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Planície Mediterrânica 2015 

XXIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 
11, 12, 13 SETEMBRO 2015 
 

NOTA INTRODUTÓRIA 

A Planície Mediterrânica é denominação da secção local do Festival Sete Sóis Sete Luas. Desde 1996 
que Castro Verde integra esta rede cultural, atualmente, constituída 30 cidades de 13 países do 
Mediterrâneo e do mundo lusófono, que privilegia relações vivas e diretas com as comunidades 
locais e os seus artistas. Apresenta projetos de música popular contemporânea, arte plásticas, mas 
também uma componente de promoção dos produtos de excelência de cada país. Deste cruzamento 
de culturas resulta um forte contributo para a potenciação de novos saberes e relações humanas que 
se intensificam sob laços de altruísmo e solidariedade. 

A Comissão Europeia distinguiu a rede como bom exemplo de ação cultural pela sua dimensão 
euro-mediterrânea e pela qualidade dos projetos que desenvolve, o que já lhe valeu apoios dos 
Programas Caleidoscópio, Cultura 2000, Interreg IIIB Medoc, entre outros, e o apoio nacional da 
Direção Geral das Artes. 

A nossa presença nesta rede cultural continua a ser uma oportunidade para apresentarmos uma 
programação cultural internacional de qualidade, e que não esquece o objetivo de programar 
eventos de qualidade fora dos grandes centros urbanos, acreditando que as manifestações artísticas 
são fundamentais para a formação de comunidades solidárias e tolerantes, sem esquecer o 
contributo que as dinâmicas culturais podem dar ao desenvolvimento económico e social dessas 
mesmas comunidades. 

A programação apresentada volta a ter por base linhas de orientação que se revestem de uma 
importância que ultrapassa a própria dimensão temporal dos dias em que o festival acontece, isto é, 
gera uma ação que se reflete no dia-a-dia da comunidade e contribui para a construção da sua 
identidade, facto que ganha relevo se tivermos presente a importância que a própria comunidade 
tem na proposta de programação, constituindo um espaço de motivação e visibilidade, mas também 
uma marca para o território. 

É também preocupação desta rede desenvolver simultaneamente um trabalho de promoção das 
localidades que a constituem junto de diferentes públicos e agentes, com especial destaque para a 
área turística. 

  
A organização da Planície Mediterrânica volta a ter por base a cooperação entre a Câmara Municipal 
de Castro Verde, a Associação Sete Sóis Sete Luas e a Associação Pedexumbo, uma parceria 
histórica, e a colaboração de agentes locais da comunidade, conforme ficha técnica deste 
documento. 
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PROGRAMA 

11 DE SETEMBRO, sexta-feira 
 
18h00 
ABERTURA E VISITA GUIADA ÀS EXPOSIÇÕES 
Arte que Ficou | Casa Faleiro 
A Pintora Morreu – Ana Lebre 1951-2015 | Galeria da Loja 30 
Apresentação de Postais de Charley Fazio | Rua D. Afonso I 
CANTES E FLAMENCO 
“Os Ganhões” de Castro Verde (Alentejo), Lídia Cabello (Espanha) e Maggio Di Butti (Itália) 
 
OFICINA DE DANÇA  19h00 | Miradouro (Junto à Basílica Real) 
Danças Turcas com Sezen Tonguz  
 
CONCERTO  21h30 | Anfiteatro Municipal 
LIDIA CABELLO flamenco (Espanha) 
VALENTINA FERRAIUOLO (Itália) 
 
ANIMAÇÃO DE RUA 23h00 | Rua D. Afonso I 
Circus Vagabunt (Portugal)  
 
CONCERTO-BAILE 23h30 | Miradouro (Junto à Basílica Real) 
Duovidozo (Portugal)  
 
À NOITE NA EIRA 00h00 I Rua D. Afonso I 
“As Ceifeiras” de Entradas Cante Alentejano 
Sebastião Antunes Cor da Música 
 
