
FICHA DE INSCRIÇÃO

MOSTRA ASSOCIATIVA
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www.festivalliberdade.pt

Entidade

Morada

Localidade                                                                               Código Postal                  -  

Telefone                                E-mail

Nome do Responsável

Contactos

Breve descrição

Site: Sim        Não         Endereço

Facebook: Sim        Não         Endereço

Instagram: Sim        Não         Endereço

Twitter: Sim        Não         Endereço

Outra: Sim       Qual                                Endereço

* O Stand corresponde a um espaço de 3 X 3 metros

 

Nome para identificação do Stand*
(Escrever com letras maiúsculas)

Juntamente com a entrega da presente ficha deverão ser entregues, também, até 3 fotografias 
relacionadas com a atividade desenvolvida. As fotografias deverão estar em formato digital.



1. DATA, LOCAL E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2 e 3  de julho,  Quinta do Conde,  Concelho de Sesimbra. 

O Festival Liberdade estará aberto aos visitantes no dia 2 de julho entre as 17:00 e as 03:00 horas e dia 3 de 
julho das 10:00 às 03:00 horas.

O horário do Festival pode sofrer alterações mediante indicação da Organização.

2. OBJETIVOS DO FESTIVAL
Comemorar os valores da Liberdade e a Revolução do 25 de Abril de 1974; 

Criar espaços de discussão e participação das Estruturas Juvenis da Região (formais ou não formais), 
impulsionando a dinâmica da Juventude na Região. 

Potenciar o envolvimento da Juventude e do seu Movimento Associativo dando a oportunidade de dinami-
zar os espaços, as iniciativas e os conteúdos que integram o Festival, nas mais diversas expressões: música, 
dança, teatro, cinema, desporto, artes visuais, encontros e debate. 

Promover um espaço de reflexão e partilha sobre as Políticas de Juventude no plano da Região e do País. 

Promover no plano do Festival iniciativas sobre o tema da Igualdade. 

3. PARTICIPAÇÃO
Compete à Organização do Festival Liberdade decidir sobre a atribuição, organização e distribuição dos 
espaços destinados às Associações Juvenis.

As Associações Juvenis não podem ceder ou partilhar o espaço que lhe é atribuído com outros sem o 
consentimento da Organização do Festival Liberdade.

Os stands deverão estar visitáveis durante o funcionamento do Festival Liberdade e assistidos por repre-
sentantes das Associações Juvenis; sexta-feira entre as 18:00 e as 23:00 horas e sábado entre as 14:00 e as 
23:00 horas.

4. INSCRIÇÕES
As  Associações  Juvenis interessadas  em  participar  no  Festival Liberdade com  stand, deverão  subme-
ter  a  sua inscrição até ao  dia 14 de maio de 2021, através  do formulário  online  disponíve l em    www.fes-
tivalliberdade.pt. 

A inscrição poderá também ser entregue:

a) Através de correio eletrónico para festival.liberdade@amrs.pt;

b) Nos Serviços Municipais de Juventude.

A Organização do Festival Liberdade poderá indeferir qualquer inscrição se entender que a entidade em 
causa não se enquadra nos objetivos do Festival Liberdade.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Os expositores deverão limitar-se a área que lhe for atribuída e serão responsáveis pela sua manutenção.

A localização atribuída às Associações Juvenis, será da responsabilidade da Organização do Festival 
Liberdade. 

Os Espaços incluem:

a) Stand/ Estrutura expositiva de 3x3 metros;
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