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Castro Verde acolhe nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019, o XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas, rede cultural 
que o concelho integra desde 2000.

Com uma programação rica e variada, onde as diferentes formas de expressão cultural do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono encontram lugar, a aposta passa por proporcionar momentos de partilha, aprendizagem 
e descoberta, através da realização de diferentes espetáculos e apresentações de rua, que irão acontecer no 
Anfiteatro Municipal e junto à Igreja dos Remédios.

Durante estes dias o Festival apresenta em Castro Verde o virtuoso mandolinista italiano, MIMMO EPIFANI 
que, em conjunto com “The Barbers”, interpreta um repertório original, ligado a instrumentos de corda, 
como bandolim, mandola, mandoloncello e aos instrumentos étnicos utilizados nos salões de barbeiros de 
Salento, no sul de Itália. Também a ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS, produção original do festival que 
reúne músicos do Brasil, Itália, Espanha, Portugal, e Guiné-Bissau, se apresenta em concerto nesta edição do 
festival, num concerto onde visita a música popular destes países do Mediterrâneo e do Mundo Lusófono.

DINO D’SANTIAGO (Cabo-Verde / Portugal), nome incontornável da cena atual da música portuguesa, é 
outro dos músicos que se apresenta em Castro Verde, num espetáculo onde não faltarão os sons da tradição 
cabo-verdiana, em sintonia com o peso contemporâneo da música eletrónica.
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As sonoridades tradicionais do Alentejo também marcam presença nesta edição do festival, através das 
melodias do grupo de música popular CANTARES DO SUL (Portugal).

A animação de rua fica a cargo de YLDOR LLACH (Espanha), artista catalão circense, que aqui apresenta o 
seu espetáculo de bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, e dos IRMÃOS ESFEROVITE (Portugal), que trazem 
uma aventura musical e circense.

Nas artes plásticas, destaque para a abertura da exposição “Meus aCORdes” e realização simultânea de um 
laboratório de pintura mural, pela mão de TUTU SOUSA (Cabo-Verde), um autodidata no domínio da 
pintura e escultura. No seu percurso artístico fazem parte exposições individuais e coletivas em Cabo Verde, 
vários países europeus e nos EUA, tendo efetuado dezenas de pinturas murais e decorativas.

O Festival Sete Sóis Sete Luas 2019 é promovido, nesta sua XXVII edição, 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, Tunísia.
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Castro Verde acolhe nos dias 6, 7 e 8 de Setembro de 2019, o XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas, rede cultural 
que o concelho integra desde 2000.

Com uma programação rica e variada, onde as diferentes formas de expressão cultural do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono encontram lugar, a aposta passa por proporcionar momentos de partilha, aprendizagem 
e descoberta, através da realização de diferentes espectáculos e apresentações de rua, que irão acontecer no 
Anfiteatro Municipal e junto à Igreja dos Remédios.

Durante estes dias o Festival apresenta em Castro Verde o virtuoso mandolinista italiano, Mimmo Epifani 
que, em conjunto com “The Barbers”, interpreta um repertório original, ligado a instrumentos de corda, 
como bandolim, mandola, mandoloncello e aos instrumentos étnicos utilizados nos salões de barbeiros de 
Salento, no sul de Itália. Também a Orkestra Popular Des 7Luas (Mediterrâneo), produção original do festival 
que reúne músicos do Brasil, Itália, Espanha, Portugal, e Guiné-Bissau, se apresenta em concerto nesta edição 
do festival, num concerto onde visita a música popular destes países do Mediterrâneo e do Mundo Lusófono.

Dino D’Santiago (Cabo-Verde / Portugal), nome incontornável da cena actual da música portuguesa, é outro 
dos músicos que se apresenta em Castro Verde, num espectáculo onde não faltarão os sons da tradição cabo-
verdiana, em sintonia com o peso contemporâneo da música electrónica.
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As sonoridades tradicionais do Alentejo também marcam presença nesta edição do festival, através das 
melodias do grupo de música popular Cantares do Sul (Portugal).

