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Galp leva mais de mil crianças de escolas do Alentejo, 
Algarve e Lisboa ao festival de cinema Play 
 
 Galp convida mais de 1.300 alunos a participar no festival Play que decorre em Lisboa até domingo 
 Festival Play, o festival internacional de cinema infantil e juvenil de Lisboa, é patrocinado pelo 

programa educativo da Empresa 
 

A avenida da Liberdade em Lisboa ficou ontem parada quando mais de 700 alunos, vindos de seis 
escolas básicas da região do Alentejo e do Algarve, invadiram o cinema São Jorge em Lisboa, para 
participar numa sessão do Play, o festival internacional de cinema infantil e juvenil de Lisboa. Hoje 
juntam-se mais 650 alunos de cinco escolas básicas da região da Grande Lisboa. São duas iniciativas 
promovidas pela Galp, patrocinador deste festival há vários anos, junto de escolas que têm vindo a 
participar nas várias edições do projeto educativo – Missão Up – e que se destina aos alunos do ensino 
básico. 
“Na sessão de hoje vão ser passados filmes que abordam as questões de sustentabilidade e eficiência 
energética, que são o foco do projeto Missão Up. O festival Play permite-nos fazer chegar estes temas 
às crianças de uma forma lúdica e diferente,” afirma Joana Garoupa, Diretora de Comunicação da Galp. 
“É esta preocupação de adequação dos conteúdos cinematográficos aos conceitos que pretendemos 
que sejam trabalhados pelas crianças, quando desenvolvem os seus projetos Missão Up, que faz desta 
parceria com o Play um sucesso.” 
O projeto Missão Up vai na sua 8ª edição. Já passou por mais de 80% das escolas do 1º ciclo do 
Ensino Básico, e abrangeu mais de 1 milhão de alunos, envolvendo cerca de 113 mil professores e 
outros membros da comunidade educativa. Destina-se aos alunos do 1º ciclo, professores, pais e 
encarregados de educação e tem como temas as fontes de energia, a mobilidade sustentável, a 
pegada energética e as profissões associadas à energia.  
Mais informação disponível em www.missaoup.com. 
 
Sobre o Play 
O Play é um festival de cinema totalmente dedicado aos mais novos. Acontece em fevereiro no cinema 
São Jorge e Cinemateca Júnior, em Lisboa. Depois de 4 edições de sucesso, alcançando os 11.000 
espetadores na última edição, continuamos procurar mostrar a melhor seleção de filmes de todo o 
mundo, nos formatos de curta e longa-metragem, para que os mais novos tenham acesso ao cinema 
que se faz hoje e é exibido um pouco por todos os Festivais de Cinema Infantil. São nove dias repletos 
de filmes inteiramente dedicados aos mais novos, até aos 13 anos de idade. O Festival apresenta 
novamente uma semana de grande animação, com muitos filmes, debates e ateliês. 
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De 19 a 22 de Fevereiro, durante a semana, tem uma seleção especial para o público escolar e aos fins 
de semana sessões dedicadas às famílias. Durante o ano de 2018 o PLAY tornar-se-á itinerante, 
levando o cinema a outros pontos do país. A entrada para adultos custa € 3,5 e para crianças € 1,9. 
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A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. 
As nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção 
e extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 
marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis 
para os nossos clientes – sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou 
consumidores individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de 
mobilidade. Contribuímos ainda para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos 
e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.750 pessoas. 
 


