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Descrição do Evento  

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 2019 | PONTE DE SOR – O Festival Sete Sóis Sete Luas, 

promotor das artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono, com o apoio da Câmara 

Municipal de Ponte de Sor e do programa Europa Criativa, será mais uma vez apresentado este ano 

na cidade de Ponte de Sor para celebrar a sua XXVII edição, de 22 de Junho a 06 de Setembro. 

Uma edição ambiciosa durante a qual subirão ao palco do Festival Sete Sóis Sete Luas importantes 

artistas internacionais da rede cultural do Festival. Desde sempre, a mobilidade dos artistas é um 

dos principais objetivos do Festival Sete Sóis Sete Luas que apresenta artistas conhecidos no seu 

país, mas pouco conhecidos a nível internacional. 

PROGRAMA FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 2019 | PONTE DE SOR 

22 JUNHO 

19H | CAMPO DA RESTAURAÇÃO 

«Bruits de Coulisses» nova produção da companhia Les P’tits Bras (França). Circo aéreo 

acrobático. 

ENTRADA LIVRE 

DE 23 A 29 DE JUNHO 

ensaios da Orkestra Popular des 7Luas. Nova produção do Festival Sete Sóis Sete Luas com o apoio 

do Programa Europa Criativa. 

29 JUNHO 

22H | ANFITEATRO DA ZONA RIBEIRINHA 

Orkestra Popular des 7Luas com a Orquestra Ligeira de Ponte de Sor, com degustação de sabores 

da ilha de La Réunion com o chef Nicolas Duberville (La Réunion) 

ENTRADA LIVRE 

1 JULHO 

22H | MONTARGIL ANFITEATRO 

Orkestra Popular des 7Luas 

ENTRADA LIVRE 
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13 JULHO 

18H | CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS / CAC 

inauguração da exposição “Sancho el Quijote/Quijote El Sancho” 

ENTRADA LIVRE 

DE 6 A 13 DE JULHO 

residência da street artist Gio Pistone (Itália) com realização de um muro no centro histórico de 

Ponte de Sor 

ENTRADA LIVRE 

14 DE JULHO 

22H | LONGOMEL 

7LuasMaio Band (Cabo Verde) 

ENTRADA LIVRE 

18 DE JULHO 

22H | GALVEIAS – PRAÇA CENTRAL 

Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra (França, Israel, Itália, La Réunion, Marrocos, Portugal) com a 

Banda Filarmónica de Galveias. Nova produção do Festival Sete Sóis Sete Luas com o apoio do 

Programa Europa Criativa. 

ENTRADA LIVRE 

3 AGOSTO 

22 H | MONTARGIL – ANFITEATRO 

Les Voix des 7Sóis (Eslovénia, França, Itália, Portugal, Tunísia). Nova produção do Festival Sete 

Sóis Sete Luas com o apoio do Programa Europa Criativa 

com a Banda de Montargil 

ENTRADA LIVRE 

4 AGOSTO 

22 H | ANFITEATRO DA ZONA RIBEIRINHA 
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Les Voix des 7Sóis com a Banda de Montargil 

ENTRADA LIVRE 

5 AGOSTO 

22 H | FOROS DE ARRÃO – SEDE DO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL 

Les Voix des 7Sóis 

ENTRADA LIVRE 

17 AGOSTO 

22 H | MONTARGIL – ANFITEATRO 

Christoph Mondoloni (Córsega – França) 

ENTRADA LIVRE 

6 SETEMBRO 

22 H | ANFITEATRO DA ZONA RIBEIRINHA 

Brava7LuasBand (Cabo Verde) 

ENTRADA LIVRE 
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Festival Sete Sóis Sete Luas começa sábado 
com circo aéreo em Ponte de Sor 
9 meses ago   Em Ribatejo Cool  Por João Baptista 
 
OFestival Sete Sóis Sete Luas, promotor das artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono, 
com o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Sor e do programa Europa Criativa, será mais uma vez 
apresentado este ano, na cidade de Ponte de Sor, para celebrar a sua XXVII edição. 

Uma edição ambiciosa durante a qual subirão ao palco do Festival Sete Sóis Sete Luas importantes 
artistas internacionais da rede cultural do Festival. Desde sempre, a mobilidade dos artistas é um dos 
principais objetivos do Festival Sete Sóis Sete Luas que apresenta artistas conhecidos no seu país, 
mas pouco conhecidos a nível internacional. 

