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BLIMUNDA 7LUAS ORKESTRA 
Segunda-feira 5 de 
Setembro, 15h
Concerto de solidariedade 
na SCM de PONTE DE SOR 
Terça-feira 6 de  
Setembro, 10h 
Concerto de solidariedade 
no CRIPS cm PONTE DE SOR
Sexta-feira 9 de  
Setembro, 22h 
PONTE DE SOR, Centrum 
Sete Sóis/CAC

Esta criação original foi formada 
para celebrar o 100º aniversário de nascimento do Nobel 
José Saramago (1922-2022), que durante 18 anos ocupou o 
cargo de Presidente Honorário do Festival Sete Sóis Sete Luas. 
Este ensemble conta com a participação do conhecido cantor 
andaluz Juan Pinilla – que cantará poemas de Saramago em 
estilo flamenco –, da cantora Nicole Dumbreville, da ilha de la 
Réunion – que irá interpretar músicas com textos de Saramago 
em crioulo, do guitarrista português Miguel Veras, do baixista 
cabo-verdiano Rui Salomão e do percussionista italiano 
Giuseppe Lo Cascio. O diretor musical é Luís Peixoto (Portugal).

YOUNG ORKESTRA DAS CIDADES 7SÓIS (Mediterrâneo) 
Sexta-feira 19 de Agosto, 10h
Concerto de solidariedade na AFATI de Foros do Arrão
Sexta-feira 19 de Agosto, 21h – FOROS DE ARRÃO
Sábado 20 de Agosto, 10h 
Concerto de solidariedade na ACNSP de VALE DE AÇOR
Sábado 20 de Agosto, 21h – PONTE DE SOR 
Anfiteatro da zona ribeirinha
Domingo 21 de Agosto, 10h 
Concerto de solidariedade no CCNSO de LONGOMEL
Domingo 21 de Agosto, 19h - LONGOMEL
Com a participação da cantora Bárbara Sousa 

A residência artística da Jeunesse V das Cidades 7Sóis decorrerá 
em agosto de 2022, no Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de 
Sor. O trabalho desenvolvido ao longo desta residência resultará 
numa produção musical composta pelo um repertório musical 
original criado pelos participantes: o diretor musical e cinco jovens 
talentos musicais das cidades da Rede do Festival Sete Sóis Sete 
Luas. O objetivo principal é representar a cultura mediterrânica 
tradicional e contemporânea, promovendo o diálogo intercultural, 
a mobilidade dos músicos, a cultivação do interesse e do gosto 
musical, tanto do público como dos próprios jovens músicos, para 
estas novas sonoridades luso mediterrânicas. 

Produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas

TARRAFAL 7SÓIS ORKESTRA
espetáculo musical (Cabo Verde)
Sábado 9 de julho, 15h
Concerto de solidariedade na SCM de MONTARGIL
Sábado 9 de julho, 21h – MONTARGIL
Anfiteatro do Laranjal
Domingo 10 de julho, 15h
Concerto de solidariedade na ADAS de TRAMAGA
Domingo 10 de julho, 19h 
PONTE DE SOR 
FEIRA AGROFLORESTAL – FESTAS DA CIDADE
Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com 
a participação de 4 músicos bem conhecidos e da bailarina 
Deina, da cidade de Tarrafal da ilha de Santiago. O repertório 
do grupo defende a tradição musical de Santiago, utilizando 
o crioulo e inspirando-se nos estilos do batuque e do funaná. 
O cantor e guitarrista Dany Fonseca, o guitarrista Valdemiro 
Budó, o baterista Danielson e o baixista Nené Honorato, foram 
dirigidos musicalmente pelos mestres Mario Incudine (Sicília, 
Itália) e José Peixoto (Portugal). O repertório da Tarrafal 7Sóis 
Orkestra junta músicas tradicionais a composições originais e 
novos arranjos, inspirados na cultura da ilha de Santiago.  
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7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA 

