
  

  
  
  

ANIMAÇÕES DE VERÃO NA FÁBRICA DA PÓLVORA DE BARCARENA 

Entrada gratuita, limitada à idade (M/6 anos) e aos lugares disponíveis 

Condições de acesso em www.cm-oeiras.pt . Programa sujeito a alterações 

www.cm-oeiras.pt; dct@cm-oeiras.pt; tel. 214408565/24 

 

 

 

 

26º FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 

O Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL), realidade única na Europa, e talvez no mundo, nasceu em 1993 
como uma ponte cultural entre Itália e Portugal, ampliando-se ao longo dos anos com o envolvimento de 
mais países. 
É atualmente promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 Países do Mediterrâneo e do mundo 
lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal e Tunísia. 
A promoção da arte e cultura com vista à aproximação entre países, cidades e pessoas é o ponto de 
partida para este Festival, que assenta numa estratégia de coesão, descentralização territorial e fusão 
intercultural. 
O intercâmbio estabelecido dá origem a um conjunto de sinergias, convidando a uma viagem de 
descoberta e fruição pelos universos da arte, do folclore, da gastronomia, do património arquitetónico e 
vernacular das regiões envolvidas, bem como das suas gentes. 
 
 
Sexta-feira, 29 de Junho / Sábado, 30 de Junho 
EXPERIÊNCIA DE SABORES DE CABO VERDE E DE MARROCOS 
A Experiência de Sabores, que representa um importante momento de cooperação entre as cidades 
participantes no Festival SSSL, convida cozinheiros representativos da diversidade cultural do 
Mediterrâneo. A ideia é convidar duas chefes: 
- A chefe SU, da ilha do Maio (Cabo Verde), que bem representa a tradição da cozinha do seu País irá 
realizar um laboratório de cozinha cabo-verdiana para 15 participantes nos dias 29 e 30 de Junho e uma 
degustação inspirada nos sabores da ilha do Maio nas noites de 29 e 30 de Junho. 
O laboratório de cozinha terá uma duração de 2 dias (3 horas/dia) e será aberto a participação de 
cozinheiros locais (máximo 15 pessoas) que poderão aprender os pratos de excelência da tradição 
gastronómica de Cabo Verde. 
- A chefe Nádia El Firqi, da cidade de Azemmour (Marrocos) irá realizar nos dias 29 e 30 de Junho um 
laboratório para 15 participantes dedicado à pastelaria marroquina. 
Nas noites de 29 e 30 de Junho será organizada uma apresentação pública com a degustação de pastéis 
marroquinos, realizada com a ajuda de todos os participantes no laboratório, aberta e gratuita ao público. 
 
Sexta-feira, 29 de Junho / Sábado, 30 de Junho 
ATELIER DE PINTURA: ABDELKRIM ELAZHAR (Marrocos) 
Realização de uma exposição e dum atelier de pintura na sala do serviço educativo na Fábrica da Pólvora 
para o qual foi convidado um dos mais consagrados pintores marroquinos, Abdelkrim Elazhar. O atelier 
consistirá num laboratório de pintura para meninos (e eventualmente também para adultos) num número 
máximo de 15 participantes, dedicado ao tema do retrato. A duração do atelier será de 3 horas diárias. 
 
Sexta-feira, 29 de Junho – 22h 
TRIPLETTE: circo acrobático 
"Triplette" é um espetáculo totalmente novo que faz um tributo emocionante e pouco habitual ao circo 
dos loucos anos trinta. Aproveitando uma estrutura daquela época, três acrobatas apresentam números 
de circo incríveis. Uma coreografia cheia de paixão e acrobacias. Um trapézio fixado a 7 metros de altura, 
uma incrível execução no quadro coreano, um número acrobático vertiginoso onde a habilidade, nostalgia, 
o amor e a ternura são de tirar o fôlego... 
Triplette é uma produção da conhecida companhia francesa de circo aéreo acrobático Les P’tits Bras. 
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Sábado, 30 de Junho – 22h 
NUIT DE LUMIÈRE: teatro de rua com efeitos pirotécnicos 
A companhia KARNAVIRES (França) questiona o espaço público, contando histórias para as cidades de 
hoje. 
“NUIT DE LUMIÉRE” é um espetáculo fascinante sobre a incrível história de iluminadores, domadores de 
fogo inigualáveis. O espetáculo, repleto de pirotecnia e grandes máquinas cénicas, transporta o público 
numa viagem mágica onde estruturas de luz, constelações, emergem em cada esquina e invade o espaço. 
 
Sexta-feira 6 de Julho – 22h 
LAVINIA MANCUSI (Itália) 
Violinista desde os 7 anos de idade, Lavinia Mancusi é uma extraordinária música talentosa, cantora, 
compositora, dançarina, guitarrista e percussionista com uma notável carreira. 
A música de Lavinia Mancusi é uma "música nômada", o seu espetáculo é uma viagem entre terras, 
línguas, dialetos e instrumentos que nascem das tradições do sul da Itália e se propagam por todo o 
Mediterrâneo: violino, guitarra clássica, alaúde espanhol, oud, cajon, tarabouka, djembé, congas, 
tambores, palmas, tammorra, castagnette, guijra são uma parte da incrível variedade de instrumentos 
utilizados em palco que dão vida a um brilhante trabalho de experimentação e fusão musical e rítmica. 
 