A animação de rua fica a cargo de Yldor Llach (Espanha), artista catalão circense, que aqui apresenta o 
seu espectáculo de bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, e dos Irmãos Esferovite (Portugal), que trazem uma 
aventura musical e circense.

Nas artes plásticas, destaque para a abertura da exposição “Meus aCORdes” e realização simultânea de um 
laboratório de pintura mural, pela mão de Tutu Sousa (Cabo-Verde), um autodidata no domínio da pintura 
e escultura. No seu percurso artístico fazem parte exposições individuais e colectivas em Cabo Verde, vários 
países europeus e nos EUA, tendo efetuado dezenas de pinturas murais e decorativas.

O Festival Sete Sóis Sete Luas 2019 é promovido, nesta sua XXVII edição, 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, Tunísia.
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Castro Verde acolhe nos dias 6, 7 e 8 de setembro o XXVII Festival 
Sete Sóis Sete Luas, rede cultural que o concelho integra desde 
2000.

Com “uma programação rica e variada”, em que “as diferentes 
formas de expressão cultural do Mediterrâneo e do mundo 
lusófono encontram lugar”, a aposta passa “por proporcionar 
momentos de partilha, aprendizagem e descoberta, através da 
realização de diferentes espetáculos e apresentações de rua, 
que irão acontecer no anfiteatro municipal e junto à igreja dos 
Remédios”, adianta a Câmara Municipal de Castro Verde.

No primeiro dia, 6 de setembro, o festival apresentará “o virtuoso 
mandolinista” italiano Mimmo Epifani que, em conjunto com The Barbers, interpretará um repertório 
original, ligado a instrumentos de corda, como bandolim, mandola, mandoloncello e aos instrumentos 
étnicos utilizados nos salões de barbeiros de Salento, no sul de Itália.

No dia seguinte, 7, apresentar-se-á a Orkestra Popular Des 7Luas (Mediterrâneo), produção original do 
festival, que reúne músicos do Brasil, Itália, Espanha, Portugal e Guiné-Bissau.

No último dia, 8, subirá ao palco Dino D’Santiago (Cabo Verde/Portugal), que apresentará em Castro Verde 
um espetáculo “onde não faltarão os sons da tradição cabo-verdiana, em sintonia com o peso contemporâneo 
da música eletrónica”.

As sonoridades tradicionais do Alentejo também marcarão presença nesta edição do festival, através das 
melodias do grupo de música popular Cantares do Sul (dia 7).
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A animação de rua ficará a cargo de Yldor Llach (Espanha), artista catalão circense, que apresentará o seu 
espetáculo de bicicleta acrobática “Sobre rodas” (dia 7), e dos Irmãos Esferovite (Portugal), que apresentam 
“uma aventura musical e circense” (dia 8).

Nas artes plásticas, adianta a autarquia, destaque para a abertura da exposição “Meus aCORdes” e a realização 
simultânea de um laboratório de pintura mural, pela mão de Tutu Sousa (Cabo Verde), um autodidata no 
domínio da pintura e escultura.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido, nesta sua XXVII edição, 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, Tunísia.



REVISÃO DE IMPRENSA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 6

O Festival Sete Sóis Sete Luas está a chegar a Castro Verde. A iniciativa que decorre de 6 a 8 de Setembro, 
integra a rede cultural do concelho desde 2000.

“Com uma programação rica e variada, onde as diferentes formas de expressão cultural do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono encontram lugar, a aposta passa por proporcionar momentos de partilha, aprendizagem 
e descoberta, através da realização de diferentes espetáculos e apresentações de rua”, anuncia a Câmara de 
Castro Verde.

As iniciativas acontecerão no Anfiteatro Municipal e junto à Igreja dos Remédios”.

O Festival Sete Sóis Sete Luas 2019 é promovido, nesta sua XXVII edição, 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, Tunísia.
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Castro Verde acolhe nos dias 6, 7 e 8 de Setembro de 2019, o XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas, rede 
cultural que o concelho integra desde 2000.

Com uma programação rica e variada, onde as diferentes formas de expressão cultural do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono encontram lugar, a aposta passa por proporcionar momentos de partilha, aprendizagem 
e descoberta, através da realização de diferentes espetáculos e apresentações de rua, que irão acontecer no 
Anfiteatro Municipal e junto à Igreja dos Remédios.