(Cabo Verde, Itália, Luxemburgo, Portugal, Sérvia) 
Domingo 17 de Julho, 15h 
Concerto de solidariedade na FMCGC de Galveias 
Domingo 17 de Julho, 19h – GALVEIAS 
Segunda-feira 18 de Julho, 10h 
Concerto de solidariedade na ASS de Ponte de Sor
A 7Sóis Luso Med Esch Orkestra é o novo projeto musical 
original de 2022, que contempla a inclusão de dois novos 
países na Rede internacional de Sete Sóis Sete Luas: o 
Luxemburgo e a Sérvia. Sob a direção musical do afamado 
músico italiano Stefano Saletti, a orquestra conta com a 
participação dos portugueses José Peixoto (guitarra) – 
antigo elemento do grupo Madredeus – e Ruca Rebordão 
(percussões), a cabo-verdiana Rosa Borges (voz), o 
luxemburguês Boris Schmidt (contrabaixo) e o sérvio Lazar 
Novkov (acordeão). Estes músicos, que não partilham a língua 
materna, conseguem desenvolver um trabalho conjunto graças 
à universalidade da linguagem musical, e irão desenvolver 
um repertório de originais inspirados pela diversidade 
de tradições musicais de cada elemento da orquestra. Do 
embate artístico entre estes artistas, embaixadores da cultura 
dos seus países, emerge uma viagem musical made by Sete 
Sóis, que conduzirá os espetadores pelo encanto místico do 
mundo luso mediterrânico.  Produção original do Festival 
Sete Sóis Sete Luas.

VORTICE DANCE COMPANY (Portugal):
video mapping dedicado aos momentos marcantes 
dos 30 anos do Festival SSSL
Sexta-feira 9 de Setembro, 21h30
PONTE DE SOR, CAC/Centrum Sete Sóis Sete Luas
Celebração dos 30 anos do Festival Sete Sóis Sete 
Luas (1993-2022)
A Vortice Dance Company é uma companhia portuguesa 
com um curriculum internacional incrível que desenvolve o 
seu trabalho numa performance extraordinária e inovadora, 
combinando dança contemporânea, videomapping, teatro 
visual e cenografias. As suas criações ganharam reconheci-
mento crítico e internacional. Anthropocene, White, Fátima, 
O dia em que o Sol bailou, Beatles na Favela, HOME 2.0, 
são algumas das criações do fundador e codiretor artístico 
Rafael Carriço e da coreógrafa e codiretora artística Cláu-
dia Martins, aclamados a nível internacional em mais de 35 
países.

Sábado 3 de Setembro, 21h 
MONTARGIL, centro histórico

Celebração dos 30 anos do Festival Sete Sóis Sete 
Luas (1993-2022)
DEABRU BELTZAK (País Basco) «Les Tambours de Feu»

Teatro de rua com pirotecnia, fogo e parada  
Produção Original do Festival Sete Sóis Sete Luas. 

Deabru Beltzak é a companhia de teatro de rua do País 
Basco mais conhecida internacionalmente. Fundada em 
1996, conta já com 10 espetáculos montados e mais de 
3.000 apresentações. Os seus espetáculos caracterizam-se 
por muitos efeitos especiais e pirotecnia, que suscitam no 
público uma variedade de emoções: curiosidade, admiração, 
medo e surpresa. O grupo Deabru Beltzak (palavra do idioma 
euskera (basco), que em português significa Diabos Negros) é 
formado por seis atores/percussionistas que aliam percussão, 
pirotecnia e muitos efeitos especiais, e promete levar para as 
ruas o mistério e a magia de seus antepassados.

STREET ART
Residência artística de 19 a 26 de julho
SEPT (La Réunion) 
Realização de uma obra de street art com inauguração no 23 
de julho

Sept é um dos novos talentos da ilha de la Réunion. Originário 
do sul da ilha, este street artist em março de 2015 ficou em 
segundo lugar no concurso Cult’Urban Graffiti da cidade de 
Saint-Pierre (Ilha da Reunião), e alguns meses depois fez a 
sua primeira exposição inmàò-b-n dividual na sua ilha natal, 
seguida de uma série de exposições individuais, coletivas e 
live performances em Paris. Sept gosta de usar unicamente 
tinta em spray, nas paredes ou na tela: ele pinta animais ou 
personagens loucas, com cores vibrantes. Adora a leveza e 
prefere paredes velhas e danificadas, porque representam 
novos desafios para o sucesso das suas obras.


