Festa estudantil:
A Queima em Paris como em Portugal

A Cap Magellan não se esquece
das suas tradições visto que a
associação
organiza,
pelo
quinto ano consecutivo, um
evento festivo destinado aos
jovens lusófonos e lusófilos em
torno da obtenção do seu
diploma de fim de estudos: a
Queima das Fitas.
Há
cinco
anos
atrás,
a
associação
Cap
Magellan
decidiu celebrar os jovens da
comunidade
lusófona
em
França, revisitando um festival
incontornável de qualquer universidade portuguesa, a Queima das Fitas.
No fundo, a tradição da "Queima das Fitas" chega-nos directamente de uma das
universidades mais antigas da Europa, a famosa universidade de Coimbra. Durante esta
celebração estudantil que começa na primeira sexta-feira de Maio e dura uma semana, os
alunos queimam a fita representando cada faculdade da Universidade de Coimbra: ciências
humanas, direito, medicina, economia, psicologia, etc. É também um dos maiores eventos
estudantis na Europa. Inúmeros concertos e outras performances artísticas ou desportivas
animam a cidade de Coimbra durante esse período, nomeadamente a "Serenata
Monumental", um espectáculo nocturno de fado que ocorre nos degraus da Sé de Coimbra,
reunindo milhares de estudantes, e turistas ou ainda o "Cortejo", um desfile de estudantes
durante o qual os alunos passam pelas ruas da cidade com símbolos das suas respectivas
faculdades e queimam o seu "grelo" (a fita). Os estudantes celebram também a sua "nova
liberdade" usando cartolas nesta tradição que actualmente se espalhou por todas as
universidades portuguesas e que fizeram de uma festa verdadeiros festivais musicais.
Juntamente com as "tunas académicas" (grupos de estudantes tradicionais que cantam
canções tradicionais da vida académica portuguesa acompanhadas de instrumentos
musicais, geralmente guitarras), existem outras animações musicais.
Assim, como em Portugal, a Cap Magellan organiza a sua própria Queima das Fitas desde
2013, mas durante o mês de outubro para felicitar os jovens diplomados da comunidade
lusófona em Paris. O objetivo aqui é também felicitar todos os diplomados da comunidade
lusófona e lusófila através de uma cerimónia simbólica, tradicional e festiva, tornando este
evento um rito de passagem, marcando o fim de um ciclo e o início de uma nova vida.

É neste espírito que a Cap Magellan organiza este momento único para os estudantes
lusófonos em França, mas também para todos aqueles cujo percurso ou interesse toque a
lusofonia. Trata-se de organizar uma noite amigável e animada por uma Tuna, indispensável
em qualquer festa de entrega de diplomas portuguesa, a "Oportuna - Atum Académica de
Ciências da Saúde do Norte" e nosso conhecido DJ Epa.
Além disso, cada jovem terá a oportunidade de ganhar um bilhete de ida e volta, com o
nosso parceiro TAP, para um destino à escolha em Portugal continental. Veja todas as
informações detalhadas nas nossas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter) ou em
www.capmagellan.com. O Banque BCP também estará presente para apresentar as suas
soluções para jovens.
Venham dançar, celebrar e participar numa grande noite estudantil com a Cap Magellan!
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