
 

 

ANDY SCOTCH E BÁRBARA DUARTE SÃO  

EMBAIXADORES DA JUVENTUDE ZONA 231 

O cantor de rap Andy Scotch e a bailarina Bárbara Duarte são os embaixadores da 

Juventude Zona 231, da Mealhada. Ambos abraçaram o novo projeto de dinamização das 

políticas municipais de Juventude que está a ser construído com as sugestões dos próprios 

jovens. 

 

Depois de mais de um mês de conversas com a juventude de todo o concelho, com a equipa da 

Juventude da Autarquia a ir aos cafés de vilas de aldeias para auscultar os interesses e propostas 

de atividades ou ações a desenvolver para a Juventude, o projeto denominado Zona 231 começa 

a ganhar forma e a passar do plano das ideias para a prática.  

O primeiro grande passo foi a afirmação desta área na Feira de Artesanato e Gastronomia com 

conversas, atividades, com um espaço próprio para os jovens. Foi neste contexto que Andy Scotch 

e Bárbara Duarte forma apresentados como embaixadores do projeto. “Agradecemos e saudamos 

a ligação destes dois jovens da Mealhada - que são uma referência para muitos jovens mais novos, 

na música e na dança - ao nosso projeto”, afirma Hugo Silva, vereador com o pelouro da 

Juventude.   

“Esta dinâmica que estamos a criar em torno da Juventude visa uma aproximação aos jovens que 

nos ajude na tomada de decisões. Queremos decisão participadas e que sejam sentidas como 

necessárias e não impostas e vazias de utilidade”, conclui o autarca.   

 

Bárbara Duarte 

Bárbara Duarte é licenciada em cardiopneumologia e neurofisiologia pela Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Coimbra, mas é conhecida, sobretudo, pela dança. Coreógrafa, 

professora de dança e coordenadora do grupo DWH-Dance With Hear, é coreografa e bailarina 

de diversos artistas, como Pedro Batalha, Paula Soares, Andy Scotch, This Fallen Curse.  

Participou em diversas competições a nível regional e nacional, nomeadamente, Hip Hop 

International, Rock The Floor Contest, Portugal a Dançar, entre outros. Tem diversas formações 

com artistas nacionais e internacionais ao nível de hip hop, funk style, street dance, 

contemporâneo e jazz. 

 

Andy Scotch 



 

 

André de Carvalho (Andy Scotch) é um músico que celebra 20 anos de carreira. Compositor e 

produtor autodidata independente, pioneiro do Rap Bairradino e fundador e CEO do estúdio e 

produtora 231Company.  

Andy tem um álbum no mercado e 11 Mixtapes. Foi três vezes nomeado para os “International 

Portuguese Music Awards" (2017,2019 e 2020), nos Estados Unidos da América. Tem mais de 1 

milhão de visualizações no YouTube, mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e já levou a sua 

música a nove países da Europa. Conta com várias passagens pelas televisões e rádios nacionais 

e marcou presença com a sua música numa novela (TVI) e numa série (SIC). É criador da marca 

e estilo Zona 231. 
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