TIBORNA MEDITERRÂNICA 01h00 I Largo do Padrão 
 
 
12 DE SETEMBRO, sábado 
 
 
ANILHAR PARA CONHECER AS AVES  8h30 | Conc: Largo da Feira  
Itinerário Castro Verde – S. Pedro das Cabeças - ribeira de Terges e Cobres – Castro Verde  
Inscrições em www.cienciaviva.pt  
Informações CEA do Vale Gonçalinho | TLF. 286 328 309 ou lpn.cea-castroverde@lpn.pt  
Org: LPN 
 
FEIRA DE VELHARIAS E PRODUTOS DA TERRA  9h00  | Praça da República 
Animação Musical com Circus Vagabunt | 11h00 Praça da República 
 
VI ENCONTRO DE BICICLETAS ANTIGAS  9h30 | Praça da República 
Passeio e Almoço Convívio (Inscrições limitadas. Posto de turismo de Castro Verde / filipe.pratas@cm-
castroverde.pt) 
 
OFICINA DE DANÇA  11h30 | Miradouro (Junto à Basílica Real) 
Danças dos Balcãs com Mirjam Dekker  
 
BRANCO OU TINTO?  16h00 | Conc: Taberna do João das Cabeças 
Uma volta pelas tabernas de Castro Verde  
Velha Gaiteira, Maggio Di Buti, Grupo Coral de Beja, Moços D´uma Cana 
Inscrições Limitadas (4 €) no Posto de Turismo. 
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OFICINA DE DANÇA  17h00 I Miradouro (Junto à Basílica Real) 
Dança dos Gregos com Mirjam Dekker  
 
NA EIRA AO SOLPOSTO  18h00 I Rua D. Afonso I 
Velha Gaiteira. Grupo Coral Os Cardadores da Sete. Grupo Coral de Beja. Moços D´uma Cana 

 
OFICINA DE POLSKAS  18h45 I Miradouro (Junto à Basílica Real) 
Duo Tanghe/Coudroy  

 
CONCERTO  21h30 I Anfiteatro Municipal 
Maggio di Buti (Toscana-Itália) 
MANECAS COSTA (Guiné – Bissau) 
 
ANIMAÇÃO DE RUA  23h00 | Praça da República 
ANDANTE  
Companhia de teatro MARKELIÑE (País Basco- Espanha) 
 
CONCERTO-BAILE  00h00 | Miradouro (Junto à Basílica Real) 
Duo Tanghe/Coudroy (Portugal)  
 
À NOITE NA EIRA  00h30 | Rua D. Afonso I 
As Camponesas de Castro Verde. João Cataluna. Manuel Florêncio. Circus Vagabunt 
 
MÚSICA PARA BAILAR  01h30 | Miradouro (Junto à Basílica Real) 
“3 temps” Dj Set 
 
UMA AÇORDA CALHA BEM!  02h00 | Largo do Padrão 
 
 
13 DE SETEMBRO, domingo 
 
OFICINA DE DANÇA  11h30 I Fórum Municipal 
“De olhos vendados” com Catarina Ascensão  
 
SOPAS E CANTORIAS NA HORTA  12h30 | Conc: Centro Coordenador de Transportes 
Associação de Cante Alentejano “Os Ganhões” 
Inscrições limitadas (8 €) no Posto de Turismo. 
 
MATAR O TEMPO COM UMA CARTADA  15h30 I Largo do Padrão  
Torneio de Sueca  
 
CONCERTO MEDITERRÂNICO  15h30 | Igreja dos Remédios 
Eduardo Ramos e Rui Afonso (Portugal)  
 
CONCERTO-BAILE  16h00 | Miradouro (Junto à Basílica Real) 
B´rbicacho (Portugal)  
 
TEATRO DE RUA PARA A INFÂNCIA  17h00 | Junto à Basílica Real 
ZOOZOOM  
Companhia de teatro MARKELIÑE (País Basco- Espanha) 
 
CONCERTO 19h00 | Anfiteatro Municipal  
“Os Ganhões” de Castro Verde (Alentejo) 
RICARDO RIBEIRO fado (Portugal) 
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MEMÓRIAS DESCRITIVAS 
 

CONCERTOS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LIDIA CABELLO [Andalucia, Espanha] 
Flamenco 
Bailarina de flamenco, Lídia Cabello é versátil, criativa e, sem 
dúvida, uma das «bailaoras» de Cadiz com mais experiência 
internacional. Intérprete gaditana poderosa, Cabello protagoniza 
um cativante espetáculo dança, onde envolve o público nas 
espirais dos seus preciosos xailes e mantón de Manila. É 
acompanhada pela guitarra de Adrian Lozano e por mais três 
músicos. 
 