Durante estes dias o Festival apresenta em Castro Verde o virtuoso mandolinista italiano, Mimmo Epifani 
que, em conjunto com “The Barbers”, interpreta um repertório original, ligado a instrumentos de corda, 
como bandolim, mandola, mandoloncello e aos instrumentos étnicos utilizados nos salões de barbeiros 
de Salento, no sul de Itália. Também a Orkestra Popular Des 7Luas (Mediterrâneo), produção original do 
festival que reúne músicos do Brasil, Itália, Espanha, Portugal, e Guiné-Bissau, se apresenta em concerto 
nesta edição do festival, num concerto onde visita a música popular destes países do Mediterrâneo e do 
Mundo Lusófono.

Dino D’Santiago (Cabo-Verde / Portugal), nome incontornável da cena atual da música portuguesa, é outro 
dos músicos que se apresenta em Castro Verde, num espetáculo onde não faltarão os sons da tradição cabo-
verdiana, em sintonia com o peso contemporâneo da música eletrónica.
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As sonoridades tradicionais do Alentejo também marcam presença nesta edição do festival, através das 
melodias do grupo de música popular Cantares do Sul (Portugal).

A animação de rua fica a cargo de Yldor Llach (Espanha), artista catalão circense, que aqui apresenta o 
seu espetáculo de bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, e dos Irmãos Esferovite (Portugal), que trazem uma 
aventura musical e circense.

Nas artes plásticas, destaque para a abertura da exposição “Meus aCORdes” e realização simultânea de um 
laboratório de pintura mural, pela mão de Tutu Sousa (Cabo-Verde), um autodidata no domínio da pintura 
e escultura. No seu percurso artístico fazem parte exposições individuais e coletivas em Cabo Verde, vários 
países europeus e nos EUA, tendo efetuado dezenas de pinturas murais e decorativas.

O Festival Sete Sóis Sete Luas 2019 é promovido, nesta sua XXVII edição, 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, Tunísia.



CASTRO VERDE

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 9

O artista cabo-verdiano Dino D`Santiago e o artista plástico Tutu Sousa vão marcar presença no 27º Festival 
Sete Sóis Sete Luas, em Castro Verde (Portugal), que decorre entre sexta-feira e domingo.

Este festival acolhe concertos musicais, animação de rua e artes plásticas.

A actuação de Dino D`Santiago será no domingo, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde. Além de Dino 
D`Santiago, o festival reúne artistas do Brasil, Espanha, Itália, Guiné-Bissau e Portugal.

Na área das artes plásticas, será apresentada a exposição “Meus aCORdes” com as obras de pintura de Tutu 
Sousa. A inauguração acontece será no sábado, no Fórum Municipal de Castro Verde.

Ainda durante o festival, Tutu Sousa vai realizar um laboratório de pintura mural destinada a jovens de 
Castro Verde.

Ao nível de animação de rua, o festival terá o espectáculo de bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, do artista 
espanhol, Yldor Llach, no sábado, e uma “aventura musical e circense” dos portugueses Irmãos Esferovite, no 
domingo.

O Festival Sete Sois Sete Luas é promovido por uma rede cultural composta por 30 cidades de países do 
mediterrâneo e do mundo lusófono onde decorre, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, 
Espanha, França, Itália, Marrocos.



REVISÃO DE IMPRENSA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 10

3 set 2019 13:37

Segundo a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja, no Alentejo, as iniciativas, através das quais o 
município integra a rede do Festival Sete Sóis Sete Luas, que é dedicado às músicas e artes do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono, são gratuitas e vão decorrer em vários espaços da vila.

O festival começa na sexta-feira, às 21:30, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde, com um concerto dos 
italianos Mimmo Epifani & the Barbers, que irão interpretar um repertório original ligado a instrumentos de 
corda, como bandolim, mandola e mandoloncello, e étnicos utilizados nos salões de barbeiros de Salento, no 
sul de Itália.

