Comunicado de imprensa
No dia 9 de outubro assista à 11.ª edição da Noite de Gala da Câmara Municipal de
Paris no “Hôtel de Ville” ou no seu ecrã.
Paris – 5 de outubro de 2021: Descubra a
programação da noite de Gala da Câmara
Municipal de Paris do dia 9 de outubro de
2021, que se realizará no “Hôtel de Ville”.

Criada em 1991, a Cap Magellan é a maior associação de jovens lusófonos e lusófilos, que partilham a mesma
vontade de promover a língua portuguesa e a cultura lusófona. A associação foi pioneira em vários projetos e
ações, destacando as vantagens de uma dupla cultura no seio de uma sociedade em plena mutação.
Desde 2011, é organizada uma Noite de Gala na Câmara Municipal de Paris que tem como objetivo valorizar os
artistas franco-portugueses locais. Trata-se de uma iniciativa da cidade de Paris com uma programação montada
pela Cap Magellan. Este ano, a Gala realizar-se-á no dia 9 de outubro de 2021, no “Hôtel de Ville” de Paris, com
650 convidados em sala. A versão digital, que foi um sucesso no ano passado, volta este ano de forma a que
possa acompanhar a Gala ao vivo na página Facebook e no Youtube da Cap Magellan. A Gala oferecerá uma
alternância de animações musicais com atribuições de prémios. Juntará personalidades de todos os meios:
artistas, empresários, associações, professores, oficiais, além de estudantes lusófonos ou lusófilos.
Descubra o programa da noite de Gala:
A Gala será apresentada pelo José Carlos Malato, famoso apresentador português do canal de televisão RTP,
acompanhado pela Sónia Carneiro, famosa apresentadora de televisão, fiel ao posto deste evento há várias
edições.
Os espetáculos musicais:
1. A Filarmónica Portuguesa de Paris
2. Beatriz Silva, jovem fadista e os seus três músicos
3. Os duetos da Gala: Luciano Cadô & Avria; Mariana Ramos & Elsinha; João Mendonza & Lou Teixeira
As homenagens e animações:
1. "Claire et Antho" com a presença de Claire Théault e Anthony Figueiredo
2. "L'Âme d'un Cycliste" com a presença de Nuno Tavares
3. "Je te promets" com a presença de Bruno Sanches
4. "Alma Viva" com a presença de Cristèle Alves Meira e Arthur Brigas
5. Stomy Bugsy
As entregas de prémios:
1. Prémio Cap Magellan – Fundação Calouste Gulbenkian do Melhor Aluno do Ensino Secundário
2.Prémio Cap Magellan do Melhor Estudante
3.Prémio Cap Magellan - Império do Melhor Projeto Associativo
4.Prémio Cap Magellan – Jean Pina Entreprise da Melhor Iniciativa de Cidadania
5.Prémio Cap Magellan – Fidelidade do Melhor Jovem Empresário
6.Prémio Cap Magellan – Vilamoura – Trace Toca da Melhor Revelação Musical Artística
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Os nomeados já são conhecidos:
Ao longo desta comemoração, 6 prémios à volta de temáticas caras à Cap Magellan (o melhor aluno do
ensino secundário, o melhor estudante, o melhor projeto associativo, a melhor iniciativa de cidadania, o melhor
empresário, e a melhor revelação musical) serão entregues. Estes são os nomeados para as seis categorias:
Para o prémio Cap Magellan – Fundação Calouste Gulbenkian do Melhor Aluno do Ensino Secundário
os nomeados são:
Chloé RODRIGUEZ GOMES: É, com uma média de 18,34, que a Chloé concluiu o seu 12° ano na seção
internacional portuguesa no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye. Nos anos de liceu, a Chloé distinguiuse ao fazer parte do Bureau du club MUN francófono e por ter organizado a primeira semana internacional dos
direitos das mulheres. Ela continua os seus estudos na Sciences Po Paris, mais precisamente no campus
deslocalizado de Reims.
Hugo AUGUSTO: Com uma média de 18,51, o Hugo concluiu o seu 12° ano na seção internacional em inglês com
os parabéns do júri. Este antigo aluno do liceu Jacques-Monod em Saint Jean de Braye é apaixonado por
aeronáutica e titular de uma licença de piloto privado. Este ano, persegue o seu sonho de se tornar piloto de linha
graças ao êxito do concurso ATPL e à sua entrada na formação na Escola Nacional de Aviação Civil em Toulouse.