11 SET | Anfiteatro Municipal | 21h30 

 
 

VALENTINA FERRAIUOLO [Itália] 
Voz e Percussão  
Percussionista excecional e de talento raro, Valentina Ferraiuolo apresenta em 
palco a sua poderosa capacidade vocal e incrível arte na percussão da pele e 
dos címbalos da “tammorra”, instrumento símbolo da música tradicional 
napolitana. 
 
11 SET | Anfiteatro Municipal | 21h30  
 
 
 

 
 

MAGGIO DI BUTI [Toscânia, Itália] 
Canto 
Considerado um dos grupos de canto tradicional mais antigos da 
Toscânia, este incrível conjunto de cantadores – os Maggianti - 
entoa antigas melodias cantadas pelos camponeses, durante o 
trabalho nos olivais e nos campos. Os seus cânticos caraterizam-se 
pela singularidade dos textos, de argumento dramático. 
 
12 SET  
Tabernas de Castro Verde | 17h00  
Anfiteatro Municipal | 21h30 

 
 

 
MANECAS COSTA [Guiné-Bissau]  
World Music 
Autor, compositor, intérprete e guitarrista extremamente talentoso, 
Manecas Costa transporta para a sua música as caraterísticas vivas 
da sua terra natal, local de encontro e de convivência entre 
diferentes etnias, com tradições e culturas diversas.“De Gumbe 
Paraíso”, é o seu principal projeto musical, elogiado pela BBC, e o 
disco que o lança oficialmente no mundo da world music. 
 
12 SET | Anfiteatro Municipal | 21h30 
 

 
 
 
 



 
 

 
EDUARDO RAMOS E RUI AFONSO
Concerto Mediterrânico
Eduardo Ramos, compositor, cantor e multi
percussionista, interpretam um concerto de raízes mediterrânicas que cruza 
sonoridades do alaúde, das flautas (Samin e Zamara Zukra
bendir, da derbuka e do rik, instrumento
 
13 SET | 

 
 

RICARDO RIBEIRO [Portugal] 
Fado 
Ricardo Ribeiro cresceu com o fado na sua expressão mais popular e hoje afirma
se como a maior voz masculina do género. Com uma linhagem assumida nos 
grandes mest
de Ricardo Ribeiro é um fado popular “com raízes nas memórias da «gente 
miúda» de Lisboa (...) ”. Mas é também um Fado nobre, austero, solene, trágico, 
que marca a presença de um grande artis
 
13 SET | Anfiteatro Municipal | 19h00
 
 

 
ANIMAÇÃO DE RUA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  
CIRCUS VAGABUN
Onde h
trapaças e magia.
riso e partilha
ambulante dos Saltimbancos do Circus Vagabun
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ANDANTE
MARKELIÑE 
Teatro de rua com efeitos de fumo e pirotecnia
“Andante” é uma criação emotiva e poética inspirada na recordação dos mortos 
de todas as guerras e na sua memória histórica protagonizada pela companhia 
basca Markeliñe, fundada em
magia, mas também o humor e a surpresa através do gesto e ausência de texto. 
 
