
O diário do 
Festival, 
durante 
toda a 
semana!

Andanças: um 
festival em 
construção

Este é o novo espaço do 
Jornal Andanças! Um jornal 
diário, dinamizado por uma 
equipa de voluntários que 
regista as iniciativas que 
vão surgindo no Festival, na 
programação oficial e fora 
dela! Se tiveres uma notícia 
que queiras partilhar, 
procura-nos na sala do 
Jornal!

O Andanças começou em 1996, pela mão 
de um grupo de amigos inspirado pelo 
movimento folk que acontecia em França. 
O objetivo era claro: criar um festival 
de destaque para as danças e músicas 
tradicionais do mundo, sob um olhar 
contemporâneo, em que o mote fosse a 
participação.
Depois de uma primeira edição com 300 
pessoas, no interior do Teatro Garcia de 
Resende, em Évora, o Andanças rumou 
para norte, para a natureza da Serra da 
Fraguinha. Em 1999, mudou novamente 
de localização, rumando à aldeia de 
Carvalhais, em São Pedro do Sul, onde 
cresceu, se solidificou, e permaneceu 
até 2011. Nesse ano sentiu-se de novo 

a necessidade de transferir o Festival. 
Passou um ano por Celorico da Beira e, 
no ano passado, fixou-se na Barragem de 
Póvoa e Meadas. Em 2014, o Andanças, já 
adulto, mantém o objetivo que lhe deu 
origem e consolida-se enquanto festival 
de contornos singulares: a sua forma 
pede o contributo das muitas pessoas que 
vão passando pelo Andanças e se deixam 
envolver. O desenho do Andanças’2014 
mantêm-se ainda em aberto: será 
moldado por todos os que participam nesta 
edição. Bem-vindos ao Andanças.

www.andancas.net

#1
SEG

4AGO

jornal
andanças



O diário do Festival, 
durante toda a semana!
Este é o novo espaço do Jornal Andanças! Um jornal diário, 
dinamizado por uma equipa de voluntários que regista as 
iniciativas que vão surgindo no Festival, na programação oficial 
 e fora dela! Se tiveres uma notícia que queiras partilhar, 
procura-nos na sala do Jornal!
 

O Andanças começou 
em 1996, pela mão 
de um grupo de 
amigos inspirado pelo 
movimento folk que 
acontecia em França. O 
objetivo era claro: criar 
um festival de destaque 
para as danças e 
músicas tradicionais 
do mundo, sob um 
olhar contemporâneo, 
em que o mote fosse a 
participação.
Depois de uma 
primeira edição com 
300 pessoas, no interior 
do Teatro Garcia de 
Resende, em Évora, 
o Andanças rumou 
para norte, para a 
natureza da Serra da 
Fraguinha. Em 1999, 
mudou novamente 
de localização, 
rumando à aldeia de 
Carvalhais, em São 
Pedro do Sul, onde 

cresceu, se solidificou, 
e permaneceu até 2011. 
Nesse ano sentiu-se de 
novo a necessidade de 
transferir o Festival. 
Passou um ano por 
Celorico da Beira e, no 
ano passado, fixou-se 
na Barragem de Póvoa 
e Meadas. Em 2014, o 
Andanças, já adulto, 
mantém o objetivo 
que lhe deu origem e 
consolida-se enquanto 
festival de contornos 
singulares: a sua forma 
pede o contributo das 
muitas pessoas que 
vão passando pelo 
Andanças e se deixam 
envolver. O desenho 
do Andanças’2014 
mantêm-se ainda 
em aberto: será 
moldado por todos os 
que participam nesta 
edição. Bem-vindos ao 
Andanças.

www.andancas.net
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