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Sábado 27 de agosto – 22h00 
Praça Marquês de Pombal

GERMÀ NEGRE (Catalunha)
O Germà Negre é um grupo musical catalão formado 
em 2012. O seu estilo é principalmente folk com uma 
atmosfera claramente festiva. Os seus músicos, que vieram 
de estilos e géneros musicais muito distintos (clássico, 
punk, rock), lançaram o seu primeiro disco em 2015 e 
o segundo em 2018. No repertório dos Germà Negre, 
apaixonados pelo folclore catalão, encontra-se todo o 
tipo de adaptação de músicas tradicionais e populares da 
Catalunha, repletas de arranjos explosivos muito próprios, 
e com uma incrível atmosfera festiva, o que faz dos seus 
concertos uma verdadeira festa onde não é possível parar 
de dançar.  

Sábado 3 de setembro – 22h00  
Praça Marquês de Pombal

BLIMUNDA 7LUAS ORKESTRA 
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 flamenco – e da cantora Nicole Dumbreville, da ilha 
de la Réunion – que irá interpretar músicas com textos de 
Saramago em crioulo. 

Produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas

CONCERTOS DE SOLIDARIEDADE  
Quinta-feira 11 de agosto –  10h00 / 15h00

MAIO 7LUAS BAND (Cabo Verde)
Produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas 
Segunda-feira 22 de agosto –11h00

JEUNESSE V DO 7SÓIS
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

STREET ART

Residência artística de 31 de julho a 5 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.



Quinta-feira 14 de julho – 22h00 
Praça Marquês de Pombal

7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA 
(Cabo Verde, Itália, Luxemburgo, Portugal, Sérvia) 

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.

Sábado 6 de agosto – 22h00 
Praça Marquês de Pombal

EDU MIRANDA (Brasil)
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 e 
edições, 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. Participa 
neste projeto o prestigiado guitarrista Tuniko Goulart, que 
já foi colaborador da pop-star Madonna no seu último 
álbum.

Sábado 13 de agosto – 22h00 
Praça Marquês de Pombal

MAIO 7LUAS BAND (Cabo Verde)
Convidado Especial: Tibau Tavares 

Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas con-
ta com a participação dos mais prestigiados  músicos do 
Maio, uma das ilhas mais periféricas de Cabo Verde. O 
repertório do grupo aposta em temas criados por com-
positores da ilha, e defende por isso a tradição musical 
do Maio, utilizando o crioulo, que confere aos temas um 
sentimento muito especial. Os músicos – Tote Xinoca (voz 
e cavaquinho), Tó (baixo), Mauro (piano e cavaquinho) – 
foram dirigidos musicalmente pelos mestres José Peixoto 
e José Barros (Portugal). Special Guests: Tibau Tavares, o 
célebre compositor e músico da ilha do Maio e o concei-
tuado baterista português André Sousa Machado. O re-
pertório da Maio7LuasBand concilia músicas tradicionais, 
composições originais e novos arranjos inspirados na 
cultura da pequena ilha de Maio. 

Produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas

Sábado 20 de agosto – 22h00ò-....àùò->>   
Praça Marquês de Pombal

PICCOLA BANDA IKONA (Itália)
A Piccola Banda Ikona e a sua música são uma grande 
homenagem ao Mediterrâneo, às suas culturas e aos 
seus contrastes. O seu primeiro CD Stari Most, de 2005, 
entrou na lista das melhores edições do ano, segundo 
a World Music Charts Europe. A banda apresenta um 
espetáculo cantado em sabir (palavra que significa 
“saber”), uma antiga língua mediterrânica que juntava 
vários idiomas: italiano, francês, espanhol e árabe. Era 
o Pidgin mediterrânico, árabe e latino, a língua franca 
que se falava nos portos durante as transações comerciais 
e, por isso mesmo, a língua por excelência do diálogo 
intercultural.

Sexta-feira 19 de agosto – 22h00 
Jardim do Cardal

L’AVALOT (Catalunha): «FOC» 
Espetáculo de teatro de rua 

L’Avalot é uma companhia de teatro de rua que realizou 
o seu primeiro espetáculo em 1985. Desde o primeiro 
momento teve grande êxito e tem envolvido milhares de 
espetadores nas suas atuações. As produções artísticas 
de L’Avalot são de grandes proporções, e envolvem piro-
tecnia e grande maquinaria. FOC é um espetáculo de rua 
eminentemente visual, sem palavras, que gira em torno do 
fogo. FOC não tem um desenvolvimento clássico, mas reú-
ne uma série de ações que criam imagens e situações per-
feitamente reconhecíveis: a dificuldade de criar o fogo, a 
dificuldade de o apagar, a proteção que o fogo nos dá e 
o poder que nos proporciona. O fogo é aqui um elemento 
central, tanto do ponto de vista visual como no enredo: o 
fogo criativo que forja o ferro e o fogo lúdico, ambos tão 
presentes nas tradições catalãs.