Também na área da música, o festival vai incluir, no sábado, o concerto do grupo de música popular 
portuguesa Cantares do Sul, às 18:00, no palco da igreja dos Remédios.

Seguem-se os concertos da Orkestra Popular Des 7Luas, produção original do festival que reúne músicos de 
Brasil, Itália, Espanha, Portugal e Guiné-Bissau, no sábado, às 21:30, e de Dino D’Santiago, no domingo, às 
19:00, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde.
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Ao nível de animação de rua, o festival vai incluir, num palco junto à igreja dos Remédios, o espetáculo de 
bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, do artista espanhol Yldor Llach, no sábado, às 19:00, e uma “aventura 
musical e circense” dos portugueses Irmãos Esferovite, no domingo, às 18:00.

Na área das artes plásticas, o festival vai apresentar a exposição “Meus aCORdes”, com obras de pintura e 
escultura do artista cabo-verdiano Tutu Sousa, que será inaugurada no sábado, às 17:00, no Fórum Municipal 
de Castro Verde.

Durante o festival, Tutu Sousa, um autodidata na pintura e na escultura e que já fez dezenas de pinturas 
murais e decorativas e exposições individuais e coletivas em Cabo Verde, países europeus e Estados Unidos 
da América, vai realizar um laboratório de pintura mural destinada a jovens de Castro Verde.
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Música, animação e artes plásticas no Festival Sete Sóis Sete Luas em Castro Verde
Concertos, como os da Orkestra Popular Des 7Luas e de Dino D’Santiago, espetáculos de animação de rua e 
artes plásticas vão marcar o 27.º Festival Sete Sóis Sete Luas na vila alentejana de Castro Verde, entre sexta-
feira e domingo.

Segundo a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja, no Alentejo, as iniciativas, através das quais o 
município integra a rede do Festival Sete Sóis Sete Luas, que é dedicado às músicas e artes do Mediterrâneo e 
do mundo lusófono, são gratuitas e vão decorrer em vários espaços da vila.

O festival começa na sexta-feira, às 21:30, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde, com um concerto dos 
italianos Mimmo Epifani & the Barbers, que irão interpretar um repertório original ligado a instrumentos de 
corda, como bandolim, mandola e mandoloncello, e étnicos utilizados nos salões de barbeiros de Salento, no 
sul de Itália.

Também na área da música, o festival vai incluir, no sábado, o concerto do grupo de música popular 
portuguesa Cantares do Sul, às 18:00, no palco da igreja dos Remédios.

Seguem-se os concertos da Orkestra Popular Des 7Luas, produção original do festival que reúne músicos de 
Brasil, Itália, Espanha, Portugal e Guiné-Bissau, no sábado, às 21:30, e de Dino D’Santiago, no domingo, às 
19:00, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde.

Ao nível de animação de rua, o festival vai incluir, num palco junto à igreja dos Remédios, o espetáculo de 
bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, do artista espanhol Yldor Llach, no sábado, às 19:00, e uma “aventura 
musical e circense” dos portugueses Irmãos Esferovite, no domingo, às 18:00.
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Na área das artes plásticas, o festival vai apresentar a exposição “Meus aCORdes”, com obras de pintura e 
escultura do artista cabo-verdiano Tutu Sousa, que será inaugurada no sábado, às 17:00, no Fórum Municipal 
de Castro Verde.

Durante o festival, Tutu Sousa, um autodidata na pintura e na escultura e que já fez dezenas de pinturas 
murais e decorativas e exposições individuais e coletivas em Cabo Verde, países europeus e Estados Unidos 
da América, vai realizar um laboratório de pintura mural destinada a jovens de Castro Verde.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma rede cultural composta por 30 cidades de dez países do 
mediterrâneo e do mundo lusófono onde decorre, nomeadamente Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, 
Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal e Tunísia.

Fonte: Lusa

Por Somos| 5 de Setembro de 2019
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From September 6, 7 and 8, 2019, Castro Verde hosts again the XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas 8Seven Suns, Seven Moons), a 
cultural network that the municipality has been part of since 2000.

With a rich and varied program, where the different forms of cultural expression of the Mediterranean and the Portuguese-
speaking world find their place, the bet is to provide moments of sharing, learning and discovery, through the production of 
different shows and street presentations, which will take place in the Municipal Amphitheater and next to the Church of Remedies.

