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FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS | POMBAL  
Família & Entretenimento 

Data  
21/06/2019 até 06/08/2019  
Ver progr | Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Domingo 
 
Local  

Pombal, Pombal 
 
Classificação Etária  
Todas as Idades 
 
 

Descrição do Evento  

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS | POMBAL – O Festival Sete Sóis Sete Luas, promotor das 
artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono, com o apoio da Câmara Municipal de 
Pombal e do programa Europa Criativa, será mais uma vez apresentado este ano na cidade de 
Pombal, de 21 de Junho a 6 de Agosto, para celebrar a sua XXVII edição. 
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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 que começa a 21 de Junho às 21h30 no Largo do 

Cardal 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”. 

Durante os dias 25 a 30 junho o street artist ART NEVER2501 (ITÁLIA) estará presente na 
cidade de Pombal para a criação de um mural na Rua Fidalgo Aprendiz. 

Segue-se ainda a 30 de junho no Castelo de Pombal às 21h30, o concerto da 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 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). 

Esta orquestra estará também presente nos dias 2 e 3 de julho às 11h00 para um concerto 
de beneficência na Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Pombal 
(CERCIPOM) e na Santa Casa da Misericórdia de Pombal (Lar Rainha Santa Isabel). 

No dia 7 de julho às 21h30 no Castelo de Pombal, realizar-se-á o concerto da MAIO 

7LUASBAND. Esta produção 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 
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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 7LUAS BAND harmoniza músicas 
tradicionais, composições originais e novos arranjos inspirados na cultura da pequena ilha do 
Maio. 

No dia 7 de agosto o Festival terá uma dupla programação. Às 19h no Largo do Cardal o 
público poderá assistir ao fabuloso espetáculo de bicicleta acrobática de YLDOR LLACH, onde 
o 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. Às 21h30 
o Festival desloca-se até à Praça Marquês de Pombal para apresentar o concerto de Gustafi. 
Esta banda croata foi fundada em 1990, em Vodnjan, uma pequena cidade na costa adriática 
norte da Croácia. Ao longo da sua carreira lançou 11 álbuns e conta com mais de 1300 
concertos ao vivo. De acordo com o crítico Sven Semencic, “Gustafi são, ao mesmo tempo, uma 
sensação estritamente regional e o produto mais completo da música do mundo de fabrico 
caseiro”. Os espetáculos ao vivo da mais ambiciosa e melhor sucedida banda croata são 
baseados numa mistura de música autêntica, aparentemente impossível, de tal modo que até 
David Byrne, impressionado, se juntou ao palco com a banda, durante um dos concertos de 
Gustafi em Zagreb, dando vida a um espetáculo fantástico e inesquecível. 

No final desta vigésima sétima edição, na quinta-feira, 8 de agosto, pelas 21h30, na Praça 

Marquês de Pombal, será apresentada a nova produção original de 2019 do Festival Sete 
Sois Sete Luas, LES VOIX DES 7SÓIS. A banda também irá realizar um concerto de beneficência 
às 11 horas na Associação de Pensionistas Reformados e Aposentados. Les Voix des 7Sóis , 
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. 

TODOS OS ESPETÁCULOS SÃO GRATUITOS. 
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21 JUN 2019 SEXTA       21h30 até    08 AGO 2019 QUINTA  23h59 
Festival Sete Sóis Sete Luas 
Pombal  Cidade de Pombal 
Animação Cultural Circo Artes Plásticas Música 
 

Castelo de Pombal 
SINOPSE 
O Festival Sete Sóis Sete Luas, promotor das artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo 
lusófono, surgiu em 1993 e integra atualmente uma Rede Cultural composta por 30 cidades 
de 10 países diferentes: Brasil, Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, 
Roménia, Eslovénia, Espanha e Tunísia.  

O Festival Sete Sóis Sete Luas, que comemora em 2019 a sua 27ª edição, desenvolve os seus 
projetos em várias áreas, nomeadamente música popular, étnica e tradicional bem como 
artes plásticas, envolvendo artistas conhecidos no seu país, mas pouco conhecidos a nível 
internacional. 

