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Quinta 
do Conde

Esta noite, pelas 21h00, o salão 
nobre da Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde recebe mais uma 
Assembleia de Freguesia da Quinta 
do Conde, em sessão ordinária. 
O objectivo é a apreciação do 
relatório de actividades entre 16 
de Abril e 31 de Maio deste ano e a 

deliberação sobre a constituição 
do grupo de trabalho para a 
elaboração da proposta de revisão 
do regimento da assembleia de 
freguesia e eleição do respectivo 
coordenador. À semelhança do 
que aconteceu na anterior, será 
transmitida online.

Assembleia 
de Freguesia 
reúne esta 
noite no salão 
nobre da Junta

BREVES

Inês Antunes Malta 

Concertos, mostra 
associativa, artes, 
desporto e debates 
compõem programação

DIAS 1 E 2 DE JULHO

Festival Liberdade pretende ser “espaço de alegria 
e emancipação de todos os jovens da região”

O Festival Liberdade está de regresso, 
depois de dois anos de interrupção 
devido à pandemia, nos próximos 
dias 1 e 2 de Julho, no recinto onde 
se realiza habitualmente a Feira da 
Festa da Quinta do Conde. 

A O SETUBALENSE, a Associação 
de Municípios da Região de Setúbal 
(AMRS), que assume, com os municí-
pios seus associados em parceria com 
o movimento associativo juvenil da 
região, a organização do evento, par-
tilha expectativas sobre a edição deste 
ano, que tem como tema a igualdade.

“Foi de facto muito duro para todos 
os envolvidos na construção do festi-
val o adiamento nos anos anteriores 
mas aos poucos vemos as coisas a 
comporem-se. Ansiamos que o Fes-
tival Liberdade possa representar, 
uma vez mais, um espaço de alegria, 
de festa, de liberdade, mas também 
de emancipação de todos os jovens da 
região”, começa por dizer. “O Festival 
Liberdade é hoje um projecto icónico, 
que extravasa em muito as definições 

Movimento associativo da região reuniu diversas vezes para preparar Festival da Liberdade

DR

Paella de Caracol, Salada de 
Caracol, Açorda de Caracol 
ou Caracóis de Tomada são 
algumas das muitas receitas 
que a partir desta sexta-feira, 17, 
são apresentadas no Festival do 
Caracol, a decorrer no recinto da 
Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde, como forma de celebrar 
os santos populares. O evento 
volta a reunir, até segunda-feira, 
20, baile, música popular e cerca 
de duas dezenas de tasquinhas.

Está em curso a instalação de 
uma nova picota, a construção 
de um novo sanitário, o corte 
e limpeza de vegetação e a 
beneficiação dos caminhos nas 
Hortas Solidárias da Quinta do 
Conde, inseridas no Corredor 
Ecológico da Várzea, que reúne 
vários equipamentos, entre 
os quais o Centro Agrícola 
e Ambiental da Várzea. O 
objectivo da intervenção é 
melhorar as condições para os 
utilizadores das hortas.

A Feira Festa da Quinta do 
Conde terminou este fim de 
semana, com concertos de 
Carolina Deslandes, no sábado, 
que agradeceu na sua conta de 
Instagram “às mais de 10 mil 
pessoas que se fizeram ouvir 
na Quinta do Conde. Foi dos 
melhores concertos da minha 
vida”, e de Carlão, no domingo, a 
fechar a programação de 2022, 
com direito a fogo de artifício.

DO CARACOL 
Festival arranca 
esta sexta-feira

NO CORREDOR 
Hortas Solidárias 
melhoradas 
termina domingo

FEIRA FESTA
Carolina 
Deslandes deixa 
agradecimento

Ao abrigo do programa Erasmus+, o 
Agrupamento de Escolas da Boa Água 
(AEBA), da Quinta do Conde, tem de-
senvolvido no último semestre um con-
junto de mobilidades a vários pontos da 
Europa, quer em projectos com alunos, 
quer em formação de professores.

De acordo com a direcção do agru-
pamento, “a aposta na partilha de ex-
periências internacionais e na formação 
de nível europeu tem-se revelado uma 
mais valia para o agrupamento, enqua-
drando-se estas actividades nos pres-

supostos do seu plano de inovação”.
Com o tema "Steam by steam", 24 

alunos e cinco professores desloca-
ram-se a países como a Grécia, a Lituâ-
nia, a Bulgária e a Roménia, nos quais 
os alunos desenvolveram aulas para os 
restantes participantes e partilharam 
experiências educativas. Acresce ain-
da “a aprendizagem linguística e cultu-
ral que estas experiências trazem tan-
to aos jovens como aos professores”.

No que diz respeito aos docentes, en-
contram-se neste momento envolvidos 

24 professores no projecto “O projecto 
de inovação pedagógica do AEBA - ca-
pacitação dos docentes”, com cursos em 
Berlim, Helsínquia, Florença e Barcelona.

O Agrupamento de Escolas da Boa 
Água continuará, assim, “a desenvol-
ver o seu plano de inovação alicer-
çado em dinâmicas várias, nas quais 
os projectos Erasmus+ são um pilar 
e para tal o agrupamento agradece a 
toda a comunidade educativa, o en-
volvimento e apoio demonstrado em 
todo este processo”. I.A.M.

AO ABRIGO DO PROGRAMA ERASMUS+

Boa Água aposta na partilha através de experiências na Europa

de um festival de música. Representa 
um espaço único de expressão para os 
jovens da nossa região, que se envol-
vem do princípio ao fim, construindo, 
participando, usufruindo”, continua.

Ao Palco Liberdade sobem os cabe-
ças de cartaz Estraca, Valete e Stereos-
sauro, no primeiro dia, e Pista, Linda 
Martini, Branko e Dino D’Santiago, a 2 
de Julho, sem esquecer a participação 
dos talentos locais da Quinta do Con-
de, MGBoos, no Palco Liberdade, Silent 
Mode, no Palco Paz, e Miguel Nogueira, 
no Palco Igualdade, entre outros.

A edição deste ano conta com 
“uma campanha de afirmação com 
o mote ‘#Nãoháliberdadesemigual-
dade’, mensagem que a juventude da 

região quer levar a todos, procurando 
alertar para as desigualdades em vá-
rios aspectos da vida”.

A Mostra Associativa terá os seus 
habituais stands expositivos das es-
truturas de juventude, onde se dá 
visibilidade à actividade, ao projec-
to e à visão de cada uma delas, e o 
Encontro Regional do Movimento 
Associativo Juvenil terá lugar no dia 2, 
entre as 10h00 e as 16h00, na Tenda 
Juventude, espaço que “acolhe e dá 
a conhecer projectos mais intimistas, 
nas áreas da música e da dança, as-
sim como debates, apontamentos de 
teatro e curtas-metragens”.

No Espaço Desporto é possível ver e 
participar em demonstrações de dife-

rentes modalidades e a mostra de artes 
visuais “Arte em liberdade” promove e 
apresenta a criação artística dos jovens 
artistas da região de Setúbal sob o lema 
“Liberdade e igualdade”.

Os concertos, por seu turno, divi-
dem-se entre o Palco Liberdade, o 
palco principal onde actuarão nomes 
da música nacional, o Palco Igualda-
de, mais alternativo, com músicos a 
solo e DJ’s, e o Palco Paz, dedicado a 
projectos musicais que se afirmam 
enquanto novos valores da música 
no plano da região, indicados ou 
seleccionados pelos concelhos em 
concursos de bandas, mostras ou 
outras iniciativas dinamizadas pelos 
municípios da região.

O grupo de alunos e professores
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