A noite de Gala 2020 em formato totalmente digital:
apresentação do programa e dos nomeados

A Cap Magellan anuncia a sua programação para a Noite de Gala de 2020, que é uma
iniciativa da Câmara Municipal de Paris, por ocasião da celebração da Primeira República
do Portugal (5 de Outubro de 1910). O evento acontecerá no próximo dia 10 de Outubro às
19h30 na própria Câmara Municipal de Paris. Como de costume, a Noite de Gala oferecerá
aos convidados, que desta vez não estarão presentes durante o evento, uma alternância de
celebrações musicais acompanhadas de uma cerimónia de entrega de prémios. A cena
artística lusodescendente e franco-portuguesa estará no centro das atenções, com foco na
valorização dos artistas locais, neste momento particularmente difícil para eles.
Devido aos últimos anúncios sanitários feitos pelo Governo e pela Câmara de Paris
na segunda-feira, dia 5 de Outubro, a Noite de Gala do próximo sábado dia 10 de
outubro ocorrerá mas sem público. Por razões de prevenção sanitária, não haverá
possibilidade de receber convidados na Sala de Festas da Câmara Municipal de Paris.
No entanto, a Cap Magellan garante uma transmissão em directo em streaming na sua
página do Facebook (www.facebook.com/capmagellan1) e no seu canal YouTube. O
público está convidado a seguir em directo a Noite de Gala sem sair casa.

Facebook de Cap Magellan / Youtube de Cap Magellan

1.

Anúncio dos nomeados aos prémios:

Durante a cerimónia, 6 prémios em temáticas importantes para Cap Magellan (melhor
projecto associativo, melhor estudante universitário, melhor estudante do ensino secundário,
melhor revelação artística, melhor jovem empresário e melhor iniciativa cidadã) serão
entregues. Aqui ficam os nomeados para todas as categorias:
Para a categoria do prémio Cap Magellan - Fundação Calouste Gulbenkian do melhor
estudante do ensino secundário, os nomeados são:
Célia Machado: com uma média de 18.71 no exame “Bac L”, a antiga estudante do Liceu
Eugène Delacroix continua os seus estudos na Escola de Imagem de Gobelins na área da
animação. Apaixonada por arte, desenho e cinema, a candidata está também comprometida
em causas humanitárias.
Marina Munchenbach: tendo concluído um “Bac ES”, com uma média de 18.44 no Liceu
Fénelon em Paris, a Marina estuda atualmente no campus Ibérico de Poitiers, na escola
Sciences Po de Paris. Além disso, ela conquistou durante 8 anos consecutivos o prémio de
melhor aluna da ACEP (Associação para os Estudos Portugueses).
Samuel Vieira Alves: com um “Bac S” e uma média de 18.71 na Secção Portuguesa do
Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, Samuel está atualmente a seguir o seu
primeiro ano de PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé). Além de seguir por este sector
científico, com o objetivo de se tornar investigador na área de medicina, o estudante participa
regularmente em conferências sobre a literatura e a cultura lusófona.
Para a categoria do prémio Cap Magellan do melhor estudante universitário, os nomeados
são:
Adeline Afonso: estudante em Mestrado de História Contemporânea na Sorbonne, Adeline
pensa realizar um doutorado numa universidade portuguesa. Ela acaba de concluir o seu
mestrado e seu projecto de fim de curso intitula-se “Le Portugal et la politique externe de
l’UE : vers l’établissement d’un partenariat stratégique avec le Brésil”(1992- 2007)". Além de
ser redatora em diversas revistas sobre a temática da Europa, a estudante faz parte de várias
associações lusófonas.
Clara Alves: fã de cultura portuguesa, a Clara realizou vários estágios no seu país de
origem. Após um ano preparatório em ECS (économique et commerciale, option
scientifique), ela decidiu prosseguir os seus estudos num duplo diploma na Essec e Centrale
Supélec. Este ano, ela realizou o seu estágio como responsável de um projecto de
desenvolvimento de energias duráveis em Lisboa.

