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Música 

Galp Beach Party bateu recorde de espetadores  

 Primeira edição do festival de música eletrónica com patrocínio da Galp teve 63 mil 

espetadores em dois dias.  

 Número de visitantes estrangeiros, sobretudo espanhóis, chegou às 7.500 pessoas  

 Espaço Beach Garden e momentos sunset com colaboração dos DJ que atuavam no palco 

foram pontos altos 

 

A primeira edição da Galp Beach Party foi um sucesso. No ano em que a Galp se tornou naming 

sponsor do festival de música eletrónica produzido pela Música no Coração e pela Rádio Nova Era, 

no concelho de Matosinhos, o evento bateu o seu recorde de bilheteira, com cerca de 63 mil visitantes 

durante os dois dias. 

Segundo os dados da organização, no primeiro dia do evento, na sexta-feira, 28 de junho, estiveram 

no recinto 30 mil pessoas para acompanhar o cartaz encabeçado por Timmy Trumpet. No segundo 

dia, sábado, 29 de junho, foram 33 mil os espetadores que acompanharam as atuações que tiveram 

Marshmello como principal atração. 

De acordo com a organização, parte do crescimento de espetadores face às edições anteriores foi 

justificado pelo forte aumento de público espanhol, que este ano chegou às 7.500 pessoas. 

As melhorias no recinto, nas acessibilidades e nas iniciativas e atividades disponíveis durante os 

espetáculos foram não apenas notadas como elogiadas pelo público presente. Nomeadamente os 

dois “sunset moment” idealizados pela Galp e que contaram com a participação dos DJ que atuavam 

em palco, para assinalar o pôr do sol com coreografias específicas e projeção de imagens e 

mensagens relacionadas com “Hoje é um bom dia para mudar”. 

O espaço Garden Beach Party, também promovido pela Galp, recebeu a visita de cerca de 8 mil 

pessoas durante os dois dias de festival. Neste espaço, a energética promoveu um conjunto de 

experiências que cruzaram ecologia e entretenimento, sustentadas no conceito da nova campanha 

‘Hoje é um bom dia para mudar’. Era possível mudar o visual com pinturas ecológicas, maquilhagem 

ou penteados, fazer t-shirts personalizadas, usar um trampolim ou simplesmente descansar nas zonas 

verdes, onde os festivaleiros poderiam recarregar baterias: as suas e as dos seus telemóveis, em 

bancos equipados com entradas USB. 

Também neste espaço, a marca teve instalada uma máquina Ecoplay, que promovia a entrega de 

brindes mediante o depósito de duas garrafas de plástico. Nos dois dias de concertos foram entregues 

mais de 600 brindes aos festivaleiros. Outro funcionalidade bem acolhida durante o evento foi a 

aplicação para telemóveis Galp Beach Party, que continha toda a informação útil sobre o Festival e 

que contou com cerca de 4.500 downloads. 
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Sobre a Galp 

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. Ajudamos grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores 

individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas habitações e necessidades de mobilidade. 

Integramos todos os tipos de energia, para casa e para a estrada: da eletricidade, ao gás, aos 

combustíveis líquidos. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos 

e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.360 pessoas. Mais 

informações em www.galp.com. 
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