
Póvoa
com nVIDA
Cerca de 25 mil pessoas são esperadas na barragem de Pó
voa e Meadas Castelo de Vide para a edição de 2013 do fes
tival Andanças Organizado pela associação Pé de Xumbo o
evento conta com a participação de cerca de mil artistas num
acontecimento ímpar Espectáculos musicais dança teatro
oficinas de expressão corporal conversas e muita animação
são algumas das propostas para a semana que decorre en
tre 19 e 25 de Agosto Durante o encontro os participantes
poderão conhecer as riquezas da região através de visitas
históricas e culturais bem como passeios pedestres oficinas
criativas relacionadas com o artesanato e gastronomia
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Nadescida que nos leva do espelho de água dabarragemdePóvoaeMeadasatéaoedifíciodas
condutas hidroeléctricas o movimento anima al

guns dos recantos mais convidativos que o espa
ço encerra

Nos últimos meses não se têm poupado esforços para que de 19 a
25 de Agosto tudo esteja pronto para mais uma edição do festival
Andanças uma organização da associação Pé de Xumbo que pro
mete levar muita música e dança até àquela freguesia do concelho de
Castelo de Vide Portalegre
Com o envolvimento da comunidade local na construção do evento
prepara se o espaço constroem se pontes recuperam se os edifí
cios revigorando assim a primeira barragem construída em Portugal
corria o ano de 1927

De acordo com a organização para a edição de 2013 pode esperar
se uma programação extensa e variada de actividades planeadas e es
pontâneas quase ininterruptas com especial destaque para a música
e dança ao longo dos sete dias de festival
Bailes concertos espectáculos de dança teatro e música oficinas de
dança de relaxamento aquecimento e de música conversas e anima
ção de rua são algumas das propostas para a edição 2013
Uma semana inteira onde ainda será possível assistir a espaços de
trabalhos criativos artesanato passeios e cinema num ambiente to
talmente transfigurado sob a sombra de árvores enormes e o carac
terístico bater de bico das cegonhas que ecoa pelo vale
Albaluna Amato Lusitano Cabra Cega e Charanga são algumas das pro
postas musicais que prometem animar o Andanças deste ano onde tam
bém estarão presentes os Afrobatbox uma junção de danças africanas
beatbox e percussão bem como várias oficinas de expressão corporal
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Durante o Andanças o público do festival multiplicará várias
o número da população residente pelo que lembrou a organi
zação estão a ser tomadas medidas para que se minimizem os
impactos negativos desta grande afluência
Com o envolvimento da comunidade local pretende se gerar ri
queza para a região num evento para o qual foram convidados
os produtores locais que estão desde Fevereiro a produzir os
alimentos que irão abastecer a Cantina Andanças
Para que os participantes do evento conheçam as riquezas desta
região estão a ser preparadas entre a comunidade local visitas
históricas e culturais passeios pedestres oficinas criativas relacio
nadas com o artesanato e gastronomia local

Na distribuição dos espaços de restauração e feira 30 por cento
dos locais foram reservados à população do Norte Alentejo e
mesmo na aquisição de bilhetes de acesso 25 euros por dia ou
105 euros para a semana toda a população residente no distrito
de Portalegre será beneficiada com entradas a custo inferior 7
euros dia
A escolha da Barragem de Póvoa e Meadas deveu se explicou
Ana Martins coordenadora do evento ao facto de estar sensi

velmente no centro do país equidistante do Minho e Algarve ser
no interior rural com uma comunidade viva activa e culturalmen
te interessante

Após terem visitado mais de 30 locais no país que se ofereceram
para a realização do Andanças os factos de esta ser a primei
ra barragem portuguesa estar integrada num parque natural e
com o seu ecossistema completamente adaptado aquela massa de
água com um Município com interesse em fazer desenvolvimento
cultural e social e a proximidade a Espanha também pesaram na
opção
Quando em Dezembro de 2012 noticiámos o Andanças em Cas
telo de Vide o sítio do festival registava 13 por cento de visitantes
de Portalegre o que é notável na medida em que é muitíssimo vi
sitado internacionalmente lembrou sustentando que de lá para
cá temos vindo a perceber que o festival é já da população o que
muito nos orgulha
Durante a semana de eventos a organização espera a presença de
25 mil pessoas para assistirem às participações dos cerca de mil
artistas que estarão envolvidos na programação do festival o qual
conta com a ajuda de 750 voluntários
Recorde se que a Pé de Xumbo é uma associação dedicada à pro
moção de música e dança que se encontra sediada em Évora
desenvolvendo projectos em todo o país e dedicando se à recu

peração e divulgação de diversas práticas culturais através de coproduções criações artísticas investigação e ensino entre muitas
outras formas
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