Em Pombal, um dos vários municípios que integra o FSSSL, a programação para este ano 
inicia-se no dia 21 de junho, culminando no dia 8 de agosto, passando por diversos locais 
da cidade, nomeadamente pelo Castelo de Pombal nos dias 30 de junho e 7 de julho. 
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‘Sete Sóis Sete Luas’ encerra a 8 de Agosto 
17 de Julho de 2019 
 

 
 
O Festival Sete Sóis Sete Luas encerra, na cidade de Pombal, no dia 8 de Agosto, 
com a actuação da nova produção original “Les Vois du 7Sóis”. O espectáculo está 
agendado para as 21h30, na Praça Marquês de Pombal. 
No mesmo dia, a banda que reúne seis músicos de Portugal, França, Itália e 
Tunísia, actuará, às 11 horas, na Associação de Pensionistas Reformados e 
Aposentados de Pombal (APRAP). 
No dia anterior (7 de Agosto), o Largo do Cardal será palco, pelas 19 horas, da 
actuação do ciclista acrobático catalão Yldor Llach, num espectáculo que interagirá 
de forma natural e dinâmica com o público. No mesmo dia, às 21h30, a Praça 
Marquês de Pombal acolherá um concerto de Gustafi, uma banda oriunda de 
Vodnjan, uma pequena cidade da costa adriática da Croácia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISÃO DE IMPRENSA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 6

 
 

 
 

18 JUN COMEMORAÇÕES DOS 28 ANOS DA 
ELEVAÇÃO A CIDADE – POMBAL REÚNE 
ESPECIALISTAS PARA PROJETAR O FUTURO DA 
CIDADE 
O Município e a Junta de Freguesia de Pombal promovem de 19 a 23 de junho 
as Comemorações dos 28 Anos da Elevação de Pombal a Cidade, com uma programação 
que se centrará na promoção da reflexão e discussão do novo Plano Estratégico da Cidade 
de Pombal. 
Ao todo serão oito iniciativas com momentos destinados à música, ao desporto, a 
manifestações de cariz popular, e com destaque para a realização, no dia 21 de junho, da 
Conferência “Pombal – Estratégia e Futuro”, que reunirá no Teatro-Cine de Pombal nomes 
como Eduardo Marçal Grilo (Ex-Ministro da Educação), Isabel Damasceno (Vogal Executiva 
do Centro 2020), Cláudio de Jesus (Presidente da Águas de Portugal Internacional, S.A.), 
Henrique Martins (Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.) e 
Paulo Lameiro (Coordenador da Candidatura Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027). 

“Esta é uma ocasião para pensarmos a cidade e para termos um momento de reflexão que 
possa lançar o novo Plano Estratégico da Cidade de Pombal, passados mais de 20 anos da 
aprovação do primeiro plano”, assume o Presidente da Câmara Municipal de Pombal. 

Segundo Diogo Mateus, “avaliando o trabalho que foi desenvolvido nos últimos 20 anos, 
percebe-se não só da necessidade de atualizar o nosso plano estratégico, como se pode 
assumir que o conjunto das propostas que existiam naquele plano se encontram praticamente 
cumpridas”, disse o autarca, reforçando que, há 20 anos, “quando se começou a executar o 
plano, a preocupação residia na necessidade de se equipar a cidade com um conjunto de 
respostas, nomeadamente em equipamentos e novos serviços, que lhe davam essa nova 
dimensão de cidade”. 
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Diogo Mateus assume que “hoje a reflexão é diferente. Já não se trata apenas de ter esses 
equipamentos, mas sim de saber a melhor forma de os utilizar, de se tirar o melhor 
rendimento desses equipamentos, garantindo que se assumam como peças fundamentais 
para a fruição, para a felicidade, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a 
Educação dos jovens, e também para o Envelhecimento Ativo, naquilo que é a adequação da 
cidade às novas realidades”, conclui. 

