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Simona Leggerini: Assistente de produção // Giulia Salutini: Press Office
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MAFRA 
Alameda da EPI - Palácio Nacional de Mafra

NOP – NUOVA OFFICINA POPOLARE  
(Nápoles, Itália)

Nuova Officina Popolare propõe um espetáculo cheio 
de energia, inspirado na música e nos bailes populares 
de Nápoles e do sul da Itália, com referência especial 
nos estilos típicos da tammurriata e da pizzica. O 
grupo, composto por 4 prestigiados músicos, cantantes e 
bailarinas, realiza uma homenagem especial a grandes 
figuras da música popular de Nápoles como Eugenio 
Bennato, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Roberto 
Murolo, Roberto de Simone.



10 de setembro, 21h 
MAFRA 
Alameda da EPI - Palácio Nacional de Mafra

JESSICA ARPIN   
(Brasil-Espanha) «Kalabazi» 

Espetáculo de bicicleta acrobática
Jessica Arpin, artista de circo, clown, atriz e exploradora 
nasceu no Brasil, no Salvador da Bahia e estudou teatro 
e circo no Théâtre-Cirqule e depois com 18 anos voa 
no norte do Canada para completar os seus estudos 
na Escola Nacional de Circo de Montreal. Desde então 
Jessica Arpin apresenta os seus espetáculos entre teatro, 
circo, rua, cabaret e acrobacias nos Chapiteaux de todo 
o mundo: Brasil, Belgica, Canada, Suiça, Itália, Nuvavut 
(Polo Norte). O vento na voz e o fogo nas ações tornam 
os seus espetáculos próximos do universo do clown, sem 
limitações linguísticas, sociais, geográficas e politicas. O 
humor não tem fronteiras!
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10 de setembro, 22h 
MAFRA 
Alameda da EPI - Palácio Nacional de Mafra

BLIMUNDA 7LUAS ORKESTRA 
(Andaluzia, Cabo Verde, Itália, La Réunion, Portugal) 

Concerto

A «Blimunda 7Luas Orkestra» é a criação musical 
original do Festival SSSL que homenageia o Premio 
Nobel José Saramago por ocasião dos 100 anos do seu 
nascimento.  A orquestra reúne 6 prestigiados músicos 
vindos de Andaluzia, Cabo Verde, Itália, La Réunion, 
Portugal que irão desenvolver um repertório original 
inspirado nas personagens e no mundo das obras do 
Saramago em chave musical de acordo com as tradições 
de cada músico. Com: Luís Peixoto (Portugal) bouzouki, 
cavaquinho, direção musical; Nicole Dambreville (La 
Réunion) voz; Giovanni Lo Cascio (Itália) percussões; 
Juan Pinilla (Andaluzia) voz flamenca; Rui Salomão (Cabo 
Verde) baixo; Miguel Veras (Portugal) guitarra.

11 de setembro, 19h 
MAFRA 
Alameda da EPI - Palácio Nacional de Mafra

ORAIN BI  
(País Basco, Espanha) «Mute»
Teatro de Rua
Orain-Bi é uma companhia de circo-teatro de Bilbao 
(País Basco), composta por Rodrigo Lacasa Montes (Toli) 
e Sara Alvarez Iglesias (Sarini), que utiliza diferentes 
disciplinas acrobáticas, como o poste acrobático e o 
mano-mano. Mute é o novo espetáculo estreiado em 
maio de 2022 no histórico Festival de teatro de rua 
Umore Azoka de Leioa, no País Basco. Com Mute a 
companhia ganhou o Prêmio como melhor espetáculo de 
teatro de calle de Euskadi 2022. O júri considerou que 
‘Mute’ é “uma proposta original, simpática e cuidada, 
que cativa o público pelas suas emoções limpas, 
pela simplicidade e pela sua elaboração cuidada no 
desenvolvimento da história”.


