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Galp promove workshops e safaris com grandes fotógrafos 

associados à exposição World Press Photo 

 

 Workshops, com número limitado de participantes, acontecem aos sábados à tarde 

 Exposição Energizers documenta momentos dos quotidianos excecionais de algumas das pessoas 

que todos os dias, dão à empresa a energia de que ela é feita 

 Concurso fotográfico no Instagram com prémio de €200 em combustível para a melhor imagem 

 

A Galp, parceiro principal da edição 2018 da World Press Photo, a maior exposição de fotojornalismo 

do mundo, promove nesse âmbito uma série de atividades paralelas para os amantes da fotografia, 

incluindo workshops, safaris fotográficos, um concurso e uma exposição de fotografia. 

A exposição abre ao público esta sexta-feira, dia 27, tem entrada livre e pode ser visitada todas as 

semanas, entre quinta-feira e domingo, das 10h00 às 19h00, até ao dia 20 de maio, no Hub Creativo 

do Beato, um espaço único que resulta da conversão de um antigo complexo fabril do exército 

(Manutenção Militar) na zona ribeirinha oriental de Lisboa. 

Estas instalações industriais são o cenário de sonho de qualquer fotógrafo que se preze, e ao longo dos 

dias da exposição são o pretexto para um concurso de fotografia aberta a todos os visitantes que, para 

se habilitarem, deverão colocar as imagens até ao dia 21 de Maio no Instagram, com as hashtags 

#energiacriativa #galp #visao. A melhor fotografia, escolhida por um júri profissional, ganhará um 

cartão Galp Ready com 200€ em combustível. 

A Visão e a World Press Photo Foundation são os dois anfitriões da exposição, em parceria com a 

Câmara Municipal de Lisboa, que cede o espaço. 

Para quem considera ter ainda a aprender sobre fotografia, a Galp promove workshops com alguns dos 

mais prestigiados e experientes fotojornalistas, que serão igualmente guias em safaris fotográficos na 

vizinhança. Estes Photo Talks terão lugar aos sábados à tarde (16h00) com número de participantes 

limitado, sujeito a inscrição prévia. 

 

Energizers: uma exposição de pessoas  

O fotojornalismo retrata pessoas, as suas glórias e momentos de desespero, excecionais ou 

quotidianos das suas vidas. Também a Galp é o conjunto do quotidiano de muitas vidas, muitas 

histórias de rotina ou de momentos únicos pouco conhecidos. 

Foi assim que a Galp quis registar, com um olhar documental, o que é a vida diária de algumas das 

pessoas que criam a sua energia. Fê-lo em parceria com a Visão, com repórteres locais escolhidos pela 

revista que, com olhar independente, retrataram como trabalham 12 funcionários da Galp e um pouco 

das suas vidas para além da empresa. 
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Os fotógrafos Arlindo Camacho (Portugal), Enric Vives-Rubio (Espanha), Mauro Vombe (Moçambique) e 

Jardiel Carvalho (Brasil), dão a conhecer, através da perspetiva particular das suas lentes, quem são as 

pessoas para lá da função que desempenham. 

Deste trabalho resultou um conjunto de cerca de uma centena de fotografias, das quais foram 

selecionadas 44 que integram a exposição Energizers, que poderá ser vista em paralelo com o World 

Press Photo. 

Estas imagens foram igualmente utilizadas no documento anual de prestação de contas da empresa, 

num reconhecimento de que os números são determinantes, mas são pessoas, com os seus rostos e as 

suas próprias histórias, que a fazem mover e que lhe dão energia. 

Essas imagens podem igualmente ser vistas no Relatório e Contas de 2017 da Galp.  

O Hub Creativo do Beato é um conjunto de 20 edifícios de reconhecido valor industrial e arquitetónico 

que estão a ser reconvertidos para receber um conjunto de entidades nacionais e internacionais nas 

áreas da tecnologia, inovação e indústrias criativas, contribuindo para posicionar Lisboa como uma 

cidade aberta, empreendedora e de referência mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

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. 

 

https://www.galp.com/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/PT/Relatorio_e_Contas_Galp_2017.pdf
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Programa dos Workshops 

 

(Participação sujeita a inscrição no local e limitada a 20 pessoas) 

 

28 de Abril 

16h: Photo Talk – O Olhar do Fotojornalista, com José Carlos Carvalho 

17h: Workshop – Como fazer um portefólio: exercícios com máquinas fotográficas, 

       edição e escolha de fotografias 

 

05 de Maio 

16h: Photo Talk – Fotografia de Viagem, com Joel Santos (com dicas práticas) 

17h: Safari fotográfico com Luis Barra, fotojornalista da VISÃO   

 

12 de Maio  

16h: Photo Talk – Fotografia em Prol do Bem, com Luis Mileu  

17h: Safari fotográfico com Diana Tinoco, fotojornalista da VISÃO 

 

19 de Maio 

16h: Photo Talk – A arte do retrato com Arlindo Camacho 

17h: Safari fotográfico de retrato com Arlindo Camacho 

 

 

 

 

 

Galp  

Media Relations 

Joana Garoupa – twitter @Garoupa; 

Pedro Marques Pereira – twitter @pedrogcmp; 

Rita Esteves de Carvalho – twitter @RitaEstevesCarv 

+ (351)  217 242 680 

+ (351) 917 596 444 

galp.press@galpenergia.com  
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