During these days the Festival presents in Castro Verde the Italian virtuoso mandolinist MIMMO EPIFANI who, together with 
“The Barbers”, interprets an original repertoire, linked to string instruments such as mandolin, mandola, mandoloncello and 
the ethnic instruments used in barbers’ salons in Salento, southern Italy. The ORKESTRA POPULAR DES 7LUAS, the original 
production of the festival that brings together musicians from Brazil, Italy, Spain, Portugal and Guinea-Bissau, will also perform in 
concert in this edition of the festival, in a concert where you will visit the popular music of these Mediterranean countries and the 
Lusophone World.

DINO D’SANTIAGO (Cape Verde / Portugal), the unavoidable name of the current scene of Portuguese music, is another musician 
who performs in Castro Verde, in a show where the sounds of Cape Verdean tradition will not be lacking, in harmony with the 
contemporary weight of electronic music.

The traditional sounds of the Alentejo are also present in this edition of the festival, through the melodies of the popular music 
group CANTARES DO SUL (Portugal) and the choral group “OS CARDADORES” DA SETE.

YLDOR LLACH (Spain), a Catalan circus artist who presents his acrobatic bicycle show “Sobre Rodas”, and IRMÃOS 
ESFEROVITE (Portugal), who bring a musical and circus adventure, will be in charge of the street animation.
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In the plastic arts, we highlight the opening of the exhibition “Meus aCORdes” and the simultaneous creation of a mural painting 
laboratory, by the hand of TUTU SOUSA (Cape Verde), a self-taught artist in the field of painting and sculpture. His artistic career 
includes individual and collective exhibitions in Cape Verde, several European countries and in the USA, having done dozens of 
murals and decorative paintings.

The Seven Suns Seven Moons 2019 Festival is promoted, in this XXVII edition, by a Cultural Network of 30 cities from 10 
Mediterranean countries and the Portuguese-speaking world: Brazil, Cape Verde, Croatia, Slovenia, Spain, France, Italy, Morocco, 
Portugal, Tunisia.
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O 27º Festival Sete Sóis Sete Luas volta a reunir, entre hoje e domingo, em Castro Verde “diferentes formas de 
expressão cultural do Mediterrâneo e do mundo lusófono”.

O Festival arranca pelas 18h00, pela mão da Banda Filarmónica 1º de Janeiro, junto à Igreja dos Remédios. 
Segue-se a actuação do Grupo Coral “Os Cardadores” da Sete e a performance “Todos a Ler”, iniciativa 
integrada no Mês da Alfabetização e Literacias. A noite termina com um concerto com o mandolinista 
italiano, Mimmo Epifani, a partir das 21h30, no Anfiteatro Municipal.

Amanhã, sábado abre ao público, no Posto de Turismo de Castro Verde, a exposição de Artes Plásticas “meus 
aCORdes”, da autoria de Tutu Sousa (Cabo Verde), a que se segue a atuação do grupo de Música Popular 
“Cantares do Sul”. Pelas 19h00, Yldor Llach (Espanha) apresenta o seu espectáculo de bicicleta acrobática 
“Sobre Rodas” e, pelas 21h30, as sonoridades do Mediterrâneo e do Mundo Lusófono far-se-ão ouvir, num 
concerto com a produção original do festival Orkestra Popular Des 7Luas (Mediterrâneo).

No último dia do Festival, domingo, pelas 18h00, os Irmãos Esferovite (Portugal) trazem um espectáculo 
musical circense que promete muita animação e divertimento.

A partir das 19h00, sobe ao palco Dino D’Santiago.

Nos dias do Festival, a partir das 17h00, tem lugar um Mercadinho e um Espaço de Petiscos.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é 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, Tunísia.
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Castro Verde acolhe, a partir de hoje, sexta-feira, dia 6, e até domingo, dia 8, o XXVII Festival Sete Sóis Sete 
Luas. Recorde-se que o município integra esta rede cultural desde 2000.