12 SET |
 
 
 
 

 

EDUARDO RAMOS E RUI AFONSO [Portugal]  
Concerto Mediterrânico 
Eduardo Ramos, compositor, cantor e multi-instrumentista, e Rui Afonso, 
percussionista, interpretam um concerto de raízes mediterrânicas que cruza 
sonoridades do alaúde, das flautas (Samin e Zamara Zukra
bendir, da derbuka e do rik, instrumentos de percussão 

13 SET | Igreja dos Remédios | 15h30 

RICARDO RIBEIRO [Portugal]  

Ricardo Ribeiro cresceu com o fado na sua expressão mais popular e hoje afirma
se como a maior voz masculina do género. Com uma linhagem assumida nos 
grandes mestres do passado – Alfredo Marceneiro e Fernando Maurício 
de Ricardo Ribeiro é um fado popular “com raízes nas memórias da «gente 
miúda» de Lisboa (...) ”. Mas é também um Fado nobre, austero, solene, trágico, 
que marca a presença de um grande artista.  

13 SET | Anfiteatro Municipal | 19h00 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IRCUS VAGABUNDT [Portugal] 
nde há vilas, feiras e festas há Saltimbancos. O

trapaças e magia. Com malabarismos, entre música e movimento, rouba
riso e partilha-se a caótica alegria. É este o mote para a metamorfose 
ambulante dos Saltimbancos do Circus Vagabundt  

 SET | Rua D. Afonso I | 23h00 

ANDANTE 
KELIÑE [País Basco, Espanha] 

Teatro de rua com efeitos de fumo e pirotecnia 
“Andante” é uma criação emotiva e poética inspirada na recordação dos mortos 
de todas as guerras e na sua memória histórica protagonizada pela companhia 
basca Markeliñe, fundada em 1985. Um espetáculo de rua onde predomina a 

agia, mas também o humor e a surpresa através do gesto e ausência de texto. 

12 SET | Praça da República e Rua D. Afonso I | 23h00

ZOOZOOM  
MARKELIÑE [País Basco, Espanha] 
Teatro de Rua para crianças e famílias
“Zoozoom” é um espetáculo gestual e interativo para crianças 
e famílias. Um teatro de rua, divertido e surpreendente, onde 
se apela à criatividade e durante o qual as crianças são 
envolvidas na construção dos animais de papel e a integrar 
este jardim zoológico onde habitam girafas, flamingos, 
elefantes, peixes, caranguejos e até dinossauros.
  
13 SET | Junto à Basílica Real | 17h3
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CONCERTOS / BAILES:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

 
DUOVIDOZO [Portugal] 
 
Inês Lopes e Ricardo Esteves são “Duovidozo”. Um duo de músicos bastante 
“duvidoso” que traz na mochila mais de uma dezena de instrumentos e muitas 
influências o que, com alguma imaginação, lhe permite criar, interpretar e 
compor sonoridades, com a ambição de fazer dançar os corpos.  
 
11 SET | Miradouro (Junto à Basílica Real) | 23h30 
 
 
 
 

 
DUO TANGHE/COUDROY [França] 
 
Martin Coudroy e Aurélien Tanghe formam um duo que nos 
conduz pela beleza e cumplicidade provocadas pelo virtuosismo 
do acordeão e profundidade da guitarra. Valsas, polskas e outras 
melodias de tradição para dançar. Um diálogo excecional 
protagonizado pela dupla Coudroy/Tanghe. 
 
12 SET | Miradouro (Junto à Basílica Real) | 00h00  
 
 

 
3TEMPS [Portugal] 
DJ SET 
 
“3 Temps” é uma associação lisboeta que nasce em 2013 da 
vontade de Sara Abreu e Paulo Oliveira, dois pares de pés 
frenéticos fascinados com as sonoridades folk europeias e em 
contribuir para a divulgação, estudo e aprofundamento da 
música e dança tradicional em território nacional. Para animar a 
noite trazem-nos uma seleção eclética, cheia de energia, 
marcada por ritmos folk tradicionais.  
 
12 SET | Miradouro (Junto à Basílica Real) | 01h30 

 
 
B’RBICACHO [Portugal] 
 
Da época medieval até ao presente, passando pela música de raiz lusófona, as 
B'rbicacho propõem um repertório para baile composto por danças medievais, 
repasseados transmontanos e chorinho brasileiro. Três vozes femininas, uma 
viola da gamba, um clarinete e uma guitarra formam esta banda trad . 
 
