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Marco Abbondanza: Director
Sandra Cardeira: Administração      Maria Rolli: Coordenação de Produção
Paulo Gomes: Logís�ca      Barbara Salvadori: Assistente de Programação
Ricardo Rodrigues: Designer Gráfico      Alexandre Sousa: Road Manager

EL CHINCHILLA
(CASTILLA LA MANCHA, ESPANHA)

SEXTA-FEIRA • 18 DE AGOSTO
 

El Chinchilla, cantor e compositor 
espanhol, iniciou a sua carreira musical 
em 1996 no âmbito do rock. Em 2005, 
grava o seu primeiro álbum em 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.

BRAVA 7LUAS BAND
(CABO VERDE)

SEXTA-FEIRA • 11 DE AGOSTO
 

Esta produção original do Fes�val Sete 
Sóis Sete Luas conta com a par�cipação 
de 5 pres�giados músicos da ilha da 
Brava. O repertório do grupo defende a 
tradição musical da ilha das flores, 
conhecida pelas mornas e pela poesia 
de Eugénio Tavares, u�lizando o 
crioulo, que confere aos temas uma 
emoção especial. Os 5 músicos, a 
cantora Rosa Borges, Carlos Lobo no 
cavaquinho, Zeca Barbosa na bateria, 
Zé Duarte na guitarra, Isaque Delgado 
n o  b a i x o ,  f o r a m  d i r i g i d o s 
musicalmente pelos mestres Efren 
Lopes (Valencia)  e  Sofia Neide 
(Portugal). O repertório da Brava 7Luas 
Band harmoniza músicas tradicionais, 
composições originais e novos arranjos 
inspirados na cultura da ilha da Brava. 

Bilhetes: M/6 anos 2€ (individual)
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PROGRAMA 2017

IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI 
(CALÁBRIA, ITÁLIA)

SEXTA-FEIRA • 7 DE JULHO
 

FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA - 22H
ELISEO PARRA

(ESPANHA)

SEXTA-FEIRA • 21 DE JULHO
 

Eliseo Parra é um dos mais pres�giados ar�stas no 
âmbito da música popular de Espanha. Iniciou a sua 
carreira musical nos anos Sessenta e colaborou com 
importantes ar�stas como Maria del Mar Bonet, José 
Manuel Fraile Gil, o grupo Al Tall... A sua atenção foi 
especialmente dirigida na renovação do repertório 
tradicional do folclore espanhol com parâmetros mais 
contemporâneos e influencias da música dos Caraíbes, 
do jazz e do rock. Um dos seus êxitos mais importantes 
foi o disco “Tribus Hispanas” que recebeu destacados 
prémios. Neste trabalho Eliseo apresenta composições 
da sua autoria inspiradas nas “coplas” e nas danças da 
zona central da península ibéria. Outro disco 
fundamental foi “Viva quien sabe querer”, que 
recebeu o Prémio Rádio Ecca para melhor disco do ano 
2002. 

IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI
(CALÁBRIA, ITÁLIA)

SEXTA-FEIRA • 7 DE JULHO
 

Para esta banda, cujo nome significa “O parto das nuvens 
pesadas”, os temas da viagem e da emigração 
representam uma espécie de manifesto ar�s�co. Para 
além das inúmeras digressões e aparições televisivas, um 
bom exemplo do seu êxito é a par�cipação no Premio 
Italiano Musica (PIM) como revelação do ano (1999) e no 
pres�giado Premio Tenco (1998, 1999, 2001). 
A crí�ca italiana definiu o seu Cd “Il parto”, de 2004, como 
“etno-autoral”, e que marcou uma viragem na história da 
música popular e uma experiência de grande 
originalidade na música italiana.

AGRICANTUS
(SICÍLIA, ITÁLIA)

SEXTA-FEIRA • 14 DE JULHO

 

ELISEO PARRA 
(ESPANHA)

SEXTA-FEIRA • 21 DE JULHO

 

LES VOIX DES 7 LUNES  
(MEDITERRÂNEO)

SEXTA-FEIRA • 28 DE JULHO
 

AYWA  
(MARROCOS, FRANÇA)

SEXTA-FEIRA • 4 DE AGOSTO
 

BRAVA 7LUAS BAND   
(CABO VERDE)

SEXTA-FEIRA • 11 DE AGOSTO

 

EL CHINCHILLA 
(CASTILLA-LA MANCHA, ESPANHA)

SEXTA-FEIRA • 18 DE AGOSTO
    

 

AGRICANTUS
(SICÍLIA, ITÁLIA)

SEXTA-FEIRA • 14 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 extrae 
uma narra�va musical através de laços com as culturas 
dos cinco con�nentes. A sua carreira ar�s�ca 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. 

Bilhetes: M/6 anos 2€ (individual)

O E I R A S
LES VOIX DES 7LUNES

(MEDITERRÂNEO)

SEXTA-FEIRA • 28 DE JULHO
 

Les Voix des 7Lunes é o nome da nova criação ar�s�ca 
original 2017 do Fes�val Sete Sóis Sete Luas, surgida do 
trabalho conjunto de 5 pres�giosos músicos provenientes 
das diversas margens do Mare Nostrum, do mundo 
lusófono e francófono: o oud e o violim de El Wafir 
(fundador do histórico grupo Rádio Tarifa) do norte de 
África, a voz de Éden Holan de Israel, as percussões, a voz e 
a guitarra de Kafmaron da ilha de La Réunion, as 
“tammorre” (percussões da região de Nápoles) e a voz de 
Valen�na Ferraiuolo do sul da Itália, a voz e o contrabaixo 
de Sofia Neide de Portugal. Todas estas culturas musicais e 
instrumentos diferentes encontram-se, par�lham 
tradições e criam temas musicais inéditos que 
testemunham a possibilidade de compreensão e 
colaboração, transmi�ndo as vibrações emocionantes 
dos Países da Rede do Fes�val Sete Sóis Sete Luas.
Estreia Nacional. Produção Original Fes�val Sete Sóis Sete 
Luas.

AYWA (MARROCOS / FRANÇA)

SEXTA-FEIRA • 4 DE AGOSTO 
 

O grupo Aywa encontra o seu lugar no cenário da música 
de fusão contemporânea. O renascimento dos códigos da 
música tradicional do Maghreb e a combinação dos 
ritmos dos Balcãs, Hindustani, Rai e Gnawa com a música 
moderna amplificada cria uma energia forte de festa e de 
encontro. Uma viagem através das culturas que permite a 
banda de adquirir a sua própria originalidade, es�lo e 
espírito rebelde: é uma melodia para o corpo e alma 
juntos. O espírito de par�lha e de diversidade que define 
esta abordagem musical e mul�-étnica do grupo se reflete 
na ligação com o seu público numa transe e numa viagem 
medita�va irresis�vel. A mensagem é de esperança, é um 
apelo para fazer parte da comunidade além das divisões 
entre gerações. 
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