Luidgi ALMEIDA FAXIOLO: É, com um ano de antecedência, e com uma média de 17,21, que o Luidgi acaba o
seu percurso na seção portuguesa no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye. Este jovem franco-português
decidiu seguir as suas origens e o seu sonho de trabalhar na diplomacia, entrando no curso integrado FrançaPortugal de Science-Po de Bordéus e da Faculdade de economia da Universidade de Coimbra.
Para o prémio Cap Magellan do Melhor Estudante, os nomeados são:
Adeline AFONSO: Estudante de doutoramento de História das Relações Internacionais e da Europa, na
Universidade da Sorbonne, em cotutela com a Universidade Nova de Lisboa, com uma tese sobre a integração
europeia de Portugal entre a sua adesão a CEE em 1986 e a sua primeira presidência do Conselho em 1922. Além
do seu percurso académico, a Adeline é também fortemente empenhada politicamente nos direitos LGBT+ e em
diversas associações.
Manoella BARBOSA: Estudante do terceiro ano de medicina na Universidade da Sorbonne, a Manoella foi uma
das principais intervenientes na crise sanitária relacionada com a Covid graças ao seu papel na testagem em
laboratórios, em paralelo com os seus estudos. Além dos seus vários diplomas em primeiros socorros e da sua
participação em concursos relacionados com a lusofonia, a Manoella também faz parte da Federação Francesa de
Natação.
Tiago PIRES DA CRUZ: Já com um duplo diploma em Ciências Políticas na Sciences Po de Bordéus e em Relações
Internacionais na Universidade de Coimbra, o Tiago persegue os seus estudos com um Mestrado em Direito
Ambiental, na Universidade de Paris-Saclay. Para completar o seu percurso académico, o Tiago pretende
desenvolver os seus conhecimentos em matéria de direito para solidificar as bases do seu projeto profissional
cujo objetivo é de contribuir para a proteção da biodiversidade marinha.
Para o prémio Cap Magellan – Império do Melhor Projeto Associativo, os nomeados são:
Casa Amadis: Trata-se de uma associação cultural, com sede em Montpellier, que pretende criar cursos de
teatro em língua portuguesa para desenvolver a oralidade em português, nomeadamente de crianças, de uma
maneira lúdica, através da prática de uma disciplina artística.
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Dona Beatriz: A Associação Dona Beatriz, criada em 2018, desenvolve ações em França e em Portugal. A
Associação dedica-se à luta contra a iliteracia e o analfabetismo, e o objetivo é de ajudar qualquer pessoa iliterada
ou analfabeta, qualquer seja a sua origem, idade, sexo e crença religiosa. A Dona Beatriz atua principalmente no
centro de Portugal, perto da Serra da Estrela, onde se dedica à educação, a luta contra o insucesso e o abandono
escolar dos jovens, para a formação profissional e para a luta contra a iliteracia nos jovens e idosos.
Kids and Life: A associação Kids and Life tem como objetivo oferecer às crianças que sofrem de incapacidades
físicas, ou patologias que exigem tratamentos médicos pesados, animações para lhes dar algum conforto. Para
ampliar o campo de ação, a associação organiza também colheitas de material ou financiamento para melhorar o
conforto e o bem-estar destas crianças e das suas famílias.
Para o prémio Cap Magellan – Jean Pine Entreprise da Melhor Iniciativa de Cidadania, os nomeados
são:
Des Ailes pour le Portugal : Associação criada em 2015, que tem como objetivo de garantir ações de caráter
caritativo a favor de um orfanato em Portugal, a Instituição Asas de Santo Tirso. A totalidade dos lucros gerados
pela Associação são doados em benefício dos Bombeiros de Santo Tirso, para os ajudar durante a crise sanitária.
Dona Beatriz: A Associação Dona Beatriz, criada em 2018, desenvolve ações em França e em Portugal. A
Associação dedica-se à luta contra a iliteracia e o analfabetismo, e o objetivo é de ajudar qualquer pessoa iliterada
ou analfabeta, qualquer seja a sua origem, idade, sexo e crença religiosa. A Dona Beatriz atua principalmente no
centro de Portugal, perto da Serra da Estrela, onde se dedica à educação, a luta contra o insucesso e o abandono
escolar dos jovens, para a formação profissional e para a luta contra a iliteracia nos jovens e idosos.