13 SET | Miradouro (junto à Basílica Real) | 16h00 
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ANIMAÇÃO MUSICAL ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
SEBASTIÃO ANTUNES [Portugal] 
COR DA MÚSICA 
Com mais de vinte anos de carreira dedicados à música de 
raiz tradicional, Sebastião Antunes, vocalista, autor e 
compositor do grupo “Quadrilha” apresenta-se a solo, com 
temas originais, acompanhados pela guitarra, pelo bouzuky 
ou pelo negoni, instrumento típico do deserto do Sahara, mas 
também músicas de tradição da Beira Baixa, acompanhadas 
pelo adufe. 
 
11 SET | Rua D. Afonso I | 00h00 
 

 
 

AS CAMPONSESAS DE CASTRO VERDE  
JOÃO CATALUÑA  
MANUEL FLORÊNCIO   
CIRCUS VAGABUNDT 
[Portugal] 
Cante alentejano, músicas e danças de tradição numa noite 
em que se cruzam diferentes sonoridades protagonizadas 
pelo acordeão de João Cataluña, pela harmónica de Manuel 
Florêncio. Uma noite para cantar e «balhar» onde se 
recordam memórias de outros tempos, feitas de convívio e 
confraternização.  

12 SET | Rua D. Afonso I | 00h30 
 
 

 

VELHA GAITEIRA  [Portugal] 
Velha Gaiteira nasceu no Paúl com o intuito de divulgar a gaita 
de fole transmontana e as percussões tradicionais da Beira Baixa. 
É um projeto de raiz tradicional cujo repertório presta 
homenagem a todas as velhas gaiteiras que mantêm viva a 
música enquanto expressão cultural.  
 
12 SET | Rua D. Afonso I | 18h00 
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EXPOSIÇÕES :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
EDIÇÃO POSTAIS DE CHARLIE FAZIO [Sicília, Itália] 
Charley Fazio é um importante freelance no campo da fotografia italiana. Os postais 
que aqui apresenta são fruto da residência artística realizada pelo fotógrafo siciliano 
em Castro Verde, em setembro de 2014, no âmbito do Festival, e são uma homenagem 
ao Alentejo. 
 
11 SET | Rua D. Afonso I | 18h00  
 
 
 
 
 

 
 
ARTE QUE FICOU | ARTES PLÁSTICAS 
São pinturas de Sissa Afonso, Helena Lousinha, Joaquim Rosa e Paulo Morais. 
Serigrafias de Malangatana, Chichorro, Júlio Pomar. Esculturas de Lanciotto 
Polidori e António Trindade. Fotografias de Nuno Calvet e Armindo Rodrigues. 
Uma seleção do acervo de artes plásticas do Município de Castro Verde, onde 
algumas das obras expostas são fruto de residências artísticas promovidas pela 
rede cultural do Festival Sete Sóis Sete Luas. 
 
11 SET | Casa Faleiro | 18h00  
 
 

 
 

 
A PINTORA MORREU: ANA LEBRE (1951-2015) 
Ana Lebre faleceu em 2015. Artista plástica de Castro Verde dedicou parte da sua 
vida à criação artística e abriu as portas da sua casa à Planície Mediterrânica para 
espaço de exposição. A mesma casa que, nesta edição, se abre para uma exposição 
retrospetiva da sua obra. Uma homenagem à Ana Lebre, a pintora. 
 
11 SET | GALERIA LOJA 30 | 18H00  
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OFICINAS / WORKSHOPS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Espaços de aprendizagem e convívio onde se dinamizam as danças 
tradicionais, portuguesas e europeias. Este ano, para além das várias 
oficinas de dança, a proposta estende-se também à oficina de adufe, 
instrumento tradicional característico da Beira Baixa. 
 

 

 

VI ENCONTRO DE BICICLETAS ANTIGAS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VI Encontro de Bicicletas Antigas 
As Bicicletas Antigas voltam a encontrar-se em Castro Verde. Resgatar 
as antigas pasteleiras e proporcionar bons momentos de convívio entre 
os adeptos destas relíquias é o objetivo deste sexto encontro que, em 
muito, tem contribuído para a preservação da memória local e 
recuperação deste meio de transporte que, em tempos, marcou uma 
geração.  
 
