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Liberty Seguros assume  
sinistros dos seus clientes no “Andanças”  
 

 
A Liberty Seguros decidiu que, caso venha revelar-se necessário, assumirá todos os sinistros 

que tenham afetado clientes seus no incêndio ocorrido no passado dia 3 de agosto no festival 

musical “Andanças”, em Castelo de Vide, incidente que destruiu 422 veículos automóveis e 

danificou outros nove.  

 

A Liberty Seguros assumirá a reparação dos danos dos seus clientes mesmo que estes apenas 

tenham contratado apólices de responsabilidade civil contra danos a terceiros, evitando o 

longo tempo de espera característico destes complexos processos, situação que ilibaria a 

Liberty Seguros de qualquer responsabilidade num incidente como o que ocorreu no festival 

“Andanças”.  

 
Segundo Miguel Correia, Diretor de Serviço ao Cliente da Liberty Seguros, “considerando a 

tragédia do acontecimento e dada a grande morosidade expectável na resolução deste 

sinistro, a Liberty Seguros decidiu avançar indemnizando todas as viaturas dos seus clientes, 

reservando-se depois o direito a reembolsar os valores pagos de quem venha a apurar-se 

como culpado do acontecimento”. 

 
Para mais informações contactar, por favor:      
Lift Consulting - Tel.: 214 666 500 
Joana Branquinho; Tel.: 91 318 43 02 - joana.branquinho@lift.com.pt   
Catarina Brito; Tel.: 91 431 06 61- catarina.brito@lift.com.pt  
 
Sobre a Liberty Seguros 
 
A Liberty Seguros está presente, em Portugal, desde 23 de maio de 2003, com a aquisição da antiga Europeia 
ao grupo Suíço Credit Suisse. A Liberty Seguros conta com oito décadas de experiência, aliada à dedicação de 
cada um dos seus 510 Colaboradores, na procura de melhores soluções de proteção para as famílias 
portuguesas, os particulares e para as micro, pequenas e médias empresas. Em Portugal, a Companhia conta 
com uma vasta rede de Espaços Liberty Seguros e escritórios de Agentes de Seguros, aliados estrategicamente 
à Companhia, através dos quais se oferece uma ampla gama de produtos e serviços que permitem aos Clientes 
usufruir de uma Vida mais segura e protegida. Mais sobre a Liberty Seguros em http://www.libertyseguros.pt. 
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