Ana Isabel Freitas: com um percurso artístico, um diploma em Belas Artes pela
Universidade de Porto e um Mestrado em Cinema no Instituto Politécnico de Lisboa, Ana
Isabel realiza atualmente um doutoramento em Estudos Românicos na Universidade de
Paris Nanterre. Ela redigiu z sua tese sobre um estudo etnográfico relacionado com o folclore
português e a tradição da emigração portuguesa em França. Em paralelo, Ana Isabel atua
como fotógrafa, artista e diretora cinematográfica, sendo a responsável por um longametragem que trata da cultura portuguesa, que será transmitido pela primeira vez no fim do
ano em Paris.
Para a categoria do prémio Cap Magellan – Império do melhor projecto associativo, os
nomeados são:
Cantos de Portugal, de Servon: associação tradicional portuguesa que, oferece, ao mesmo
tempo, cursos de Língua Portuguesa para todos os níveis e eventos em torno da culinária e
das tradições culturais portuguesas.
“Des Ailes pour le Portugal”, de Saint-Herblain: associação criada em 2015 com o
objetivo de conduzir ações de caridade em benefício de um orfanato em Portugal, a
instituição Asas de Santo Tirso. Ela propõe igualmente cursos de Língua Portuguesa, sendo
a totalidade dos benefícios revertidos ao orfanato Asas.
O Sol de Portugal, de Bordeaux: associação cultural que propõe aulas de Língua
Portuguesa em Bordeaux. Além das aulas, a associação propõe encontros em torno de
debates sobre a memória e a cultura portuguesa. O novo projecto organizado pela
associação trabalha sobre a edição do livro intitulado “Secrets d’étoffes et d’histoires. Paroles
d’immigrants” que aborda o tema da memória.
Para a categoria do prémio Cap Magellan - Grupo Jean Pina da melhor iniciativa cidadã, os
nomeados são:
“Des Ailes pour le Portugal”: associação criada em 2015 com o objetivo de conduzir ações
de caridade em benefício de um orfanato em Portugal, a instituição Asas de Santo Tirso. Ela
propõe igualmente cursos de Língua Portuguesa, sendo a totalidade dos benefícios
revertidos ao orfanato Asas.
“Hirond’ailes”: associação de caridade e de solidariedade que tem como objetivo a
promoção e a ajuda mútua entre a população e as comunidades. No âmbito da actual crise
sanitária, a associação esteve fortemente comprometida na ajuda aos outros através da
fabricação de máscaras, principalmente durante o período difícil de penúria do
confinamento. Em dois meses, 7.200 máscaras foram fabricadas e distribuídas pela
associação.
“Memo2xx”: um projecto de exposição fotográfica introduzido pelo comité de parceria
entre a cidade francesa Garchizy e a cidade portuguesa Silvares, com o objetivo de
possibilitar as trocas e conversas entre diferentes culturas do século XX. O projecto visa a
preservação da memória coletiva de Silvares e de Garchizy.
Para a categoria do prémio Cap Magellan - Fidelidade do melhor jovem empresário, os
nomeados são:
Christophe Paredes por “Electrico Lisbon Urban Food”: após dois anos de atividade
produtiva, o “Electrico Lisbon Urban Food”, primeiro food-truck em França com
especialidades portuguesas, inova abrindo o primeiro Restaurante Português em Foodcourt no hexágono. Ele já conquistou o prémio “coup de cœur” entre 88 food-trucks da
Europa.

