marrocos, 
Roménia, Portugal e Eslovénia. Realiza a sua 
programação no âmbito da arte e música 
popular contemporânea, com a par�cipação de 
grandes figuras da cultura mediterrânica e 
lusófona. Entre os objec�vos do Fes�val: o 
diálogo intercultural, a mobilidade dos ar�stas, 
a criação de formas originais de produção 
ar�s�ca. Desde 1993 os Presidentes honorários 
foram os Prémio Nobel José Saramago e Dario 
Fo. A par�r do ano 2012, ao lado de Dario Fo, o 
novo Presidente honorário é o Presidente da 
Republica de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. 
Pela sua dimensão europeia e pela qualidade 
cultural do projecto, recebeu o apoio da União 
Europeia com os Programas Caleidoscópio, 
Cultura e Interreg IIB Medocc. Em 2009 e em 
2013, o Fes�val foi objecto de uma audição 
especial no Parlamento Europeu e recebeu em 
2009 o Prémio “Caja  Granada” para a 
Cooperação Internacional

AGRICANTUS
(SICÍLIA, ITÁLIA)

SÁBADO • 15 DE JULHO
 

A banda Agricantus nasceu em Palermo na década 
de '90, o nome vem do la�m e significa "a canção do 
campo de trigo": o seu gênero musical é "world 
music étnico-electronica". Desde o início, 
Agricantus, sempre teve uma visão do mundo sem 
limites, a par�r do qual extrai uma narra�va musical 
através de laços com as culturas dos cinco 
c o n � n e n t e s .  A  s u a  c a r r e i r a  a r � s � c a  é 
simbolicamente baseada na "visão de paz entre os 
povos", paz que pode ser construída de forma 
con�nua através dos sons, a música e as palavras. A 
intenção é enriquecer sua música com sons e cores e 
línguas, com o desejo de levar o ouvinte através do 
"crescendo" con�nuo e "diminuendo" da música, 
para mudar para um outro mundo possível. 

EL CHINCHILLA 
(CASTILLA LA MANCHA, ESPANHA)

SÁBADO • 22 DE JULHO
 

El Chinchilla, cantor e compositor espanhol, iniciou a 
sua carreira musical em 1996 no âmbito do rock. Em 
2005, grava o seu primeiro álbum a solo, onde 
domina a  rumba e  os  temas que sempre 
acompanhá-lo: vida, amor e desamor, campanha e 
liberdade. Os ritmos da rumba, rock, pop e flamenco 
são as caracterís�cas dis�n�vas de todos os seus 
quatros discos. El Chinchilla é um ar�sta completo, 
dedicado também à pintura e a compor canções para 
outros ar�stas. Em Setembro de 2011, vê a luz 
"Livre", uma nova parcela de "rumba e outras 
coisas", com que o ar�sta realiza uma importante 
tournée na República Checa.

DEGUSTAÇÃO DE SABORES DO MEDITERRÂNEO

SÁBADO • 15 DE JULHO
 DEGUSTAÇÃO DE SABORES DA SICÍLIA

COM O CHEF MATTEO CANCILLERI (ENNA)
(LABORATÓRIO NOS DIAS 14 E 15)

SÁBADO • 22 DE JULHO
 DEGUSTAÇÃO DE SABORES DE VALÊNCIA

COM O CHEF VICTOR BASSET
(LABORATÓRIO NOS DIAS 21 E 22)

A experiência de sabores, que representa uma importante 
cooperação entre as Cidades do Fes�val SSSL, convida 
cozinheiros representa�vos da diversidade cultural do 
Mediterrâneo. Cada laboratório terá uma duração de 2 dias e será 
aberto a par�cipação de cozinheiros locais (máx 15 pessoas) que 
poderão aprender os pratos de excelência da tradição 
gastronómica de cada chefe. Antes do início dos concertos será 
organizada uma degustação gratuita de tapas para todo o 
público.
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