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Andanças descobre Castelo de Vide
Festival programa o Alentejo no Mundo

04 de Dezembro de 2012

Após década e meia de fixação em S. Pedro do Sul e um ano de passagem por Celorico da 
Beira, o Andanças reforça a sua vocação de festival do interior e instala-se em Castelo de Vide, 
mais propriamente na Barragem de Póvoa e Meadas, de 19 a 25 de Agosto de 2013.

O  Andanças  é  um  festival  que  promove  a  música  e  a  dança  populares  enquanto  meios 
privilegiados de aprendizagem e intercâmbio entre gerações, saberes e culturas e  tendo por 
base a cultura  participativa.  Mais  do um que um festival,  o Andanças é  um projeto  para 
aprender e descobrir.

O novo local, proposto pela Câmara Municipal de Castelo de Vide, é uma barragem  quase 
centenária  com  uma  albufeira  adaptada  ao  ecossistema  local  e  apresenta  as  condições 
necessárias ao festival e tem proximidade a uma aldeia com cultura e identidade própria, uma 
comunidade viva que participará e beneficiará da realização do festival.

A  escolha  da  barragem  de  Póvoa  e  Meadas  prendeu-se  também  com  a  sua  localização 
equidistante do extremo sul e do extremo norte do país (ainda em território alentejano) e 
bastante próxima de Espanha, o que permitirá a captação de novos públicos.

Criado em 1996, o Andanças reúne pessoas de todo o país e do mundo, num espírito de 
partilha, encontro e práticas sustentáveis, o que faz com que seja procurado por todos aqueles 
que querem uma alternativa aos habituais festivais de verão – este é um espaço onde se 
dança e onde se faz música, mas também onde se partilham e cruzam propostas e ideias para 
um mundo melhor.

Todavia, o Andanças2013 marcará novas descobertas – para além da programação a nível 
mundial e nacional, a programação terá uma forte componente de atividades locais, o que 
resultará num “palco” de sentir e saborear o Alentejo.

Partindo  do  conceito  de  descoberta,  um dia  de  Andanças  é  um conjunto  de  estímulos  e 
experiências  que  vão  desde  a  dança à  fotografia,  da  música  ao  cinema,  dos  passeios  às 
conversas. 

As atividades são muitas e variadas e permitem a todos optar por criar a sua rotina dentro de 
uma  programação  que  não  descansa, não  exclui  idades,  gostos,  géneros  e  saberes.  No 
Andanças há lugar para todos e todos podem contribuir.

Esperamos mais de 20.000 participantes num ambiente único e num local cheio de beleza e 
surpresas na semana de 19 a 25 de Agosto de 2013.



Sobre a PédeXumbo

A PédeXumbo – Associação para a Promoção de Música e Dança surgiu em 1998 a partir da 
vontade  de  difundir  a  dança  e  a  cultura  popular  de  uma forma participativa  e  dinâmica, 
abandonando  o  conceito  do  público-espectador  e  assumindo  em  toda  a  sua  plenitude  o 
conceito  de  público-participante  –  as  pessoas  são  levadas  a  participar  e  a  experimentar 
diferentes manifestações culturais  (música,  dança,  artesanato e muito mais)  e  a conhecer 
outras culturas que não a sua de forma natural, gratificante e enriquecedora.

Com espaço próprio em Évora e uma equipa profissional permanente, desenvolve projectos em 
todo o país e dedica-se à recuperação e divulgação de diversas práticas culturais, através de 
registos, co-produções, criações artísticas, investigação, ensino, organização de festivais em 
todo o país e programação regular de oficinas, concertos e bailes.
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