Será apresentada uma vasta programação com início a 22 de junho às 19 horas no Campo da 
Restauração em Ponte de Sor, 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 passa 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”. 

De 23 a 29 junho decorrem os ensaios da Orkestra Popular des 7Luas, que irá atuar no Anfiteatro 
da Zona da Ribeirinha em Ponte de Sor a 29 junho e no Anfiteatro de Montargil a 1 julho. A Orkestra 
animará as duas noites com música popular portuguesa, ritmos brasileiros e guineenses, melodias 
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andaluzes e ritmos do sul da Itália e conta também com a participação da Orquestra Ligeira de Ponte 
de Sor. 

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 português 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). 

Em seguida, a 13 de julho às 18 horas, o Centrum Sete Sóis Sete Luas inaugurará a 
exposição “Sancho el Quijote/Quijote El Sancho” com obras criadas pelos artistas da rede cultural 
Sete Sóis Sete Luas. 

Exposição internacional itinerante dedicada ao famoso livro de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la 
Mancha”, e à iconografia cervantina, inaugurada no 30 de março de 2019 em Alcázar de San Juan 
(Castilla-La Mancha, Espanha) por ocasião do Encontro das Cidades Sete Sóis Sete Luas. A 
exposição, concebida pelo Festival Sete Sóis Sete Luas por ocasião dos 10 anos dos Centrum Sete 
Sóis e em parceria com o Município de Alcázar de San Juan e com a Rede das Cidades Cervantinas, 
reúne 90 obras de pequeno formato de 90 artistas internacionais, entre pintores, escultores e 
fotógrafos, que colaboraram com o Festival SSSL durante os seus 27 anos de existência. 

De 6 a 13 de julho o street artist italiano Gio Pistone chegará à cidade para criar um mural 
em Longomel. 

Irá ainda realizar-se em Longomel, a 14 de julho, o concerto da 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.  

O reportório da Maio 7LuasBand harmoniza músicas tradicionais, composições originais e novos 
arranjos inspirados na cultura da pequena ilha do Maio. 

A 18 de julho subirá ao palco do Festival Sete Sóis Sete Luas em Galveias 
a Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra. 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). 

O festival será retomado no mês de agosto com o concerto de Les Voix des 7Sóis que irá actuar no 
dia 3 de agosto no Anfiteatro de Montargil, no dia 4 de agosto no Anfiteatro da Zona Ribeirinha com 
a Banda de Montargil e no dia 5 de agosto em Foros de Arrão na Sede do Grupo Desportivo e 
Cultural. 
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Les Voix des 7Sóis é o nome da 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 prosseguirá a 17 de agosto no Anfiteatro de Montargil com o concerto de Christoph 
Mondolonieterminará a 6 de setembro no Anfiteatro da Zona Ribeirinha com o concerto 
da Brava7LuasBand, uma produção original do Festival que traz ao mundo um reportório baseado na 
tradição musical da Ilha das Flores em Cabo Verde, Brava, conhecida pela sua lânguida morna e pela 
poesia de Eugenio Tavares. O uso do crioulo, a língua local, dá aos temas uma emoção especial. 

Todos os espetáculos são gratuitos e começam às 22 horas. 
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Festival Sete Sóis Sete 
Luas abre sábado com 
circo aéreo acrobático 
Um espetáculo de circo aéreo acrobático, exposições e concertos 
marcam a edição deste ano do Festival Sete Sóis Sete Luas que vai 
decorrer no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), foi hoje divulgado. 

 
 

 
13:00 - 19/06/19 POR LUSA 
CULTURA PONTE DE SOR 
Promovido pela Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio do município 

e do programa Europa Criativa, a 27.ª edição do festival abre no sábado e decorre até 
setembro, contando com a participação de cerca de 90 artistas de vários países. 
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Festival Sete Sóis Sete 
Luas abre sábado com 
circo aéreo acrobático 
Um espetáculo de circo aéreo acrobático, exposições e concertos 
marcam a edição deste ano do Festival Sete Sóis Sete Luas que vai 
decorrer no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), foi hoje divulgado. 

 
 

 
13:00 - 19/06/19 POR LUSA 
CULTURA PONTE DE SOR 
Promovido pela Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio do município 

e do programa Europa Criativa, a 27.ª edição do festival abre no sábado e decorre até 
setembro, contando com a participação de cerca de 90 artistas de vários países. 

