
O projecto «Sete Sóis Sete Luas: criação, produção e 
gestão de bens e serviços culturais em Cabo Verde» 
está baseado na plurianual experiência da Associação 
Sete Sóis Sete Luas em Cabo Verde, onde realiza o 
Festival Sete Sóis Sete Luas desde 1998 tendo a vila 
da Ribeira Grande (ilha de Santo Antão) como sua 
sede principal. O projecto quer proporcionar uma 
oferta cultural profissional de alta qualidade, de 
dimensão internacional aos agentes e aos actores 
culturais caboverdianos, numa dinâmica finalizada 
à realização de linhas de trabalho que visam:

1. criar acções que proporcionam uma formação 
artística de alta qualidade às camadas mais 
desfavorecidas, estimulando a relação de parcerias 
com as escolas primarias das ilhas de Santo Antão 
(Ribeira Grande), Fogo (São Filipe), Brava (Nova 
Sintra) e Santiago (Tarrafal e Cidade Velha).

2. criar acções que pretendem desenvolver uma 
ambiciosa rede de parcerias com os municípios 
locais dentro de Cabo Verde, descentralizando as 
acções culturais em ilhas periféricas como Santo 
Antão, Fogo e Brava.

3. acções que desenvolvem a educação cultural e 
artística das camadas mais jovens com a presença 
de prestigiados mestres internacionais na área de 
música popular e da arte contemporânea, realizando 
um ambicioso programa de residências de artistas 
que pretendem formar e transmitir saberes e técnicas 
artísticas.

4. descentralizar as acções culturais e estimular a 
formação e a conseguinte profissionalização dos 
actores culturais, nomeadamente na área da música 
popular e da arte contemporânea.

5. favorecer a inserção de jovens músicos 
caboverdianos no mercado internacional da «world 
music», através da realização em Cabo Verde de 
produções musicais originais onde conceituados 
músicos vindos do mundo lusófono e mediterrâneo 
encontram jovens músicos caboverdianos, 
realizando um novo espectáculo musical, que será o 
instrumento para abrir novos mercados aos músicos 
de Cabo Verde.

6. ligar as acções culturais ao turismo, favorecendo o 
desenvolvimento do turismo musical em Cabo Verde, 
graças à presença em Cabo Verde de prestigiados 
músicos internacionais no âmbito do Festival Sete 
Sóis Sete Luas.

1) 10 concertos das duas novas produções musicais, 
7Sóis Orkestra e 7Luas Orkestra com a participação 
de músicos de Cabo Verde, Brasil, Espanha, 
Marrocos, Portugal e Itália na Cidade Velha, Nova 
Sintra, Ribeira Grande de Santo Antão, São Filipe e 
Tarrafal, com a participação de 5 diferentes coros de 
vozes brancas das 5 cidades do projecto, preparados 
em Abril e Outubro pelo mestre da Croácia Sérgio 
Bernich.

2) 10 concertos de 2 grupos do mundo luso-
mediterraneo: um grupo de flamenco e um grupo 
de música popular portuguesa de 31 de Outubro 
até 9 de Novembro de 2014 nas 5 cidades de Cidade 
Velha, Nova Sintra, Ribeira Grande de Santo Antão, 
São Filipe e Tarrafal (2 concertos em cada uma das 
5 cidades).

3) 5 noites dedicadas ao «Prémio Revelação Sete 
Sóis Sete Luas» com a participação de jovens grupos 
musicais caboverdianos das 5 cidades do projecto: 
Cidade Velha, Nova Sintra, Ribeira Grande de 
Santo Antão, São Filipe e Tarrafal. O grupo que irá 
ganhar em cada uma das 5 cidades do projecto irá 
ter direito de exibir-se na final do Prémio Revelação 
no mês de Abril de 2015 em São Filipe na ilha do 
Fogo. O grupo ganhador desta final irá exibir-se 
numa das secções do Festival Sete Sóis Sete Luas fora 
de Cabo Verde no ano de 2015. Para a selecção do 
melhor grupo, irá ser criado um júri com a presença 
de destacadas personalidades culturais.
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pLano de actividadeS 2014

conferência de imprensa de lançamento da 
programação na presença do Sr. Presidente 
da República, do Sr. Comissário Europeu ao 
Desenvolvimento, do Sr. Embaixador da União 
Europeia em Cabo Verde e dos Presidentes das 5 
Câmaras Municipais envolvidas no projecto.

15 de Fevereiro de 2014 

10 horas – Jardins da Presidência da 
República de Cabo Verde, Ilha da Praia