Igual opinião tem o presidente da Junta de Freguesia de Pombal, que destaca a importância 
da participação da população e das instituições na discussão que se pretende promover em 
torno da elaboração do novo Plano Estratégico da Cidade de Pombal. 

“É importante desafiamos as pessoas a participar, a vir assistir e a partilhar os seus 
contributos nas várias áreas que consideramos prioritárias para o desenvolvimento da nossa 
cidade”, referiu Pedro Pimpão. 

Para o autarca, “é um desafio começar a definir-se aquilo que há-de ser a evolução da cidade 
de Pombal nos próximos anos, num contexto em que o país se prepara para o novo quadro 
comunitário, e em que os desafios são completamente diferentes dos que eram há 20 anos”, 
disse o presidente da Junta de Pombal, que garantiu “o empenho a 300% na concretização 
do plano estratégico e na implementação das medidas que vieram a ser definidas”, reiterando 
a importância da participação da população e das instituições. 

  

Programa das comemorações prolonga-se por cinco dias 
As Comemorações dos 28 Anos da Elevação de Pombal a Cidade contemplam uma 
programação de cinco dias, de 19 a 23 de junho, abrindo no dia 19 com o espetáculo 
“Crianças ao Palco”, no Jardim do Cardal, às 21H00, evento promovido pela Junta de Pombal 
e que vai na 9ª edição. 

No dia 20, às 19H00, o Estádio Municipal recebe a 1ª edição do Meeting Marquês de Pombal 
em Atletismo, competição que terá cerca de duas dezenas de provas destinadas a ambos os 
sexos e aos escolões de juvenis, juniores e seniores. Salto em comprimento, salto com vara, 
triplo salto, lançamento de peso (4kg e 7,26ks), e velocidades (100, 400 800 e 1500 metros e 
400 metros barreiras). 

Ainda no dia 20, às 21H00, o Largo do Cardal será palco da “Pombal Jam Session”, que 
pretende juntar artistas locais numa sessão de improvido e de mostra dos talentos locais. 
No dia 21, das 09H00 às 18H00, decorrerá a Conferência “Pombal – Estratégia e Futuro”, que 
será presidida pela Vogal Executiva do Centro 2020, Isabel Damasceno, às 09H30. De 
seguida, às 10H00, Cláudio de Jesus, presidente da Águas de Portugal Internacional, S.A., 
promoverá o debate em torno da temática “As Cidades do Futuro”. Às 11H00, Eduardo Marçal 
Grilo, ex-Ministro da Educação, apresentará uma palestra sobre “Os novos desafios da 
Educação”. 

Da parte da tarde, às 14H30, o Maestro Paulo Lameiro, Coordenador da Candidatura Leiria a 
Capital Europeia da Cultural 2027, falará sobre “Rede Cultura 2027: Pombal e a próxima 
candidatura portuguesa a Capital Europeia da Cultura”. Às 16H00, Henrique Martins, 
presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., apresentará a sua visão 
sobre “Saúde, Tecnologia e Municípios”, momento que antecederá o encerramento dos 
trabalhos. As inscrições para a conferência podem ser efetuadas aqui. 
Nesse dia, às 21H30, o Largo do Cardal receberá o espetáculo “Bruits de Coulisses”, numa 
apresentação da companhia francesa Les P’tits Brás, no âmbito do Festival Sete Sóis Sete 
Luas. 
No dia 22, sairá à rua, às 09H00, a Volta a Pombal em Bicicleta “Pombal a Pedalar”, prova de 
cicloturismo promovida pelo Clube de Cicloturismo de Pombal. Às 16H00 decorrerá o Arraial 
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Popular de São João, no Bairro Agorreta, evento que conta com a colaboração dos Amigos 
do Bairro Agorreta. 

A programação das Comemorações dos 28 Anos da Elevação de Pombal a Cidade encerra 
no dia 23 de junho às 18H00, com a cerimónia de entrega de troféus do 1º Torneio Infantil 
Internacional PombalCup, no Estádio Municipal. 
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