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ANDANÇAS
O CONCEITO 

O Andanças é um festival que promove a música e a

dança popular enquanto meios privilegiados de

aprendizagem e intercâmbio entre gerações, saberes e

culturas. O Andanças reaviva hábitos sociais de viver a

música retomando a prática do baile popular através de

múltiplas abordagens às danças de raiz tradicional,

portuguesas e do mundo, com vista à recuperação das

tradições musicais e coreográficas, fundindo-as com

elementos contemporâneos. 

A DANÇAR O MUNDO 

No Andanças o público pode aprender mais de meia

centena de diferentes estilos de dança de todo o mundo:

de danças portuguesas, africanas, americanas e

europeias como húngaras, balcânicas, bascas, ciganas,

bálticas, belgas, do Poitou, italianas, galegas, catalãs  e

muito mais. 

Além de fomentar a curiosidade pela diversidade, o

Andanças busca também tornar a dança tradicional

sinónimo de identidade e contemporaneidade. 

ALGUMA HISTÓRIA 

A primeira edição do Andanças decorreu em 1996 na

cidade de Évora, passando depois para Fraguinha - Serra

da Gralheira, depois para Carvalhais - S. Pedro do Sul e

Celorico da Beira. Em 2013 mudou-se para a Barragem

da Póvoa e Meadas e em 2017 abraçou a vila de Castelo

de Vide onde celebrará a 23ª edição em 2018. 
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é único



roda viva '18

O Andanças 2018 decorrerá na vila de Castelo de Vide, de 1
a 5 de agosto, sob o tema Andanças Roda Viva, marcando a
sua vigésima terceira edição. 

5 dias repletos de dança e música com o programa dividido
entre 8 palcos, mais de 300 atividades entre oficinas,
animações para crianças e famílias, bailes, concertos,
atividades de relaxamento e desenvolvimento pessoal, além
de vários passeios, cinema, teatro , performance e sessões
de DJ.  

As ruas, lojas, casas e espaços públicos e recantos da vila
serão novamente cenários do festival com workshops
realizados com artesãos locais, caminhadas e
apresentações de grupo, que transformarão a vila de
Castelo de Vide num grande palco de festa e aprendizagem. 
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imagens valem mais

que mil palavras @ 

www.andancas.net 
www.facebook.com/andancas 

Em Roda Viva o movimento é continuo. Damos as mãos e fechamos a roda, unimo-nos, 

giramos sobre o nosso corpo e sobre o nosso par, dançamos sem parar. Construímos e 

evoluímos, aprendemos. Mudamos de lugar e continuamos o trajecto, viajamos, 

partimos, chegamos. E começa uma nova dança.

http://www.andancas.net/2018/pt/g/0/


A RODA VIVA CHEGA À VILA 

Volta a Roda Viva às ruas de Castelo de Vide de
1 a 5 de Agosto.  

O Andanças revisita formas que já teve e
repensa o futuro, oferecendo novas
possibilidades a todos os que lhe dão vida. O
Andanças independente do tempo e do
espaço, o Andanças daqueles que o fazem,
daqueles que o acolhem e dos que nele
participam - todos os que lhe dão sentido.  
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MAIS UM DIA  

Com mais um dia de programação, a edição
de 2018 trará música, dança e inúmeras
atividades. Durante 5 dias os participantes
vão poder rodopiar pelas ruas, praças e
jardins da vila, dançar na igreja ou sobre o
horizonte, experimentar produtos locais,
visitar espaços e monumentos históricos,
aprender sobre a cultura local, espreitar o
artesanato, descansar na relva com vista para
a serra, subir até à Penha ou ir a Póvoa e
Meadas e passear pela natureza, numa edição
que pretende manter a qualidade e a
diversidade na programação e perpetuar o
conceito do festival como espaço de
encontro, experiências e criação. 

ESPAÇOS PARA DANÇAR E EXPERIMENTAR
EM 2018 

A área junto ao Forte de São Roque está
novamente em destaque como espaço de
programação, a oferecer vistas panorâmicas
da paisagem circundante e das montanhas que
envolvem a vila. Nesta área estarão 4 palcos, 3
de oficinas e bailes e o Espaço Criança que, à
noite, se transformará em palco de baile.  

