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DELIBERAÇÃO 
N.º 47/2016 

 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 29 de Junho de 2016 

 
 

SAUDAÇÃO 
FESTIVAL DA LIBERDADE 

 
Em terra de liberdade recebemos, nos passados dias 10 e 11 de Junho, o 

Festival da Liberdade. 

 

For espaço de festa, de convívio, de participação, de exposição e de opinião. 

Um festival de música, teatro, desporto, dança, curtas-metragens, artes 

plásticas, fotografia, escultura e arte urbana. 

 

Marcado por valores e construído com a participação da Juventude, um 

Festival onde o movimento associativo juvenil assumiu desde o inicio a 

organização conjunta deste grande evento que se confirmou como um 

elemento impulsionador da dinâmica da juventude na Região, onde se 

comemorou a Liberdade, a Paz, os 40 anos da Constituição da República 

Portuguesa e os Valores de Abril. 

 

É com alegria que vimos acontecer este evento tão relevante na Quinta do 

Braancamp. 

 

Nesta edição, estiveram presentes cerca de 50 000 pessoas. Mais de meia 

centena de associações juvenis, formais e informais, marcaram presença e 

estiveram envolvidas na organização do Festival, mais de 20 bandas, Dj’s, 

artistas, oriundos da Região e representando vários estilos e tendências, 

animaram sete espaços diferentes.  

Página 1 de 2 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
,  

E, pela primeira vez, tivemos um espaço dedicado ao Street Food, um 

espaço cool e familiar, onde as refeições/bebidas foram servidas em 

veículos originais e um parque de campismo que permitiu aos jovens ter 

mais e melhores condições para disfrutarem deste grande evento. 

 

Assim a Assembleia Municipal do Barreiro reunida a 29 de Junho de 2016, 

saúda a Associação de Municípios da Região de Setúbal, e toda as 

associações juvenis envolvidas, pela organização da edição de 2016 do 

Festival da Liberdade, e saúda também todos aqueles que participaram na 

idealização e construção deste Festival. 

 

 

Aprovado por maioria, com 22 votos a favor, da CDU, do PS e do BE e 2 
abstenções do PSD 
 
 
Barreiro, 29 de Junho de 2016  
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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