
20 ANOS DE VOLUNTARIADO NO 
ANDANÇAS!

Até ao dia 10 de junho decorre o período de candidaturas ao 
Voluntariado do Festival Andanças.

No Andanças, Festival Internacional de Danças Populares, organizado 
pela Associação PédeXumbo - não se vem ver, vem se fazer!  — os 
participantes adotam uma postura ativa, saem fora da sua zona de 
conforto e disponibilizam-se a experimentar e a aprender, 
participando nas centenas de oficinas que preenchem o programa: de 
dança, instrumentos, desenvolvimento pessoal, gastronomia ou 
manualidades. E esta dinâmica aplica-se também ao modelo de gestão
do festival. Antes, durante e depois do Andanças, 700 pessoas 
oferecem voluntariamente o seu tempo, energia e conhecimentos para
a realização do festival, participando num movimento único de 
colaboração. Trabalham lado-a-lado, gerindo e dando corpo aos 
diferentes sectores do festival, como programação, serviços, logística, 
etc.

É este modelo de gestão plural, participado e abrangente, que permite
que se viva no Andanças um ambiente único de pertença, partilha e 
entreajuda.

Este ano há 50 equipas de voluntariado distribuídas pelos setores do 
festival. As tarefas são variadas e adequam-se a diferentes perfis. As 
candidaturas ao voluntariado já começaram e decorrem até ao dia 10 
de junho. No dia 30 de junho, todos os candidatos recebem uma 
resposta com o resultado da seleção.

O Andanças 2016 realiza-se de 1 a 7 de agosto, na Barragem de Póvoa
e Meadas, em Castelo de Vide. Mais informações, formulário de 
candidatura para voluntários, programação e venda de bilhetes em 
www.andancas.net.



As candidaturas efetuam-se por e-mail (info@andancas.net). No e-
mail, o candidato deverá descrever as suas habilidades, competências 
e experiência em trabalhos de construção e montagem, trabalhos em 
madeira e com outros materiais, e se tem possibilidade de trazer 
equipamento individual necessário à construção. Deve também 
mencionar a sua disponibilidade, especificando em que semana ou 
semanas poderá realizar a Residência de Construção.

Os participantes das Residências não são reembolsados pelas 
despesas de deslocação, mas a Organização procura ajudar na 
articulação de boleias (dentro de Portugal).
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