
 

 

 

Inter-associativismo defendido pela Cap Magellan 

Associações Cap Magellan e Cantares de Noisy-le-Grand assinam acordo de parceria  

 

A associação Cap Magellan assinou na passada 

sexta-feira, dia 26 de fevereiro, um acordo de 

parceria com a associação cultural e recreativa 

“Cantares” de Noisy-le-Grand. Com o encontro 

marcado para as 18h na Portologia, 3e, foram 

vários os membros e voluntários das duas 

associações que marcaram presença a fim de 

verem renovada a cooperação associativa.  De 

facto, as duas associações vêem há já algum 

tempo a estabelecer uma relação de 

colaboração em diversas áreas como sejam a 

campanha de Segurança Rodoviária “Sécur’été”  

ou a “Soirée de Gala” da Cap Magellan. 

Este ato simbólico serviu, então, para oficializar 

uma parceria que se quer duradoura e alargada 

a outras áreas de interessa às duas 

associações. A Cap Magellan, que este ano 

completa o seu 25° aniversário está, realmente, 

empenhada em diversificar as suas parcerias 

porque acredita que só mantendo eixos de 

ligação com a grande diversidade de 

associações de cariz cultural poderá existir uma 

comunidade portuguesa mais unida e que 

melhor promove o seu país e a sua língua. 

Neste sentido, focando a cooperação inter-

associativa para a divulgação da cultura 

lusófona, a Cap Magellan irá organisar ao longo do ano várias ações em colaboração com diferentes 

associações da comunidade portuguesa. 

Assim, já no mês de março serão retomados os jogos da Amigo’s League: um campeonato amigável 

de futsal organizado pela Cap Magellan e pela AGRAFr (Associação dos Diplomados Portugueses 

em França) onde as equipas – organizadoras ou convidadas - são formadas pelos membros e 

colaboradores de cada associação a competir e onde sistematicamente uma terceira associação é 

convidada a jogar também. O próximo jogo entre os organizadores acontecerá em inícios de março, 

sendo o objetivo, precisamente, promover os momentos recreativos e de “intercâmbio” entre as 

associações. 

Desta forma, a Cap Magellan reitera a sua vontade em estabelecer novas parcerias com as mais 

variadas associações do mundo lusófono em França e sublinha a sua disponibilidade para o diálogo. 

Num ano especialmente festivo, a Cap Magellan acredita que há sempre espaço para mais propostas 

e  projetos que ajudem a divulgar a imagem positiva da comunidade portuguesa em França.  

Se é dirigente associativo, não hesite em contactar-nos através dos seguintes contactos:  

 
info@capmagellan.org 

01.79.35.11.00 

www.capmagellan.sapo.pt 

 

http://www.capmagellan.sapo.pt/