“Com uma programação rica e variada, onde 
as diferentes formas de expressão cultural do 
Mediterrâneo e do mundo lusófono encontram lugar, a 
aposta passa por proporcionar momentos de partilha, 
aprendizagem e descoberta, através da realização de 
diferentes espetáculos e apresentações de rua, que irão 
acontecer no anfiteatro municipal e junto à Igreja dos 
Remédios”, adianta a Câmara Municipal de Castro 
Verde.

Durante estes dias, o festival apresenta o mandolinista 
italiano Mimmo Epifani (sexta-feira, dia 6, 21:30 horas) 
que, em conjunto com The Barbers, interpreta um 
repertório originail, ligado a instrumentos de corda.

Também a Orkestra Popular Des 7Luas (sábado, dia 7, 21:30 horas) (Mediterrâneo), produção original do 
festival que reúne músicos do Brasil, Itália, Espanha, Portugal e Guiné-Bissau, se apresenta em concerto nesta 
edição do festival, num espetáculo onde visita a música popular destes países do Mediterrâneo e do Mundo 
Lusófono. Dino D’Santiago (Cabo-Verde/Portugal), nome incontornável da cena atual da música portuguesa, 
é outro dos músicos que se apresenta em Castro Verde (domingo, dia 8, 19:00 horas), num espetáculo onde 
não faltarão os sons da tradição cabo-verdiana, em sintonia com o peso contemporâneo da música eletrónica.

Destaque ainda para o cante do Alentejo, para a animação de rua e para as artes plásticas. Sem esquecer o 
espaço para a realização de um mercadinho e para os petiscos.
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Com uma programação rica e variada, onde as diferentes formas de expressão cultural do 
Mediterrâneo e do mundo lusófono encontram lugar, a aposta passa por proporcionar momentos 
de partilha, aprendizagem e descoberta, através da realização de diferentes espetáculos e 
apresentações de rua, que irão acontecer no Anfiteatro Municipal e junto à Igreja dos Remédios.

O arranque do Festival, pelas 18h00, está a cargo da Banda Filarmónica 1º de Janeiro, junto à Igreja dos Remédios, 
seguida da atuação do Grupo Coral “Os Cardadores” da Sete, pelas 18h30. A partir das 19h30, realiza-se a 
performance “Todos a Ler”, iniciativa integrada no Mês da Alfabetização e Literacias. A noite termina com um 
concerto com o mandolinista italiano, Mimmo Epifani, a partir das 21h30, no Anfiteatro Municipal que, em 
conjunto com “The Barbers”, interpretará um repertório original, ligado a instrumentos de corda, como bandolim, 
mandola, mandoloncello e aos instrumentos étnicos utilizados nos salões de barbeiros de Salento, no sul de Itália.

No sábado, dia 7, abre ao público no Posto de Turismo de Castro Verde, a partir das 17h00, a exposição de 
Artes Plásticas “meus aCORdes”, da autoria de Tutu Sousa (Cabo Verde), a que se segue a atuação do grupo 
de Música Popular “Cantares do Sul”. Pelas 19h00, Yldor Llach (Espanha) apresenta o seu espetáculo de 
bicicleta acrobática “Sobre Rodas” e, pelas 21h30, as sonoridades do Mediterrâneo e do Mundo Lusófono far-
se-ão ouvir, num concerto com a produção original do festival Orkestra Popular Des 7Luas (Mediterrâneo).
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No último dia do festival, 8 de setembro (domingo), pelas 18h00, os Irmãos Esferovite (Portugal) trazem 
um espetáculo musical circense que promete muita animação e divertimento e, a partir das 19h00, Dino 
D’Santiago (Cabo-Verde / Portugal), nome incontornável da cena atual da música portuguesa, apresenta-
se em concerto em Castro Verde, num espetáculo onde não faltarão os sons da tradição cabo-verdiana, em 
sintonia com o peso contemporâneo da música eletrónica.

Paralelamente, irá funcionar todos os dias do festival, a partir das 17h00, um Mercadinho e um Espaço de 
Petiscos.

O Festival Sete Sóis Sete Luas 2019 é promovido, nesta sua XXVII edição, 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, Tunísia.
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