Karine Pereira da Costa por Lusia: sociedade que se especializou na importação e na
comercialização de vinhos portugueses em França, especialmente pelo Vinho Verde.
Atualmente, Lusia está presente em mais de 70 estabelecimentos franceses graças à sua
seleção de vinhos, e especializou-se na junção de vinhos com especialidades
gastronómicas.
Dylan Teixeira por Edusign: Startup tendo inovado no mundo digital, pela proposta de
uma solução na digitalização das folhas de presença. Tendo conquistado mais de 200
clientes desde março, a empresa deseja capitalizar esse impulso e tornar-se numa solução
digital de gestão dos documentos para os organismos de formação.
Para a categoria do prémio Cap Magellan - Vilamoura - Trace Toca da Melhor Revelação
Musical Artística, os nomeados são:
Mickael Ferreira: Mickael sempre teve uma forte ligação com o Portugal, país onde ele
passa as suas férias para reencontrar as suas raízes e encontrar a inspiração para as
novas músicas. Ele lançou em 2018 a sua primeira música e lançará o seu próximo álbum
em breve.
MK Nocivo: originário de Bragança, MK Nocivo encontrou no ritmo Hip Hop o seu estilo
musical. A sua última composição intitulada “Filha de emigrante” com Vanessa Martins, já
conseguiu milhares de visualizações nas redes sociais, e mostra as raízes do músico à sua
cultura de origem.
Yure & Robby: O projecto musical de Yure & Robby é o resultado de um encontro em
Paris. Principalmente o encontro entre duas linguagens musicais aparentemente
diferentes, o Jazz e o Choro. O grupo formado pelo violão de 7 cordas, a voz de Yure
Romão (Brasil) e os instrumentos (o saxofone, a flauta e o clarinete) de Robby Marshall
(EUA) nos levam no universo de suas composições, assim como de reedições da Música
Popular Brasileira.
2.

Programação da Noite de Gala:

Uma apresentação realizada por Sonia Carneiro, a famosa apresentadora de televisão, fiel
ao seu importante papel nesse evento, acompanhada pela primeira vez do Fernando Vilela,
um jovem científico português que mora em Paris e que aceitou o desafio de fazer parte da
apresentação da Noite de Gala deste ano.
Espetáculos musicais:
Jovens acordeões
Andreia Rio, fadista
As duplas do Gala:
Mc Dy & Sarah Rachel Alves
Mickael Ferreira & Morgane da Costa
MK Nocivo & o público
Homenagens e animações diversas:
Maria Vai C’a Joutras
« Lá em Baixo », em presença de Ana Isabel Freitas
« Frantugal.tv», em presença de Michael Mendes
« Miss », com uma mensagem de Ruben Alves
« Opération Portugal », em presença de D’jal

Entrega dos prémios:
Prémio Cap Magellan – Fundação Calouste Gulbenkian do melhor estudante secundário
Prémio Cap Magellan do melhor estudante universitário
Prémio Cap Magellan – Império do melhor projecto associativo
Prémio Cap Magellan – Grupo Jean Pina da melhor iniciativa cidadã
Prémio Cap Magellan – Fidelidade do melhor jovem empresário
Prémio Cap Magellan – Vilamoura Club – Trace Toca da melhor revelação artística musical
E surpresas!
Loteria experiências Inatel

3. A imprensa
Em virtude das novas medidas restritivas implantadas pelo governo francês nesta semana,
e do facto do evento se realizar em formato totalmente digital, a imprensa não estará
autorizada a participar no evento presencialmente. No entanto, a Cap Magellan possibilita
a realização de entrevistas antecipadas com os artistas.
Para qualquer solicitação: communication@capmagellan.org

Agradecimentos especiais à:
Câmara Municipal de Lisboa, Comunidade Intermunicipal Região Oeste, Fundação Inatel, Fondation Calouste
Gulbenkian – Délégation en France, Jean Pina Entreprise, Les Dauphins, Delta, Vilamoura Club, Instituto
Português da Juventude e do Desporto, SEJD, juventude.gov.pt, DGACCP – MNE, RTP, Trace Toca.

Contato imprensa:
communication@capmagellan.org
Tel.: +33 1 79 35 11 00

