
A opção pelo voluntariado 
é um dos pilares 
fundamentais do festival.

espaços e recantos para 
descobrir no Andanças

funciona sem 
intervalos das 
8h30 às 23h30

São vários os espaços e recantos 
para descobrir no Andanças. Com 
programação em simultâneo, 
cada um vive de uma energia e 
atmosfera muito própria.

Os palcos Socalcos, Mimosas, 
Menir e Carvalhos são dedicados 
às ofi cinas de baile e concertos. 
O Palco DJ recebe todas as noite 
um Dj set, enquanto o Palco X, 
aberto apenas à noite, se destina 
unicamente aos concertos.

Para quem vem com os mais 
novos, pode encontrar no Espaço 
Criança diversas actividades 
para toda a familía, desde bailes, 
ofi cinas, leituras ou teatro. Para 
aqueles ainda mais pequeninos, 
que começam agora a ter as 
primeiras impressões do mundo, 
têm o seu cantinho para sestas no 
Espaço Bebé.

Para quem procura um lugar 
mais sossegado, o Anfi teatro 
é um espaço intimista que, na 

A cantina Andanças funciona 
intensamente, sem intervalos, 
das 08h30 às 23h30, graças 
ao esforço e dedicação de um 
grande número de voluntários. 
Desta forma, garantem que 
todos possam repor as energias 
necessárias para mais um 
dia / noite de muitas danças, 
seguindo princípios ecológicos 
e de não desperdício. Todos os 
dias, ao almoço e ao jantar, 
existe à disposição um prato de 
peixe, de carne e vegetariano. 
Pretende-se, sempre que possível, 
usar o máximo de produtos 
regionais e próprios da estação 
do ano. Quarta-feira a cantina 
irá servir um menu km 0, o que 
signifi ca que todos os produtos 
são produzidos localmente. 
Sexta-feira toda a comida será 
biológica!
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Celina da Piedade senta-se 
sozinha com o seu acordeão e 
começa. Logo se juntam pares 
para a mazurca. Ela está feliz 
de cá estar, nós felizes de que 
esteja. Após quatro músicas 
apresenta o resto da banda. 
“Tocar um bocadinho sozinha foi 
um capricho meu. É bom estar 
de volta. Em 16 anos, só falhei o 
ano passado”. Celina é também 
voluntária, como todos nós, em 
honra de quem é feito este baile. 
Todos os músicos o são. Então, 
este baile é de e para todos nós: 
os que chegaram hoje, os que 
trabalham todo o ano para que 
aqui estejamos hoje, os que vão 
tocar, os que vão ensinar.

São 700, os voluntários 
seleccionados, não contando 
com os artistas. A opção pelo 
voluntariado é um dos pilares 
fundamentais do festival. Isto 
permite não só a independência 
de poderes políticos, comerciais e 
fi nanceiros, como a transmissão 
do espirito de cooperação, boa-
vontade e sentido de pertença 
que fazem parte da Carta de 
Compromisso da PédeXumbo. A 
utilização do voluntariado põe 

Sugestões 
para hoje

este baile é de
e para todos nós

também em práctica aspectos 
do modelo organizacional que se 
pretende promover: compensação 
justa e criativa e valorização do 
trabalho; o prazer de construir 
algo em conjunto.

 

Todos trabalhamos porque todos 
queremos dançar. Trazemos 
motivações e expectativas 
diferentes, mas partilhamos o 
objectivo comum de comungar 
no espirito transmitido pela 
dança. E para que isso aconteça, 
todos contamos. É tão importante 
quem controla o som como quem 
contribui para que hajam pratos 
limpos para comer, quem garante 
que o lixo é separado e recolhido 
como quem controla a segurança. 
Cada um com o seu papel 
formamos uma comunidade 
que garante a manutenção dos 
valores do festival.

E portanto hoje dançamos por 
e para nós, e para todos os que 
a partir de amanhã poderão 
também usufruir deste espirito. 
Como noutros anos, estes e outros 
voluntários contribuíram para 
que nós o fi zéssemos. 

companhia do rio, oferece boas 
conversas e a mostra de projectos 
emergentes e/ou de fusão. 
E porque as experiências no 
Andanças são muitas e variadas, 
o espaço das Actividades Paralelas 
porporciona descobertas originais 
e criativas, como a costura com 
casca de castanha ou a contrução 
de colares havaianos.

Existe ainda um espaço para o 
Cinema com projeções nocturnas 
e um Miradouro aberto a receber 
qualquer projecto ou concerto 
expontâneo, improvisações e 
ofi cinas gastronómicas.

Ao descer a colina podemos 
explorar a “zona social” com 
várias tasquinhas, uma espaço 
para o convívio e degustação 
de produtos locais. Aqui existe 
também um Forno a lenha, 
tradicional, o local ideal para 
quem quer aprender os segredos 
das receitas regionais.

A Cantina 
AndançasAndanças
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Os Espaços do 
Andanças

Oficina
Danças 
Portuguesas
Margarida Moura, doutorada em Dança e Mestre 
em Ciências da Educação, vai dar uma ofi cina 
que será um espaço de vivência e experimentação 
de coreografi as tradicionais. Irá introduzir os 
participantes nas danças portuguesas, ao mesmo 
tempo que são construidos novos arranjos 
coreográfi cos por parte dos participantes. Todos 
serão intérpretes e coreógrafos!

Horário: 10:30 até 12:00
Espaço: Palco Socalcos

Concerto
Estas Tonne

O músico nasceu na antiga USSR, mas parece ser 
um cidadão do mundo. É um virtuoso e carismático 
guitarrista, que conta histórias com sons especiais 
e cheios de emoções. A sua música fl ui do coração e 
da alma, com uma presença atraente que agrada a 
um público amplo. Estas Tonne vai tocar para nós 
com uma fusão de estruturas clássicas, técnicas de 
Flamenco, raízes da música cigana e infl uências 
recebidas durante todas as suas viagens pelo 
mundo.

Horário: 00:00 até 1:30
Espaço: PalcoX

Oficina
Capoeira
Quem sempre quis mergulhar na dança e música 
de Capoeira tem aqui uma óptima oportunidade. 
As aulas de formação inicial e introdução desta 
arte são adequadas a crianças e adultos, e estão 
abertas à improvisação. Este ano, as ofi cinas serão 
leccionadas pelo Professor Pedro “Mussum”, que vai 
continuar a tradição do Mestre Umoi, responsável 
pelas ofi cinas no Andanças nos últimos anos.

Horário: 19.30 até 21.00
Espaço: Espaço CriançaO Baile do

voluntariado
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