 
"O festival vai contar com a presença de cerca de 90 artistas oriundos de vários países, 
como Portugal, Itália, Espanha, França, Croácia, Marrocos Tunísia e Cabo Verde", disse 
hoje o diretor do Festival Sete Sóis Sete Luas, Marco Abbondanza, em declarações à 
agência Lusa. 

O certame arranca no sábado, pelas 19h00, no Campo da Restauração em Ponte de Sor, 
com um espetáculo inspirado no universo barroco 'Bruits de Coulisses', da companhia 
francesa de circo aéreo acrobático Les P'tits Brás. 

De acordo com a organização, o público vai ser 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". 

Indicando que a programação do festival também é descentralizada este ano para as 
freguesias rurais do concelho, Marco Abbondanza referiu que o evento apresenta "o 
melhor dos talentos do mediterrâneo e do mundo lusófono". 

O festival prossegue no dia 29 deste mês, a partir das 22h00, na zona ribeirinha de Ponte 
de Sor, com a Orkestra Popular dês 7Luas. 

O mesmo espetáculo vai depois ser repetido, a 1 de julho, na freguesia de Montargil, a 
partir das 22:00. 

No dia 14 de julho é a vez da freguesia rural de Longomel acolher o concerto com 7Luas 
Maio Band, de Cabo Verde, no recinto de festas, a partir das 22h00. 

O festival prossegue a 18 de julho, na freguesia rural de Galveias, com o concerto de 
Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra, projeto musical criado para "promover o diálogo 
intercultural" e que conta com músicos judeus, muçulmanos e cristãos, representativos 
dos três mundos culturais e religiosos típicos do mediterrâneo e do sul da Europa. 

O espetáculo, agendado para as 22h00, conta ainda com a participação da Banda da 
Sociedade Filarmónica Galveense. 

O festival regressa depois a Montargil no dia 3 de agosto com o espetáculo musical Les 
Voix dês 7Sóis, com a participação da Banda da Escola de Música de Montargil, e à zona 
ribeirinha de Ponte de Sor, no dia seguinte, com o mesmo espetáculo. 

No dia 5 de agosto o concerto de Les Voix dês 7Sóis é apresentado na freguesia rural de 
Foros do Arrão. 

O Festival Sete Sois Sete Luas prossegue a 17 de agosto em Montargil, com o artista da 
Córsega (França) Christophe Mondoloni, no anfiteatro do Laranjal. 
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A iniciativa encerra a 06 de setembro, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, com 
o espetáculo dos cabo-verdianos Brava 7Luas Band, a partir das 21h00. 

Além da música, o festival tem para oferecer, no dia 29 deste mês, a partir das 21h30, uma 
degustação de produtos da ilha La Réunion, no anfiteatro da zona ribeirinha de Ponte de 
Sor. 

No dia 13 de julho, às 18h00, o Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor acolhe a 
inauguração da exposição 'Sancho el Quijote/Quijote El Sancho', com obras criadas pelos 
artistas da rede cultural Sete Sóis Sete Luas. 

Entre os dias 6 a 13 de julho, o 'street artist' italiano Gio Pistone vai criar um mural em 
Longomel para assinalar esta edição do festival. 
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Festival Sete Sóis Sete 
Luas abre sábado em Ponte 
de Sor com circo aéreo 
acrobático 
MadreMedia / Lusa    19 jun 2019 13:49    Vida 
 
 
Um espetáculo de circo aéreo acrobático, exposições e concertos marcam 
a edição deste ano do Festival Sete Sóis Sete Luas que vai decorrer no 
concelho de Ponte de Sor (Portalegre), foi hoje divulgado. 
 
 

 
Festival Sete Sóis Sete Luas | Ilustração por Tutu Sousa 
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Promovido pela Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio do 
município e do programa Europa Criativa, a 27.ª edição do festival abre no 
sábado e decorre até setembro, contando com a participação de cerca de 90 
artistas de vários países. 

“O festival vai contar com a presença de cerca de 90 artistas oriundos de vários 
países, como Portugal, Itália, Espanha, França, Croácia, Marrocos Tunísia e 
Cabo Verde”, disse hoje o diretor do Festival Sete Sóis Sete Luas, Marco 
Abbondanza, em declarações à agência Lusa. 

