
PRESS RELEASE

Andanças tem novo site na internet
www.andancas.net apresenta novo ciclo do festival

12 de Fevereiro de 2013

A PédeXumbo, organizadora do Andanças – que este ano será realizado de 19 a 25 de Agosto, 
na Barragem de Póvoa e Meadas, em Castelo de Vide – lançou recentemente o novo site do 
festival.  O  novo  espaço  online  apresenta  todas  as  informações  oficiais,  bilheteira  online, 
notícias, programação, candidaturas e novidades deste evento que é já uma referência além 
fronteiras. O Andanças iniciou um novo ciclo do festival mas mantém os pilares que sustentam 
a organização e continua a fomentar a cultura participativa.

Em  relação  aos  conteúdos,  a  reformulação  do  site  permite  aos  utilizadores  encontrar 
facilmente o que pretendem e possibilita um acesso direto às funcionalidades utilizadas mais 
frequentemente. Eis alguns conteúdos que se podem encontrar no site:

 Compra  de  bilhetes  e  refeições  na  loja  online  com diferentes  descontos  de  venda 
antecipada e variadas formas de pagamento;

 Acesso aos regulamentos e formulários das diferentes candidaturas à participação no 
festival,  tais  como  programação,  acreditação  da  comunicação  social,  Taskos,  Feira  e 
voluntariado;

 Enorme variedade de informação com vista a responder às exigências e expectativas do 
participante, ajudando-o a preparar da melhor forma possível a sua participação no Andanças;

http://www.andancas.net/


 Apresentação da PédeXumbo e dos princípios que regem esta associação para ajudar a 
criar um mundo melhor e modos de vida mais sustentáveis;

 Possibilidade de  recordar  as edições  passadas  através  da  consulta  da  Galeria  e  do 
Histórico do Andanças;

 A pensar especialmente nos órgãos de comunicação social, são disponibilizadas todas 
as press releases enviadas.

Com este novo site, a organização tem como objetivo dar continuidade a um novo ciclo do 
festival,  mantendo  os  conteúdos  sempre  atualizados,  apresentando  todas  as  etapas  que 
antecedem o início do festival e permitindo um contacto direto por parte dos visitantes do site. 
Para conhecer basta aceder o endereço www.andancas.net.

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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