
25 mil em Andanças
Um festival que surpreende e conquista

AA Ana Nunes

Afinal isto é um espectáculo e é só gente boa ouviase no último dia da boca de um castelo vidense Ao longo
de sete dias a Barragem de Póvoa e Meadas recebeu um
festival que surpreendeu quem desconhecia o conceito e
agradou a quem havia já visitado o Andanças na sua antiga
casa em S Pedro do Sul
No final do ano passado –após algumas reuniões–aasso

ciação PédeXumbo com sede em Évora decidiu que a albu
feira da Póvoa tinha as condições necessárias para receber
milhares de amantes da dança da música e acima de tudo
com uma visão muito própria no que à defesa do ambiente
diz respeito A Câmara de Castelo de Vide apoiou a ideia e
o resultado superou todas as expectativas de tal forma que
vão ser feitos todos osesforços para que o Andanças se fixe

na Barragem da Póvoa nos próximos 10 anos
Ao longode vários meses de trabalho a limpeza dos terre

nos que acolheram o Festival foi deixando a descoberto um
pequeno paraíso que veio a mostrar grande potencialidade
para o efeito Por um lado aproveitaram se as casas antigas
que por ali estão há décadas os tanques existentes e tudo o

que a natureza ofereceu ao espaço por outro construíramse pontes palcos foram feitas instalações eléctricas e
sanitárias criou se um cinema ao ar livre e um espaço para
os mais pequenos entre tantas outras áreas
Assente em quatro pilares fundamentais dança emúsica

voluntariado comunidade ambiente sustentabilidade 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 e mais do que um festival é

um projecto para aprender e descobrir
Este ano o tema escolhido foi a Descoberta e ao longo

dos dias em que durou o festival mais de mil voluntários
trabalharam arduamente foram servidas mais de três mil
refeições por dia só na cantina do festival estiveram em
palco mais de mil artistas para além dos 152 bailes e con
certos 123 oficinas de dança e 180 oficinas de aquecimento
e relaxamento que proporcionaramuma grande experiência
aos cerca de 25 mil visitantes vindos de vários pontos do
País e do mundo
Embora possa parecer nem só de danças se faz o festival

e a verdade é que as actividades raramente param 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
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