O certame arranca no sábado, pelas 19:00, no Campo da Restauração em 
Ponte de Sor, com um espetáculo inspirado no universo barroco "Bruits de 
Coulisses", da companhia francesa de circo aéreo acrobático Les P’tits Brás. 

De acordo com a organização, o público vai ser 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”. 

Indicando que a programação do festival também é descentralizada este ano 
para as freguesias rurais do concelho, Marco Abbondanza referiu que o evento 
apresenta “o melhor dos talentos do mediterrâneo e do mundo lusófono”. 

O festival prossegue no dia 29 deste mês, a partir das 22:00, na zona ribeirinha 
de Ponte de Sor, com a Orkestra Popular dês 7Luas. 

O mesmo espetáculo vai depois ser repetido, a 01 de julho, na freguesia de 
Montargil, a partir das 22:00. 

No dia 14 de julho é a vez da freguesia rural de Longomel acolher o concerto 
com 7Luas Maio Band, de Cabo Verde, no recinto de festas, a partir das 22:00. 

O festival prossegue a 18 de julho, na freguesia rural de Galveias, com o 
concerto de Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra, projeto musical criado para 
“promover o diálogo intercultural” e que conta com músicos judeus, 
muçulmanos e cristãos, representativos dos três mundos culturais e religiosos 
típicos do mediterrâneo e do sul da Europa. 

O espetáculo, agendado para as 22:00, conta ainda com a participação da 
Banda da Sociedade Filarmónica Galveense. 

O festival regressa depois a Montargil no dia 03 de agosto com o espetáculo 
musical Les Voix dês 7Sóis, com a participação da Banda da Escola de Música 
de Montargil, e à zona ribeirinha de Ponte de Sor, no dia seguinte, com o 
mesmo espetáculo. 

No dia 05 de agosto o concerto de Les Voix dês 7Sóis é apresentado na 
freguesia rural de Foros do Arrão. 
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O Festival Sete Sois Sete Luas prossegue a 17 de agosto em Montargil, com o 
artista da Córsega (França) Christophe Mondoloni, no anfiteatro do Laranjal. 

A iniciativa encerra a 06 de setembro, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de 
Sor, com o espetáculo dos cabo-verdianos Brava 7Luas Band, a partir das 
21:00. 

Além da música, o festival tem para oferecer, no dia 29 deste mês, a partir das 
21:30, uma degustação de produtos da ilha La Réunion, no anfiteatro da zona 
ribeirinha de Ponte de Sor. 

No dia 13 de julho, às 18:00, o Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor 
acolhe a inauguração da exposição “Sancho el Quijote/Quijote El Sancho”, com 
obras criadas pelos artistas da rede cultural Sete Sóis Sete Luas. 

Entre os dias 06 a 13 de julho, o 'street artist' italiano Gio Pistone vai criar um 
mural em Longomel para assinalar esta edição do festival. 
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Sete Sóis Sete Luas arranca sábado 
19/06/2019 

  A XXVII (27ª) edição do Festival Sete Sóis Sete 

Luas, promotor das artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono, vai 

mais uma vez decorrer na cidade de Ponte de Sor com uma vasta programação 

musical que começa no dia 22 de junho, às 19 horas, com o espetáculo “Bruits de 

Coulisses” a nova produção da conhecida companhia francesa de circo aéreo 

acrobático Les P’tits Brás. 

A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Sor e do 

programa Europa Criativa, inclui de 23 a 29 junho os ensaios da Orkestra Popular 

das 7Luas, que irá atuar no Anfiteatro da Zona da Ribeirinha em Ponte de Sor a 

29 junho e no Anfiteatro de Montargil a 1 julho. 

Em seguida, a 13 de julho às 18 horas, o Centrum Sete Sóis Sete Luas inaugurará 

a exposição “Sancho el Quijote/Quijote El Sancho” com obras criadas pelos 

artistas da rede cultural Sete Sóis Sete Luas. 

De 6 a 13 de julho o street artist italiano Gio Pistone chegará à cidade para criar 

um mural em Longomel. 

Irá ainda realizar-se em Longomel, a 14 de julho, o concerto da 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 da Maio 7LuasBand harmoniza músicas 

tradicionais, composições originais e novos arranjos inspirados na cultura da 

pequena ilha do Maio. 
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A 18 de julho subirá ao palco do Festival Sete Sóis Sete Luas em Galveias a 

Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra. 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). 

