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Festival Músicas do Mundo regressa com energia 
redobrada da Galp 
 
 
Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia mundial de Covid-19, a 22.ª edição do Festival 
Músicas do Mundo, que decorre até sábado, voltou com uma oferta musical diversificada e o apoio da Galp 
enquanto patrocinador principal.  

Com 47 concertos de artistas provenientes de quatro continentes (27 países e regiões), a realizar-se entre 
Porto Covo e Sines, este histórico festival, que este ano conta com a energia redobrada da Galp, regressou 
alinhado com os princípios de representatividade geográfica, estética e cultural que o orientam desde a sua 
origem. 

Além de dar nome ao Palco Galp – que recebe concertos grátis no centro de Sines –, a Galp está também a 
promover um conjunto de iniciativas e de ativações de marca que estão a espalhar energia positiva por 
todos os festivaleiros, com foco particular em questões relacionadas com energia, ambiente e mobilidade 
sustentável, que são o eixo da comunicação da marca Galp no território da música. 

Nesse sentido, e à semelhança de anos anteriores, a Galp está a manter a disponibilização de autocarros 
gratuitos que levam os festivaleiros de Porto Covo a Sines e de Sines a Porto Covo para assistirem aos 
concertos. Os primeiros autocarros partem de Porto Covo às 19h30 (junto ao Mercado Municipal), tendo a 
frequência de cerca de 1 hora, aproximadamente. No que toca ao regresso, o último autocarro tem partida 
prevista para as 03h00, no Cais da Estação, em Sines. 

Adicionalmente, a Galp terá ainda ativações a decorrerem no areal e no Galp Energy Spot, através de ações 
que visam o bem-estar dos festivaleiros: aulas de yoga, massagens e espreguiçadeiras para que as pessoas 
possam descansar. Vão ser ainda distribuídas bolas de Berlim no decorrer do festival, de forma a que todos 
os presentes possam ter uma experiência única. 

 

Pode ainda consultar outras informações úteis sobre o Festival Músicas do Mundo, cartaz, horários ou 
novidades através deste link. 

 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 
operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 
para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 
consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 
gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reser-
vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos principais produtores Ibéricos de 
energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para o 
progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais 
de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com   
 

https://www.fmmsines.pt/pages/965
http://www.galp.com/
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