O espaço para crianças e famílias aumenta,
crescendo a área do palco e ficando mais
próximo de uma zona arborizada, onde se
realizarão inúmeras atividades para os mais
pequenos. 

O Coreto do Jardim Grande (público), o
Cineteatro Mouzinho da Silveira, a Igreja de S.
Francisco e as ruas de Castelo de Vide
voltarão a ser espaços de programação aberta
e gratuita a todos. 

Uma vez no coração da vila, o Andanças
continua a apostar nas suas gentes,
artesanato, gastronomia e lugares para
oferecer uma programação local variada como
espaço de aprendizagem e intercâmbio. 



CASTELO DE VIDE 

A VIVER A VILA 
Em 2018 o Andanças regressa às ruas de Castelo de
Vide e lança o repto para que venham explorar esta vila e
os seus arredores. 

Localizada na vertente Norte da serra de S. Mamede,
entre 540 e 600 metros de altitude, Castelo de Vide
desenvolveu-se a partir do século XIII, tendo como
origem a cumeada onde se encontra o castelo e a
encosta sul adjacente, denominada atualmente por
"Canto da Aldeia". O Castelo (séc. XIII a XVI) e respetivo
Burgo Medieval, assim como a restante muralha
abaluartada setecentista e o Forte de S. Roque (séc. XVII
a XVIII), junto do qual encontra o recinto principal do
Festival Andanças 2018, são locais que recomendamos.  

Sugerimos também um passeio no antigo bairro judeu
de ruas íngremes e floridas em torno da Sinagoga,
recentemente transformada em Museu, onde melhor se
pode perceber a herança judaica que nos chegou aos
dias de hoje. E desafiamo-lo a descobrir todas as portas
ogivais, daquela que é a segunda maior coleção de
portas ogivais (séc. XIV a XVI) do mundo localizadas na
encosta do castelo. 

Ainda de carácter cultural realça-se o Centro de
Interpretação de Megalitismo, o Museu-Oficina de
Ferreiro Tradicional do Mestre Carolino, o Museu
Agrícola de Póvoa e Meadas e a Biblioteca Municipal
onde se pode obter informações sobre atividades
culturais desenvolvidas, para além de se poder consultar
numerosas publicações de interesse. 

Estas são apenas algumas das sugestões, venha até
Castelo de Vide para descobrir outros encantos que esta
região oferece! 

  

para descobrir
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Bailes: A Batalha do Modesto Camelo Amarelo (pt); Ahkorda (pt); B-Road Bastards (be); Balsol (pt); Corrandes Són Corrandes (es);
Delicatessen (pt) ; Duo De Schepper-Sanczuk (be); Espaço Baião (br); Fulano, Beltrano & Sícrano (pt); Huec (fr);JAM.PT (pt); La
Base Duo (fr); La Lanterne (fr); Morynckx Trio; NATuRA; Oîma (es); Parapente700; Rascanya (es); Sérgio Cobos (es); Stomping at
Six; Tavola Tonda Orchestra (it); Trio Baladins (fr); Zikhamu (pt);  

Oficinas de Dança: Cha Cha Cha, Danças dos Balcãs, Dança Oriental, Danças da Europa, Danças do Mundo, Danças Portuguesas,
Danças Ciganas, Capoeira, Lindy-Hop, Chamarritas, Danças da Ocitânia, Biodanza, Danças Ciganas, Capoeira, Lindy-Hop,
Chamarritas, Bollywood, Danças Cabo-Verdianas, Valsas Mandadas, Danças Galegas, Balboa, Jazz Vintage 

Concertos: Adufeiras do Paúl (pt); Fernando Lobo (pt); Malino (pt); Nação Vira Lata (pt) ; Rumores d'Além Tejo (pt); Stav and Dudi
(au); Suryam Project & Al Shams ; Yemadas Duo; Ethno;  

Relaxamento e  atividades de desenvolvimento pessoal: Meditação & Yoga; Mandala Vinyasa and Yin Yoga; Yoga Dance;
AcroYoga - Massagem Voadora ;Yoga Vinyasa; Om Chanting; Reflexologia Integrada; Kundalini Yoga - Relaxe em Movimento;
Thai Yoga Massagem; Pramod - Encontros do Umbigo; Chi Kung; Qigong; Mantras; Massagem Ayurvédica; Yoga Suspenso;
Hatha Yoga Integral; Tai Chi; Zhineng; 