O festival será retomado no mês de agosto com o concerto de Les Voix des 7Sóis 

que irá actuar no dia 3 de agosto no Anfiteatro de Montargil, no dia 4 de agosto 

no Anfiteatro da Zona Ribeirinha com a Banda de Montargil e no dia 5 de agosto 

em Foros de Arrão na Sede do Grupo Desportivo e Cultural. 

O Festival prosseguirá a 17 de agosto no Anfiteatro de Montargil com o concerto 

de Christoph Mondoloni e terminará a 6 de setembro no Anfiteatro da Zona 

Ribeirinha com o concerto da Brava7LuasBand, uma produção original do Festival 

que traz ao mundo um reportório baseado na tradição musical da Ilha das Flores 

em Cabo Verde, Brava, conhecida pela sua lânguida morna e pela poesia de 

Eugenio Tavares. O uso do crioulo, a língua local, dá aos temas uma emoção 

especial. 

Todos os espetáculos são gratuitos e começam às 22 horas. 
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Ponte de Sor | Festival Sete Sóis Sete Luas 
abre este sábado com circo aéreo 
acrobático 
Por Agência Lusa - 20 de Junho, 2019 
 

Festival Sete Sóis Sete Luas abre sábado em Ponte de Sor com circo aéreo 

acrobático. Foto: DR 

 
 
 

Um espetáculo de circo aéreo acrobático, exposições e concertos marcam a edição 
deste ano do Festival Sete Sóis Sete Luas que vai decorrer no concelho de Ponte 
de Sor (Portalegre). 
 
Promovido pela Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio do município 
e do programa Europa Criativa, a 27.ª edição do festival abre no sábado e decorre 
até setembro, contando com a participação de cerca de 90 artistas de vários 
países. 

“O festival vai contar com a presença de cerca de 90 artistas oriundos de vários 
países, como Portugal, Itália, Espanha, França, Croácia, Marrocos Tunísia e Cabo 
Verde”, disse o diretor do Festival Sete Sóis Sete Luas, Marco Abbondanza, em 
declarações à agência Lusa. 
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PUB 
O certame arranca no sábado, pelas 19:00, no Campo da Restauração em Ponte 
de Sor, com um espetáculo inspirado no universo barroco “Bruits de Coulisses”, da 
companhia francesa de circo aéreo acrobático Les P’tits Brás. 

De acordo com a organização, o público vai ser 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”. 

PUB 
Indicando que a programação do festival também é descentralizada este ano para 
as freguesias rurais do concelho, Marco Abbondanza referiu que o evento 
apresenta “o melhor dos talentos do mediterrâneo e do mundo lusófono”. 

O festival prossegue no dia 29 deste mês, a partir das 22:00, na zona ribeirinha 
de Ponte de Sor, com a Orkestra Popular dês 7Luas. 

O mesmo espetáculo vai depois ser repetido, a 01 de julho, na freguesia de 
Montargil, a partir das 22:00. 

No dia 14 de julho é a vez da freguesia rural de Longomel acolher o concerto com 
7Luas Maio Band, de Cabo Verde, no recinto de festas, a partir das 22:00. 

O festival prossegue a 18 de julho, na freguesia rural de Galveias, com o concerto 
de Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra, projeto musical criado para “promover o 
diálogo intercultural” e que conta com músicos judeus, muçulmanos e cristãos, 
representativos dos três mundos culturais e religiosos típicos do mediterrâneo e 
do sul da Europa. 

O espetáculo, agendado para as 22:00, conta ainda com a participação da Banda 
da Sociedade Filarmónica Galveense. 

O festival regressa depois a Montargil no dia 03 de agosto com o espetáculo 
musical Les Voix dês 7Sóis, com a participação da Banda da Escola de Música de 
Montargil, e à zona ribeirinha de Ponte de Sor, no dia seguinte, com o mesmo 
espetáculo. 

No dia 05 de agosto o concerto de Les Voix dês 7Sóis é apresentado na freguesia 
rural de Foros do Arrão. 

O Festival Sete Sois Sete Luas prossegue a 17 de agosto em Montargil, com o 
artista da Córsega (França) Christophe Mondoloni, no anfiteatro do Laranjal. 

A iniciativa encerra a 06 de setembro, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de 
Sor, com o espetáculo dos cabo-verdianos Brava 7Luas Band, a partir das 21:00. 