Portuguese Facts: Tiago Martins, criador da conta “Portuguese Facts” nas redes sociais iniciou este ano um
projeto de aquisição de medalhas de soldados portugueses, para as oferecer a um museu português. Em caso de
vitória, ele compromete-se a doar o dinheiro aos Bombeiros voluntários de Porto de Mós.
Para o prémio Cap Magellan – Fidelidade do Melhor Jovem Empresário, os nomeados são:
Christophe Paredes – Electrico Lisbon Urban Food: Após alguns anos de sucesso, o “Electrico Lisbon Urban
Food” é o primeiro food-truck de especialidades portuguesas em França. A estrutura abriu o seu primeiro
restaurante português em Food-court em França, em junho deste ano. O Christophe conseguiu conquistar o
prémio “coup de coeur” entre 88 food-trucks da Europa.
Simão Marinho – Nascer do Sol: Chegado a França com 21 anos, o Simão abriu uma filial da empresa de
construções Nascer do Sol com a ajuda do seu pai, que gere a parte portuguesa. Com 23 anos, ele gere 18
funcionários e vários estaleiros públicos e privados.
Sylvain Gonçalves – Remove: Remove é uma empresa especializada na despoluição, que foi criada em 2015. O
seu objetivo é melhorar as vidas de amanhã. Entre os projetos de despoluição, há a remoção do amianto das
escolas. Em 2020-2021, eles removeram o amianto de cerca de vinte escolas em Ilha de França, permitindo assim
uma reabilitação e integração das turmas num ambiente saudável para os alunos.
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Para o prémio Cap Magellan – Vilamoura- Trace Toca da Melhor Revelação Musical Artística, os
nomeados são:
Elsinha: Elsinha, diminutivo do seu verdadeiro nome Elsa, entrou na indústria da música há 4 anos. Elsinha dá
vida ao seu projeto artístico continuando a trabalhar, aprendendo e experimentando e fazendo novas
colaborações, nomeadamente com músicos malgaxes. Com a sua música, a Elsa deseja poder tocar e vibrar com
outras pessoas. Podemos encontrar o seu universo no palco da Gala, em dueto com Mariana Ramos.
Lou Teixeira: Lou Teixeira começou a tocar guitarra com 12 anos e a cantar com 15 anos. Ela descobriu uma
paixão que nunca mais a deixará. Após um ano na universidade, entrou na American School of Modern Music em
Paris, onde ouviu, pela primeira vez, música jazz e se apaixonou. Ela conheceu a música bossa, com a qual está
frequentemente ligada, falando e compreendendo a língua portuguesa. Podemos encontrar a Lou no palco da
Gala, em dueto com o João Mendonza.
Carlos Lopes: Carlos Lopes é um jovem compositor e intérprete, que nasceu na Ilha de Santiago. Carlos vive
entre o seu país de origem, Cabo Verde, e a França, a sua terra de adoção. As suas composições são marcadas
com uma impressão de soul jazz, como uma viagem poética, um passeio mexido na encruzilhada das suas raízes
africanas e de estilos contemporâneos. Sinal distintivo, ele frequentemente exibe uma orelha pintada de azul,
sinal forte que indica que a sua música é cheia de cores, as do céu, do mar, dos lugares e sonhos da sua infância.
A entrada no dia 9 de outubro será apenas com convite e com a apresentação do Certificado Digital.
No entanto, é possível seguir a noite em direto nas nossas páginas Facebook e Youtube.
Agradecimentos: Câmara Municipal de Lisboa, Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, Fundação Inatel, Fundação
Calouste Gulbekian – Délégation en France, Jean Pina Entreprise, Les Dauphins, Delta, Vilamoura Club, CER Caulaincourt,
Instituto Português da Juventude e do Desporto, SEDJ, juventude.gov.pt, DGACCP – MNE, CCPF, RTP e Trace Toca.

Para mais informações sobre a Noite da Gala vá ao website da Cap Magellan : www.capmagellan.com !
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