
 

 

 

A Noite de Gala mais aguardada do ano  
 

Pela sétima vez consecutiva, a Noite de Gala, 
lançada em 2011, está de volta este ano. 
Recordando que se trata de uma Noite de 
Gala oferecida pela Câmara de Paris à 
comunidade portuguesa e cuja organização 
é confiada à Cap Magellan.  

 
Pequeno lembrete de como tudo começou ...  

 
Em 2010, a propósito do centenário da 

proclamação da Primeira República Portuguesa, 

os presidentes da câmara de Paris e Lisboa, 

Bertrand Delanoë e António Costa, acordaram 

receber a comunidade franco-portuguesa numa 

noite especial no Hôtel de Ville de Paris, em torno da data simbólica do 5 de Outubro. Foi deste modo 

que surgiu em 2011 a primeira edição que, graças ao seu sucesso, se repete todos os anos.  Este 

ano, a gala está de volta para mostrar a riqueza de Portugal, especialmente da região de honra,  do 

Tâmega e Sousa. Além disso, diversas actuações e espectáculos musicais de artistas vindos de 

Portugal animarão a noite.  Estas serão alternadas com a atribuição de prémios a várias pessoas ou 

instituições que se distinguiram no seio da comunidade lusófona em temas importantes para a Cap 

Magellan.  

 

A Edição 2017 

A cerimónia de Gala reunirá, assim, personalidades de todos os meios, artistas, empresários, 

associações, políticos, bem como estudantes lusófonos ou lusófilos no ambiente prestigiante e 

glamoroso proporcionado pelos Salões do Hôtel de Ville de Paris.  

O fado, considerado património imaterial pela Unesco em 2011, será representado pelo talentoso 

Ricardo Ribeiro que nos honra enquanto artista principal da noite. Actualmente conhecido como “a 

nova estrela do fado”,  o jovem fadista é dono de uma voz poderosa e de um carisma que arrepia em 

palco. Outros momentos, como os duetos, as homenagens e/ou as animações, permitirão 

navegarmos pela riqueza cultural portuguesa e lusófona.  

Este imperdível encontro da comunidade portuguesa acontecerá no sábado 14 de Outubro no 

Hôtel de Ville de Paris, um evento raro, mediático que juntará um público de 650 pessoas e um 

número significativo de convidados especiais distinguidos ao longo da noite, cujo fim é ficar 

gravado nas memórias.  

Programação desta noite: 

Espectáculos musicais  

Ricardo Ribeiro 
Os duetos da Gala :  
João Só & Ana Isabel Freitas 
Ricardo Carriço & Ide Monteiro, acompanhados por André Alves 
Ala dos Namorados (Nuno Guerreiro e Manuel Paulo) & Lizzie 
 
 



 

 

Homenagens e animações 

José Carlos Malato et Sonia Carneiro 

Oportuna - Tuna académica de Ciências da Saúde do Norte et Região do Tâmega e Sousa 
Os Cantadores de Paris 
O Monumento “Espace du souvenir et de l’espoir” 
Tiago Pereira, “A música portuguesa a gostar dela própria” 
Filipe Ascensão, “Eusébio, a história de uma lenda” 
Homenagem ao Eusébio, com a presença da sua filha, Sandra da Silva Ferreira 
Dueto humorístico : Jonathan da Silva & Tatane 
D’jal  
 

Entrega de prémios e revelação dos nomeados  

É com enorme prazer que anunciamos os nomeados às seguintes categorias:  

 Prémio Cap Magellan – Caixa Geral de Depósitos da melhor iniciativa de cidadania: 
Les Amis du Plateau; O Sol de Portugal; Solidariedade Além do Oceano;  
 

 Prémio Cap Magellan – Fidelidade do melhor jovem empreendedor  
Hugo Gomes, Gomes Serrurerie; David Lopes, O Grilo; Flora Rodrigues, Comtpoir Saudade; 
 

 Prémio Cap Magellan – Banque BCP do melhor estudante   
Clara Alves, Prépa Lycée Louis-le-Grand (Paris); Raphaël Costa, Université Paris Sud (Paris); Filipe 
Figueiredo, HEC Paris (Paris); 
 

 Prémio Cap Magellan – Fundação Calouste Gulbenkian do melhor aluno do ensino secundário   
Charlotte Bonnafy, do Liceu Les Chartreux (Lyon); Eva Elias, do Liceu La Hotoie (Amiens); Rodrigo 
Ribeiro, do Liceu Balzac (Paris); 
 

 Prémio Cap Magellan - Macif - Simão Carvalho do melhor projecto associativo  
IOTA, Rádio Arc-en-Ciel; Memória Viva; Vivências do Minho; 
 

 Prémio Cap Magellan – Mikado – Trace Toca da melhor revelação artística musical   
Além Fado; Ide Monteiro; Rodrigo de Oliveira. 

Aproveitamos para felicitar todos os nomeados e convidá-los a estarem presentes na noite de gala 
durante a qual serão anunciados os vencedores. 

Sem esquecer o Cocktail com sabores do Tâmega e Sousa! 

Agradecimentos: 

Parceiros Premium: 

Caixa Geral de Depósitos, Câmara Municipal de Lisboa, Comunidade Intermunicipal  Tâmega e Sousa, Macif, 

Fundação Inatel, Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France, TAP Air Portugal.  

 

Apoios:  

Fundação Inatel, Compal, Delta, Super Bock, Água das Pedras, Mikado, Les Dauphins, Les Amis du Plateau, 

Pro-Auto Axial,  Instituto Português da Juventude e do Desporto, SEJD, juventude.gov.pt, DGACCP, RTP, Trace 

Toca, Coordination des Collectivités Portugaises de France, Oportuna - Tuna académica de Ciências da Saúde 

do Norte.  

 

Pedidos de credenciais a formular até dia 10/10/2017. 

Contacto de Imprensa : 

Rachel Mesquita 

communication@ capmagellan.org 

(+ 33) 1 79 35 11 00                  