Além da música, o festival tem para oferecer, no dia 29 deste mês, a partir das 
21:30, uma degustação de produtos da ilha La Réunion, no anfiteatro da zona 
ribeirinha de Ponte de Sor. 
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No dia 13 de julho, às 18:00, o Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor 
acolhe a inauguração da exposição “Sancho el Quijote/Quijote El Sancho”, com 
obras criadas pelos artistas da rede cultural Sete Sóis Sete Luas. 

Entre os dias 06 a 13 de julho, o ‘street artist’ italiano Gio Pistone vai criar um 
mural em Longomel para assinalar esta edição do festival. 
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‘Sete Sóis Sete Luas’ começa hoje 
em Ponte de Sor com circo aéreo 
acrobático, exposições e concertos 
22 JUNHO, 2019.   CULTURA     0 COMENTÁRIOS 

 

 
Um espetáculo de circo aéreo acrobático, exposições e concertos marcam a edição de 2019 do 

Festival Sete Sóis Sete Luas. Este ano, o festival acontece no concelho de Ponte de Sor, distrito de 

Portalegre. 

Promovido pela Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio do município e do programa 

Europa Criativa, a 27ª edição do festival abre no sábado, dia 22, e decorre até setembro, contando com a 

participação de cerca de 90 artistas de vários países. 

“O festival vai contar com a presença de cerca de 90 artistas oriundos de vários países, como Portugal, 

Itália, Espanha, França, Croácia, Marrocos Tunísia e Cabo Verde”, revelou o diretor do Festival Sete 

Sóis Sete Luas, Marco Abbondanza, em declarações à agência Lusa. 
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‘Sete Sóis Sete Luas’ começa hoje 
em Ponte de Sor com circo aéreo 
acrobático, exposições e concertos 
22 JUNHO, 2019.   CULTURA     0 COMENTÁRIOS 

 

 
Um espetáculo de circo aéreo acrobático, exposições e concertos marcam a edição de 2019 do 

Festival Sete Sóis Sete Luas. Este ano, o festival acontece no concelho de Ponte de Sor, distrito de 

Portalegre. 

Promovido pela Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio do município e do programa 

Europa Criativa, a 27ª edição do festival abre no sábado, dia 22, e decorre até setembro, contando com a 

participação de cerca de 90 artistas de vários países. 

“O festival vai contar com a presença de cerca de 90 artistas oriundos de vários países, como Portugal, 

Itália, Espanha, França, Croácia, Marrocos Tunísia e Cabo Verde”, revelou o diretor do Festival Sete 

Sóis Sete Luas, Marco Abbondanza, em declarações à agência Lusa. 

O certame arranca pelas 19h, no Campo da Restauração em Ponte de Sor, com um espetáculo inspirado 

no universo barroco “Bruits de Coulisses”, da companhia francesa de circo aéreo acrobático Les P’tits 

Brás. 

De acordo com a organização, o público vai ser 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”. 

Indicando que a programação do festival também é descentralizada este ano para as freguesias rurais do 

concelho, Marco Abbondanza referiu que o evento apresenta “o melhor dos talentos do mediterrâneo e 

do mundo lusófono”. 

O festival prossegue no dia 29 deste mês, a partir das 22h, na zona ribeirinha de Ponte de Sor, com a 

Orkestra Popular dês 7Luas. 

O mesmo espetáculo vai depois ser repetido, a 01 de julho, na freguesia de Montargil, a partir das 22h. 

No dia 14 de julho é a vez da freguesia rural de Longomel acolher o concerto com 7Luas Maio Band, de 

Cabo Verde, no recinto de festas, a partir das 22h. 

O festival prossegue a 18 de julho, na freguesia rural de Galveias, com o concerto de 

Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra, projeto musical criado para “promover o diálogo intercultural” e que 

conta com músicos judeus, muçulmanos e cristãos, representativos dos três mundos culturais e 

religiosos típicos do mediterrâneo e do sul da Europa. 

O espetáculo, agendado para as 22h, conta ainda com a participação da Banda da Sociedade Filarmónica 

Galveense. 

O festival regressa depois a Montargil no dia 03 de agosto com o espetáculo musical Les Voix dês 

7Sóis, com a participação da Banda da Escola de Música de Montargil, e à zona ribeirinha de Ponte de 

Sor, no dia seguinte, com o mesmo espetáculo. 

