
Prémio Cap Magellan - Fundação Calouste Gulbenkian para Melhor Aluno do Ensino Secundário: de um valor de 1500
euros. Este prémio recompensa um jovem estudante do ensino secundário que, no âmbito dos seus estudos no liceu, se destacou
pelo seu percurso escolar. A relação com a lusofonia pode decorrer da origem do estudante ou do seu percurso escolar.

Prémio Cap Magellan para Melhor Estudante: de um valor de 1500 euros. Este prémio destina-se a estudantes que se destacam
por um aprofundamento sobre uma problemática ligada à lusofonia. A relação com a lusofonia pode decorrer da origem do
estudante ou do seu percurso escolar.

Prémio Cap Magellan - Império para Melhor Projeto Associativo: de um valor de 1500 euros. Este prémio destina-se a
associações que se destacam com um projeto associativo lusófono original ou inovador.

Prémio Cap Magellan - Jean Pina Entreprise para a Melhor Iniciativa de Cidadania: de um valor de 1500 euros. Este prémio
destina-se a um/a cidadã/o ativo/a que se destaca por uma iniciativa cidadã lusófona. 

Prémio Cap Magellan - Fidelidade para Melhor Jovem Empreendedor: de um valor de 1500 euros. Este prémio destina-se a
todas as pessoas que, pelas suas funções numa empresa, se destacam pela criação de um projeto empresarial original, útil e benéfico
para o público. A relação com a lusofonia pode decorrer da origem do empresário ou do público visado e afetado pela ação
empresarial.

Prémio Cap Magellan - Vilamoura - Trace Toca para Melhor Revelação Musical Artística: Este prémio não financeiro destina-
se a jovens lusófonos apaixonados pela música e que desejam ser recompensados pelo seu talento.

 Por correio postal para o endereço seguinte: Association Cap Magellan – 7, Avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris.
 Ou por correio eletrónico: communication@capmagellan.org

Fundada em Paris em 1991, a Cap Magellan é a maior associação de jovens lusodescendentes, que partilham a mesma vontade de
promover a língua portuguesa e a cultura lusófona. A associação foi pioneira em vários projetos e ações que destacam os trunfos de uma
dupla cultura no seio de uma sociedade em plena mutação.

Desde 2011 que a Cap Magellan organiza a Noite de Gala oferecida pela Câmara Municipal de Paris à comunidade portuguesa, cujo
objetivo é valorizar os artistas franco-portugueses locais.  Este ano, a Noite de Gala terá lugar a 9 de outubro de 2021 na Câmara Municipal  
de Paris. Nessa noite, cinco prémios financeiros e um não financeiro serão entregues.

Serão oferecidos vários prémios de diferentes categorias:

Entrega de candidaturas: 

Para entregar a candidatura, é necessário descarregar o formulário de inscrição no site capmagellan.com e devolvê-lo até ao dia 19 de
setembro de 2021:

Os critérios e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Cap Magellan.  Inscreva-se já!

Comunicado de imprensa

A Cap Magellan lança um apelo a candidaturas para os prémios da Noite de Gala da
Câmara Municipal de Paris.

Paris - 22 de Julho de 2021: A Cap Magellan
lança um apelo a candidaturas para os
prémios da Noite de Gala da Câmara Municipal  
de Paris. Trata-se de cinco prémios financeiros
de 1500 euros e de um prémio não financeiro
que serão entregues na Noite de Gala.
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