12 SET | Praça da República | 09h30 
 

MÚSICA DE TRADIÇÃO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Cante Alentejano e Viola Campaniça 
 
Os sons da tradição musical da região convidam a que se embarque 
num conjunto de músicas e modas que são parte do Cancioneiro 
Tradicional do Alentejo. Pela voz dos grupos corais ouvir-se-á a força e 
a excelência do Cante Alentejano e os “Moços d’Uma Cana” dedilharão 
a Viola Campaniça, durante os dias do festival. 
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OUTROS ESPAÇOS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

SECRETARIADO 
Posto de Turismo (CPPT) 
Rua D. Afonso I (junto à Igreja dos Remédios) 
Horário: 6ª feira e sábado, das 10h00 às 23h00 
Domingo, das 10h00 às 22h00. 
 
TABERNA MEDITERRÂNEO 
Espaço de vinho, tapas, chás e doçaria…tudo produtos locais! 
Casa Faleiro – Jardim do Padrão 
Horário: 6ª feira, das 18h00 às 01h00. Sábado, das 10h00 às 01h30. 
Domingo, das 10h00 às 22h00. 
 
PETISQUEIRAS, BAR E ESPLANADA 
Comida e Petiscos do Mediterrâneo (Alentejo, Marrocos, Itália…) 
Jardim do Padrão 
Horário: 6ª feira, a partir das 18h00. 
Sábado e domingo, a partir das 12h30. 
 
ARTESANATO 
Jardim do Padrão 
Horário: 6ª feira, a partir das 18h00. 
Sábado e domingo, a partir das 17h00. 
 
 
ESPAÇO CRIANÇA | ESPAÇO DO LIVRO 
Contos, pinturas faciais e outras animações 
Rua D. Afonso I 
Horário: 6ª feira, das 18h00 às 22h00. Sábado, das 10h00 às 22h00. 
Domingo, das 10h00 às 20h00. 
 
 
INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES / ALOJAMENTO 
www.cm-castroverde.pt ou no Posto de Turismo de Castro Verde (junto à Igreja dos Remédios= 
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FICHA TÉCNICA 

ORGANIZAÇÃO  
Câmara Municipal de Castro Verde 
Associação Sete Sóis Sete Luas 
Associação Pedexumbo 
 
COLABORAÇÃO  
Associação de Cante Alentejano “Os Cardadores” 
Associação de Cante Alentejano “Os Ganhões” 
Associação do  Tesouro da Basílica Real  
Artesãos e Produtores do Concelho 
Cofre Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Castro Verde 
Galeria – Loja 30 
Cortiçol – Cooperativa de Informação e Cultura, CRL 
União de Freguesias de Castro Verde e Casével 
Lar Jacinto Faleiro 
Liga Para a Proteção da Natureza 
Paróquia de Castro Verde 
Moços D´uma Cana 
Taberna do João das Cabeças 
Taberna do João Rosa 
Casa de Pasto José Simões 
 
 
ALOJAMENTOS  
Casa dos Castelejos – Turismo Rural – 969489844  
Casa da Fonte da Perdiz - Casa de Campo - 286 328 374 
Hotel A Esteva - 286 320 110 
Hotel Vila Verde - 286 320 090  
Monte da Apariça - Casa de Campo -  934 041 537 
Monte da Quinta – Turismo Rural – 286322001 
Monte da Ameixa - Casa de Campo - 286 010 016 
Fontes Bárbaras Enoturismo – 937980118 
Monte da Ameixa – Casa de Campo - 286 010 016  
Parque de Campismo Municipal - 286 320 159 
 
 
APOIO À DIVULGAÇÃO  
Antena 1 
Rádio Castrense 
 
 
 
REDE CULTURAL DO FESTIVAL www.7sois.eu  
PLANÍCIE MEDITERRÂNICA www.cm-castroverde.pt 
PEDEXUMBO www.pedexumbo.com  
 

 

 