No dia 05 de agosto o concerto de Les Voix dês 7Sóis é apresentado na freguesia rural de Foros do 

Arrão. 

O Festival Sete Sois Sete Luas prossegue a 17 de agosto em Montargil, com o artista da Córsega 

(França) Christophe Mondoloni, no anfiteatro do Laranjal. 

A iniciativa encerra a 06 de setembro, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, com o espetáculo 

dos cabo-verdianos Brava 7Luas Band, a partir das 21h. 

Além da música, o festival tem para oferecer, no dia 29 deste mês, a partir das 21h30, uma degustação 

de produtos da ilha La Réunion, no anfiteatro da zona ribeirinha de Ponte de Sor. 

No dia 13 de julho, às 18h, o Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor acolhe a inauguração da 

exposição ‘Sancho el Quijote/Quijote El Sancho’, com obras criadas pelos artistas da rede cultural Sete 

Sóis Sete Luas. 

Entre os dias 06 a 13 de julho, o ‘street artist’ italiano Gio Pistone vai criar um mural em Longomel para 

assinalar esta edição do festival. 
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César Martín 
Miércoles, 26 de Junio de 2019 
FESTIVAL MÚSICA 

El guitarrista ceutí Javier Blanes, en el 

Festival Sete Sóis Sete Luas en Portugal 
 

El guitarrista ceutí Javier Blanes se ha unido a la ‘Orkestra Popular des 7Luas’ en su estreno este próximo 

sábado 29 de junio en el vigesimoséptimo Festival Sete Sóis Sete Luas en Ponte de Sor en Portugal. El 

Festival Sete Sóis Sete Luas se inició en 1993 hasta convertirse una Red Cultural compuesta por 30 

ciudades de 10 países diferentes. Casi treinta años trabajando por la difusión y puesta en valor de la música 

popular, étnica, tradicional y las artes plásticas, siempre con importantes personalidades de las culturas 

europea y mediterránea. 

El Festival Sete  Sóis  Sete Luas, promotor de las artes y culturas del Mediterráneo con el 
apoyo del programa Europa Creativa, ha elegido Ponte de Sor para celebrar su XXVII 
edición, en la que un año más se dan cita artistas de la amplia red de talentos del festival. 
Allí se estrenará este sábado 29 de junio la Orkestra Popular des 7Luas, con el guitarrista 
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ceutí Javier Blanes, junto a él Bárbara Eramo (voz), Roberto Bandeira de Mello (percusión) 
Manecas Costa (voz y bajo), Ricardo Coelho (vientos), llegados de Italia, Brasil, Guiné-
Bissau y Portugal. 
 

 
 

La segunda cita de la Orkestra Popular 7Luas será al día siguiente, domingo 30 de junio, en 
Pombal, justo a una semana de que la banda se presente ante el público de Ceuta dentro 
de la edición ceutí del Festival Sete  Sóis  Sete Luas. 
 

 
 

El Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor es desde hace una semana el cuartel general 
de la Orkestra Popular des Sete Luas. Allí, los cinco miembros de la banda ensayan diez 
horas diarias para montar un espectáculo que tendrá su puesta de largo este sábado en 
el  Anfiteatro da Zona Ribeirinha. La Orkestra Popular des Sete Luas prepara un repertorio 
que viaja por las tierras de origen de sus cinco músicos. Blanes, desde Ceuta, llevará su 
toque flamenco, sonará el folklore portugués de la flauta de Ricardo Coelho, los ritmos 
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africanos de Manecas Costa y la percusión brasileña de Roberto Bandeira de Mello, todo ello 
aderezado con el acento italiano de Bárbara Eramo. 
 

 
 

Como no todo va a ser ensayar, a modo de aperitivo en la víspera de su estreno, los músicos 
de la Orkestra Popular 7 Luas disfrutarán de un taller gastronómico en el que podrán 
descubrir los sabores de Isla Reunión, una isla del océano Índico con estatus de 
departamento de ultramar francés y con condición de región ultraperiférica de la Unión 
Europea. 
 

 
 

Como cada año en sus 27 ediciones, desde Sete  Sóis  Sete Luas apuestan por el intercambio 
cultural promoviendo la movilidad de los artistas de las más treinta sedes del festival luso. 
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Por esta edición de 2019 pasarán artistas de Portugal, Italia, España, Francia, Croacia, 
Marruecos Túnez o Cabo Verde. 
  