Sexta-feira 13 de Julho – 22h 
CUNFRONTOS 7SÓIS (Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Portugal) 
Brasil, Cabo Verde, Espanha, França e Portugal encontram-se, partilham tradições culturais e musicais e 
criam temas musicais inéditos que testemunham a possibilidade de compreensão e colaboração. José 
Barros (Portugal), inesquecível voz dos Navegante, é o diretor musical; Lorena Nunes (Brasil), compositora 
e cantora, é a voz quente e sedutora que colora de ritmos brasileiros as sinfonias do ensemble; David León 
(Ceuta, Espanha), na bateria e percussões, é o coração pulsante; Jean-Marie Frederic (França), na guitarra 
elétrica, é a alma artística; Lucio Vieira (Cabo Verde) no baixo transmite as vibrações insulares. 
 
Sexta-feira 20 de Julho – 22h 
LÚCIA DE CARVALHO (Angola)  
Lúcia de Carvalho joga com o triângulo dourado das suas origens mistas: Angola, a sua terra natal, Brasil, a 
música do coração e França, para os sons mais modernos. Cantora, dançarina e percussionista, transmite 
uma música livre, viajando e misturando ritmos do mundo com os ritmos atuais: as suas melodias são 
serenas, alegras, dinâmicas e os textos cheios de mensagens. Após um primeiro álbum lançado em 2011, 
Lúcia de Carvalho retorna com seu novo projeto: Kuzola. Em Kimbundu, a língua regional angolana, Kuzola 
significa amor. Porque para Lúcia o amor é essa energia benevolente que nos permite criar e construir 
pontes entre pessoas, países e culturas.  
 
Sexta-feira 27 de Julho – 22h 
ESTRELAS 7SÓIS (Brasil, Grécia, Portugal)  
Os vários espíritos do Mediterrâneo e do mundo lusófono reúnem-se nesta orquestra: artistas 
provenientes do Brasil (Roberto Melo, nas percussões e no violão), da Grécia (Kristi Stassinopoulou, na 
voz, harmonium, frame drum, e Sthatis Kalyviotis, no laouto, live looping), de Portugal (Fernando Meireles, 
na sanfona, no cavaquinho e no bandolim e o extraordinário violinista prodígio, Fernandito, com apenas 
12 anos). 
Um longo e fascinante percurso, que visita a música popular portuguesa, os ritmos mediterrânicos da 
Grécia, acompanhados pelas percussões do nordeste do Brasil. 
 
Sexta-feira 3 de Agosto – 22h 
TAMMORRA (Sicília) 
O grupo Tammorra, formado em 1992, reinterpreta os ritmos, as melodias e as danças da Sicília e das 
diferentes culturas mediterrâneas. Para o grupo a música é a expressão da alma de um povo, do modo de 
sentir o amor, a morte, a alegria, a magia, a vida. Os arranjos, resultado de uma rica paleta rítmica e 
tímbrica, o uso de instrumentos tradicionais e contemporâneos, o uso polifônico das vozes e as brilhantes 
percussões distinguem o som de Tammorra. 
 
 



  

  
  
  

Sexta-feira 10 de Agosto – 22h 
ROMAN VICENTI (Andaluzia) – flamenco 
Roman Vicenti começou a tocar guitarra aos 7 anos de idade, pela mão de seu pai.  
Passando por grupos de dança e cantaores de Cádiz faz as suas primeiras tournée acompanhando grandes 
figuras de canto e dança flamenca. Com o célebre bailaor Farruquito, participa em vários sucessos, 
espetáculos como "Raíces flamencas", "Alma vieja" ou "Puro".  
Atualmente, Roman Vicenti é uma das figuras-chave da guitarra andaluza, capaz de criar harmonia entre 
todos os elementos artísticos sobre o palco e dar vida a performances incríveis, sugestivas e tocantes. 
 
Sexta-feira 17 de Agosto – 22h 
MIMMO EPIFANI & the Barbers (Salento) 
Virtuoso mandolinista e incrível front man, Mimmo Epifani apresenta um extraordinário repertório original 
ligado a instrumentos de corda como bandolim, mandola, mandoloncello e aos instrumentos étnicos 
utilizados nos salões de barbeiros de Salento (no sul da Itália).  
Mimmo Epifani è considerado pela crítica um dos melhores artistas da música popular do sul da Itália, 
pelas suas improvisações com o mandolino, e pelas originais técnicas da mandola alla barbiere, técnica 
aprendida num salão de barbeiro da sua cidade, San Vito dei Normanni. A musicalidade instintiva e 
profunda de Mimmo, ligada a raízes antigas, transformou-o num artista internacionalmente reconhecido. 
 

 

 


