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Marchas Populares
A realização de "Marchas Populares" era esporádica na Quinta do Conde
até há dois anos atrás. Ao Centro Comunitário juntou-se nessa ocasião a
Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Conde (ADQC) e os
resultados foram animadores. Em 2010 o Grupo Desportivo e Cultural
do Conde 2 juntou-se ao Centro Comunitário e à Associação,
surpreendendo com uma Marcha muito organizada. Este ano o desafio
foi aceite por estas e mais o grupo sócio-caritativo Encontra a
Esperança (Igreja) e o Batuque do Conde. Apresentaram-se dia 23 em
Sesimbra quatro Marchas da Quinta do Conde (apesar dos ensaios
realizados, a Marcha da ADQC entendeu não ter a qualidade suficiente
para se apresentar, prometendo envidar esforços para que em 2012
essa apresentação seja digna).
Dia 25, dois dias depois da apresentação em Sesimbra, observou-se
enorme enchente no recinto dos "Santos Populares" para apreciar o
trabalho realizado pelas Marchas da Quinta do Conde e por duas de
Sesimbra. Estas seis Marchas proporcionaram um serão muito
agradável e a Quinta do Conde provou, mais uma vez, que as suas
gentes também conseguem ser trabalhadoas, voluntariosas, dedicadas
e "bairristas" no bom sentido da palavra.

Canicultura
Nos passados dias 28 e 29 de Maio
do presente ano, realizou-se em
Veneza, Itália, o Campeonato do
mundo de cães de raça Boxer (ATIBOX
2011), com cerca de 900 exemplares
inscritos e onde esteve presente o
Quintacondense Paulo Fernandes
com um dos seus exemplares,
conseguindo um exelente resultado
(2º lugar na classe de campeões de

fêmeas tigradas).
“Conseguir um resultado destes após
apenas 6 anos de criação e num
evento desta envergadura, é algo de
extraordinário. Claro que isto
acrescenta motivação para continuar
o trabalho de qualidade que tenho
vindo a desenvolver mesmo com
todos os obstáculos. Agradeço aos
patrocinadores Ginásio Sportcity; às

Empresas Hexastep – Information
tecnologies e 3M Portugal, porque
sem eles isto não teria sido possivel.
Em Julho teremos mais uma dificil
tarefa, o Campeonato do Mundo de
todas as raças.
Só o poder estar presente já é algo
grandioso e novo porque será a
primeira vez."