El Festival Sete Sóis Sete Luas se inició en 1993 hasta convertirse  una Red Cultural 
compuesta por 30 ciudades de 10 países diferentes: Brasil, Cabo Verde, Croacia, Francia, 
Italia, Marruecos, Portugal, Rumania, Eslovenia y España. y Túnez.  Casi treinta años 
trabajando por la difusión y puesta en valor de la música popular, étnica, tradicional y las 
artes plásticas, siempre con importantes personalidades de las culturas europea y 
mediterránea. No en vano han sido Presidentes de Honor del Festival el escritor portugués 
José Saramago (Premio Nobel de literatura en 1998) y el actor italiano Darío Fo (Premio 
Nobel de literatura en 1997). Desde 2012, el Presidente de la República de las Islas de Cabo 
Verde es el nuevo Presidente Honorario del Festival Sete Sóis Sete Luas. 
  

Desde 1993, el Festival Sete  Sóis  Sete Luas es una propuesta de viaje por el mundo 
mediterráneo y lusófono. “Un viaje hecho de reuniones e intercambios. Los que viajan son 
los artistas, los operadores culturales y los propios espectadores”, explica la web del festival. 
Un viaje doble, el que hará un guitarrista ceutí hasta Ponte de Sor, en el Alentejo portugués, 
y el que hará de vuelta, con la música de la Orkestra popular 7 Luas rumbo a Ceuta. 
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Ponte de Sor | Festival Sete Sóis Sete Luas 
em Galveias 
Por Paula Mourato - 16 de Julho, 2019 
 

Créditos: Festival Sete Sóis Sete Luas 
A Med.Arab.Jewish.7Sóis.Orkestra (França, Israel, Itália, La Réunion, Marrocos, 
Portugal) com a Banda Filarmónica de Galveias, atua esta quinta-feira, 18 de 
julho, às 19:00, no Largo do Terreiro, em Galveias, no concelho de Ponte de Sor. 

PUB 
 

O Festival Sete Sóis Sete Luas, promotor das artes e culturas do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono, com o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Sor e do 
programa Europa Criativa, é mais uma vez apresentado na cidade de Ponte de Sor 
para celebrar a sua XXVII edição. 

“Uma edição ambiciosa durante a qual sobem ao palco do Festival Sete Sóis Sete 
Luas importantes artistas internacionais da rede cultural do Festival. Desde 
sempre, a mobilidade dos artistas é um dos principais objetivos do Festival Sete 
Sóis Sete Luas que apresenta artistas conhecidos no seu país, mas pouco 
conhecidos a nível internacional”, informa a organização. 
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PUB 
 

Trata-se de uma nova produção do Festival Sete Sóis Sete Luas com o apoio do 
Programa Europa Criativa. A entrada é livre. 
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Festival Sete Sois SeteLuas — Ponte de Sor 
 August 4,  2019   136 
 

 
 
 

 
 
Date/Time 
Date(s) - 04/08/2019 
10:00 pm - 11:30 pm 

Location 
Anfiteatro de Ponte de Sor 

Categories 

o Festas | Festivals | Gatherings 
o Highlights 
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4 AUGUST 
10 P.M. AMPHITHEATRE OF THE RIVERSIDE AREA 

Les Voix des 7Sóis (Slovenia, France, Italy, Portugal, Tunisia). New production of the Festival Sete 
Sóis Sete Luas with the support of the Creative Europe Program. 

with the Montargil Band 

Les Voix des 7Sóis is the name of the original artistic creation from 2019 of the Festival Sete Sóis Sete 
Luas. It comes from the joint work of 6 incredible musicians from the various shores of the 
Mediterranean, the Portuguese-speaking world and the French-speaking world. All these musical 
cultures, different instruments and young international talents meet to share traditions and create new 
musical themes. They testify to the possibility of understanding and collaboration, transmitting the 
moving vibrations of the countries of the Seven Suns Seven Moons Festival Network. 
With the musical direction of the Portuguese composer, guitarist and pianist Nuno Dario, Slovenian 
bassist Teo Collori, French flutist Damien Fadat, Portuguese percussionist Ruca Rebordão and the 
young singers from Italy Paola Bivona and Tunisia Hadil Mechrgui participate in this orchestra. 

FREE ENTRY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