Crianças e famílias: Inguz - Estórias, Música e Massagem para Crianças; Massagem para Bebés; Acrobacia em família ; Acrobacia
e  consciência corporal;  Circus Vagabunt;  Rodas Cantadas para Crianças; Reciclagem Manual de Papel; Danças do Mundo para
Crianças; Viva a Roda Mágica!; A Geometria Fez Amigos e Volta à Vila 
"Danças Tradicionais do Mundo para crianças e famílias"; Danças do Mundo para crianças: "Danças (En)Cantadas e outras não";
Oceano em Dança; Circo Matemático; 

Passeios e Tours: Visita a Nisa, Visita a Portalegre, Visita noturna ao Menir da Meada com observação astronómica, Peddy Paper
Astrológico com Aldebaran, Visita ao Centro histórico de Castelo de Vide, Dia em Marvão, Dia em Póvoa e Meadas, Visita ao Pôr
do Sol na Barragem 

Outras Atividades e Workshops: Oficina de Canto, Cerâmica Criativa, Como Remendar uma Câmara de Ar, Mel e as suas
aplicações, Costurinhar Cadernos, Oficina de Artes Plásticas, Oficina de Construção de Mini Turbinas, Oficina de Instrumentos,
Oficina de Desenho, Oficina de Escrita Criativa; Conversas; 

Sujeito a alterações
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vamos dançar



OS 4 PILARES DO ANDANÇAS 
Dança e Música 

recuperar a vivência das danças sociais como forma

festiva de coesão social, aprendendo uns com os outros,

acordando a tradição e recriando-a, no Andanças que

ganhou vida própria, e que contagia.  

Voluntariado 

mantemos o Andanças independente de poderes

políticos, comerciais, e financeiros; onde todos se

sintam motivados a contribuir para um bem comum

compensados de forma justa e criativa, sejam

indivíduos, empresas, ou instituições públicas.  

Sustentabilidade 

manter uma estética e uma ética próprias, e a criar um

espaço livre de poluições, onde se experimentam e

disseminam boas práticas sociais, económicas, e

ambientais.  

Comunidade 

continuar a construir a comunidade Andanças, com as

populações, parceiros, e cidadãos, e a fazer parte de um

novo desenvolvimento local.  

para um mundo melhor
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O Andanças está em constante movimento. Roda, agita, desloca, 

renova, une. Roda a vila e roda a vida. O Andanças é um caminho 

vivo, conecta ao presente e projecta o futuro. É um ponto de 

partida e de chegada. 

O Andanças é uma viagem, está sempre em Roda Viva.



isto somos nós
O Andanças é organizado pela Associação PédeXumbo que trabalha desde 1998 na promoção da música e dança
de raiz tradicional. Uma equipa profissional dedica-se à recuperação destas práticas culturais, através de registos,
coproduções, criação artística, investigação, formação de formadores e ensino informal destinado a todas as idades. 

Mais do que perpetuar relíquias, a PédeXumbo propõe-se a reavivar hábitos sociais de viver a música, reproduzindo
bailes tradicionais participados por novas gerações que vão beber em práticas antigas. 

No seu próprio espaço, em Évora, programa regularmente oficinas de dança, música, concertos, bailes, tertúlias  e
resindências artísticas para vários públicos. Organiza festivais em todo o país, tendo especial notoriedade o Entre
Margens, Encontro de Tocadores, Entrudanças, Planície Mediterrânica entre outros. Dinamiza aulas regulares de
dança junto de escolas e jardins de infância, projetos comunitários de educação artística, e promove ações de
formação que exploram diversas vertentes das danças de raiz tradicional. 

Contando com diversas parcerias , tem ainda um papel pioneiro na criação artística de novos formatos de baile,
explorando conceitos de danças sociais, interatividade, ritual, criatividade, contemporaneidade,tradição. Dinamiza
um setor de investigação etnocoreológica, tendo editado diversos livros e documentários. 
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www.pedexumbo.com



para saber mais
www.andancas.net 

www.facebook.com/andancas 
www.pedexumbo.com 

www.vimeo.com/pedexumbo 
www.instagram.com/pedexumbo.oficial 
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Joana Oliveira 
Comunicação 

+351 968 732 868 
joana.oliveira@pedexumbo.com 


