
De 4 a 11 de setembro 2022 
Entrada livre

Marco Abbondanza: Diretor // Sandra Cardeira: Administração 
 Maria Rolli: Produção // Barbara Salvadori: Assistente de programação 
Simona Leggerini: Assistente de produção // Giulia Salutini: Press Office

 Alexandre Sousa: Road Manager // Silvia Magli: Graphic Designer

Domingo 11 de setembro, 21h30  
Vila Nova de Milfontes

EDU MIRANDA (Brasil) 
Jardim Público, Vila Nova de Milfontes
Edu Miranda é um nome incontornável da música 
brasileira, com um percurso já de 22 anos. O seu trabalho 
musical foi sempre valorizado por grandes nomes da 
música, com quem colaborou em diversas ocasiões, 
nomeadamente Gilberto Gil, Mário Laginha, Maria João, 
Martinho da Vila, Filipa Pais, Pedro Jóia, João Afonso, 
Rui Veloso, André Sardet, Luís Represas, Isabel Silvestre, 
Real Companhia, Danças Ocultas e Amina Alaoui, não 
esquecendo de referir o trabalho desenvolvido ao longo de 
vários anos com o grande mestre da guitarra portuguesa 
António Chaínho. 

STREET ART

Residência artística de 11 a 15 de agosto 
SEPT (La Réunion) 
Realização de uma obra de street art. 

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 individual 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.

Músicas e Artes do Mediterrâneo 
e do Mundo Lusófono 

www.7sois.eu
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Domingo 4 de setembro, 16h00 
Igreja da Misericórdia - Odemira
Concerto de solidariedade para a APCO - Associação de Paralisia 
Cerebral de Odemira

Domingo 4 de setembro, 21h30 
Cerro do Peguinho - Odemira
Concerto de abertura oficial do Festival Sete Sóis Sete Luas 

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

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.

Sexta-feira 9 de setembro, 21h30 
São Teotónio

MIROCA PARIS (Cabo Verde)
Jardim Quinta da Elsa, São Teotónio
Ao longo da sua carreira de mais de 20 anos, o cantor 
e multi-instrumentista cabo-verdiano Miroca Paris tocou com 
a Cesária Évora durante uma década, gravou um disco (o 
qual ganhou um Grammy) com a mesma, fez digressões com 
Madonna e agora brilha no palco com a sua própria música. 
Com base no seu vasto conhecimento rítmico e através da sua 
experiência, Miroca Paris criou a sua própria técnica única 
de tocar guitarra; uma forma lúdica, eclética, surpreendente 
e fresca. O público pode ouvir tudo isto e muito mais no 
seu aclamado álbum de estreia “D’alma” lançado em 2017, 
estreado ao vivo no festival WOMAD e já compartilhado no 
palco dos quatro continentes.

Sábado 10 de setembro, 21h30 
São Luís

NOP – NUOVA OFFICINA POPOLARE  
(Nápoles, Itália)

Jardim do Mercado, São Luís
Nuova Officina Popolare propõe um espetáculo cheio de ener-
gia, 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 prestigia-
dos músicos, cantantes e bailarinas, realiza uma homenagem 
especial a grandes figuras da música popular de Nápoles 
como Eugenio Bennato, Nuova Compagnia di Canto Popola-
re, Roberto Murolo, Roberto de Simone. 

Blimunda 7Luas 
Blimunda 7Luas 
Orkestra

Domingo 11 de setembro, 19h00 
Vila Nova de Milfontes

JESSICA ARPIN (Brasil-Espanha) «Kalabazi»

Jardim Público, Vila Nova de Milfontes

Espetáculo de bicicleta acrobática. 

Jessica Arpin, artista de circo, clown, atriz e explora-
dora 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!


