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RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
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Tutú Sousa
(Cabo Verde)
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21h30 -  LARGO DA FONTE

Bruits de Coulisses
(França)

Sociedade Filarmónica
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21h30 - CASTELO DO SABUGAL

21h30 - BENDADA 

25Quarta FeiraAGOSTO

26Quinta-FeiraAGOSTO

Ass. Cult.
Sete Sóis Sete Luas

xxix festival
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O O Festival Sete Sóis Sete 
Luas, em 2021 na sua XXVI edição, é 
promovido por uma Rede Cultural de 33 
cidades de 10 Países do Mediterrâneo e do 

mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovenia, 
Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal, Tunísia. Realiza a 
sua programação no âmbito da música popular contemporânea e 
das ardas artes plásticas, com a participação de grandes figuras da cultura 
mediterrânea e do mundo lusófono. Entre os objectivos do Festival: 
o diálogo intercultural, a mobilidade dos artistas dos Países da 
Rede, a criação de formas originais de produção artística com a 
participação dos criadores vindos dos Países da Rede. Recebeu o 
apoio da União Europeia com os Programas Caleidoscópio, 

Cultura2000 e Interreg IIIB Medocc, pela dimensão europeia e qualidade 
cultucultural do projecto. Durante 18 anos os Presidentes Honorários do 
Festival foram os Prémio Nobel José Saramago e Dario Fo. Desde 
2012 o Presidente Honorário é o Presidente da República Jorge 
Carlos Fonseca. Em Granada, em Abril de 2009, o Festival Sete Sóis 
Sete Luas recebeu o prestigiado Prémio «Caja Granada para a 

Cooperação Internacional», do valor de 50.000 euros, finalizado à 
construção do Centro Cultural Sete Sóis Sete Luas em Cabo Verde. 
EsEste Prémio nos anos anteriores foi atribuído a personalidades 
cEm Bruxelas, em Janeiro de 2009 e de 2013, o Festival Sete 

Sóis Sete Luas foi convidado para realizar uma 
audiência na Comissão Cultura do 
Parlamento Europeu dedicada à 

dimensão europeia 
do projecto.

...............................................

Yldor Llach, artista catalão circense da companhia francesa de circo 
aéreo acrobático «Les P’tits Brás», apresenta um espetáculo original e 
surpreendente de bicicleta acrobática. Com naturalidade e dinamismo 
interage com o público e as suas virtudes de acrobata  ganham a 
admiração incondicional de todos os participantes, dos mais pequenos 
e dos adultos.

Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta com a 
participação de cinco famosos músicos da ilha de Santo Antão. O repertório 
do grupo defende a tradição musical das montanhas da ilha de Santo Antão, 
um dos bastiões da cultura de Cabo Verde,  através da recolha musical das 
canções de labor dos camponeses e dos pescadores, utilizando o crioulo, 
que confere aos temas uma emoção muito especial. Domingos Lima, 
Rogério Monteiro, Rui Salomão, Roger dos Santos e John D’Brava foram 
dirigidosdirigidos pelo mestre italiano Mário Incudine. Este concerto conta ainda 
com a convidada especial Gwendoline Absalon, uma cantora famosa da ilha 
francesa da Reunião.

“Bruits de Coulisses” é a nova produção da conhecida companhia francesa 
de circo aéreo acrobático Les P’tits Brás, inspirada no universo barroco e no 
seu ambiente fantástico. O público será convidado a entrar num ambiente 
teatral do século XVII, onde vai assistir a histórias que oscilam entre o 
sonho e a realidade, entre a ilusão e a verdade, com muita fantasia, poesia e 
humor à mistura. O estilo barroco é a estética base das 5 personagens, cuja 
humanidade é inspirada numa liberdade fantástica que atravessa difer-
enentes épocas. O jogo das ilusões do espetáculo Bruits de Coulisses inspi-
ra-se na ideia barroca, segundo a qual “a vida é um teatro”.

Stefano Saletti é um dos mais famosos músicos italianos no âmbito da 
world music. Músico e compositor, Stefano toca instrumentos da tradição 
musical mediterrânica (bouzuki, oud, tzouras), bem como guitarra 
elétrica, acústica e clássica, piano, percussão, samplers e programação de 
computadores. Ativo há anos na cena artística italiana, ele é o fundador da 
Novalia e Piccola Banda Ikona. Em 2003 lançou o seu primeiro CD a solo Le 
vespe, banda sonora do espetáculo teatral homónimo baseado em 
ArisAristófanes, dirigido por Renato Giordano e apresentado no Teatro Grego 
de Siracusa em junho e julho de 2003. Em 2003 e em 2004 compôs e tocou 
ao vivo com Novalia a música para o espetáculo Breviario del Mediterraneo 
de Pedrag Matvejevic, com Omero Antonutti, dirigido por Maurizio Panici 
e com projeções de Marco Delogu.

Autodidata no domínio da pintura e da escultura, na trajetória do 
cabo-verdiano Tutú Sousa contam-se exposições individuais e coletivas 
em várias ilhas de Cabo Verde, em vários países europeus e nos EUA, para 
além da realização de dezenas de pinturas murais e decorativas. Em 2005 
foi condecorado pela Câmara Municipal da Praia com uma medalha de 
reconhecimento pelo seu trabalho de embelezamento através obras de 
Street Art  nesta cidade. Em 2016, ao celebrar 25 anos de carreira, dá início 
a a um projeto pessoal Rua d’ARTE, uma galeria a céu aberto que tem por 
objetivo promover a arte, cultura e a união entre os artistas.

O Arab Jewish 7Luas Ensemble é um conjunto talentoso de músicos que 
se dedica à tradição vocal e instrumental do mundo árabe, judeu e 
mediterrânico, que reune fabulosos músicos como José Peixoto, 
fundador dos Madredeus, a famosa cantora Mor Karbasi, israelita de 
origem persa e marroquina, e Mario Crispi, uma figura incontornável da 
world music italiana. O repertório do grupo inclui músicas festivas e 
peças instrumentais que trazem sonoridades tradicionais, populares e 
cláclássicas de França, Israel, Itália, Portugal e Tunísia. Destes países vêm 
a vocalidade, os instrumentos e os ritmos que inspiram as músicas, 
enriquecidas pelas inesquecíveis improvisações, tão típicas da tradição 
árabe e oriental.
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Sábado
SETEMBRO

AGOSTO

4 Sociedade Filarmónica 
Bendadense
Convidado Especial STEFANO SALETTI (Itália) 
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