
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, a Cap Magellan organiza uma Noite de Gala na Câmara Municipal de Paris, com o objetivo de promover artistas
franco-portugueses locais. Como é habitual, trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Paris com uma programação da
Cap Magellan. Durante essa noite, os convidados puderam desfrutar de várias animações com a participação de artistas lusófonos.
Tal como nos anos anteriores, foram atribuídos prémios e realizou-se um sorteio para ganhar um voucher Inatel no final da noite. A
Noite de Gala da Câmara Municipal de Paris realizou-se nas condições estabelecidas pelo governo e no respeito das regras
sanitárias. 

A noite começou às 19h30 com uma atuação da Filarmónica Portuguesa de Paris. 

Em seguida, Hermano Sanches Ruivo, Vereador da Câmara Municipal de Paris, Geneviève Garrigos, Conselheira de Paris e Vasco
Estrela, Vice-Presidente do CIM Médio Tejo, a região em destaque este ano, subiram ao palco. Hermano Sanches Ruivo começou o
seu discurso dizendo que "A todos aqueles que durante os últimos dois anos quiseram vir, quiseram voltar à Gala, aqui no Hôtel de
Ville, só queria felicitar-nos, a todos nós, por termos finalmente conseguido reorganizar esta Gala, por isso muito obrigado pela
vossa presença". 

A noite apresentada pelo José Carlos Malato e pela Sonia Carneiro transformou-se numa noite de homenagens, entretenimento e
prémios "franco-portugueses". A fadista madeirense Beatriz Silva subiu ao palco para cantar três canções e depois o público
assistiu a um vídeo humorístico de Claire e Antho, que fizeram questão de estar presentes na noite.

Para o prémio Cap Magellan - Fundação Calouste Gulbenkian do Melhor Aluno do Ensino Secundário, o vencedor foi Hugo
Augusto, com uma média de 18,51, concluiu o seu 12° ano na seção internacional em inglês com os parabéns do júri. Depois, para
o habitual prémio Cap Magellan do Melhor Estudante, sem qualquer parceiro financeiro, mas que a associação insistiu em manter,
a vencedora foi Adeline Afonso, estudante de doutoramento de História das Relação Internacionais e da Europa, na Universidade
de Sorbonne, na 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.

Posteriormente, foi apresentado o teaser do filme "A alma de um ciclista", na presença de Nuno Tavares, e, logo a seguir, subiu a
palco o primeiro dueto da noite, Luciano Cadô e Avria, para interpretar as canções "João e Maria" de Chico Buarque e Nara Leão e
"O teu nome", de Miguel Gameiro e Mariza.

O vencedor do prémio Cap Magellan - Império do Melhor Projeto Associativo foi Dona Beatriz. Dona Beatriz atua nomeadamente
no centro de Portugal, perto da Serra da Estrela, onde se dedica à educação, à luta contra o insucesso e ao abandono escolar dos
jovens, para a formação profissional, para a luta contra a iliteracia nos jovens e idosos. A Império também ofereceu 500 euros aos
outros dois nomeados: Casa Amadis e Kids and Life, para os seus respetivos projetos.  O prémio Cap Magellan - Jean Pina
Entreprise da Melhor Iniciativa de Cidadania foi atribuído a Des Ailes pour le Portugal, uma associação criada em 2015 para garantir
ações de caráter caritativo a favor de um orfanato em Portugal, a Instituição Asas de Santo Tirso. A empresa Jean Pina também
ofereceu 500 euros aos outros dois projetos da categoria: Dona Beatriz e Portuguese Facts. 
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650 convidados estiveram presentes na 11.ª edição da Noite de Gala da Câmara Municipal
de Paris !

Paris - 15 de outubro de 2021 : A décima primeira
edição da Noite de Gala occoreu no dia 9 de
outubro de 2021, para celebrar à Primeira
República em Portugal (5 de outubro de 1910). Esta
noite teve também como objetivo a valorização
dos artistas franco-portugueses locais com, este
ano, 650 convidados.



O segundo dueto, composto por Mariana Ramos e Elsinha, subiu ao palco para cantar duas canções"Irmon" de Mariana Ramos e
"Sodade" de Césaria Évora. Após esta atuação, foi anunciado o prémio Cap Magellan – Fidelidade do Melhor Jovem Empresário. O
vencedor é Christophe Paredes, da Electrico Lisbon Urban Food, 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. Finalmente, o prémio Cap
Magellan - Vilamoura - Trace Toca da Melhor Revelação Musical foi atribuído a Carlos Lopes, um jovem cantor-compositor nascido
na ilha de Santiago em Cabo Verde. 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.

Foi apresentado um teaser do filme "Alma Viva", com a presença de Cristèle Alves Meira. Depois, o último dueto da noite, Lou
Teixeira e João Mendonza, subiram ao palco para apresentar duas canções de José Afonso, "Menino do Bairro Negro" e "Grândola
Vila Morena".

Stomy Bugsy recebeu um prémio pela sua carreira musical. A gala terminou com uma segunda atuação da fadista Beatriz Silva, e
um discurso de Anna Martins, Presidente da Associação Cap Magellan, agradecendo aos convidados, à equipa da Cap Magellan e
aos voluntários, assim como aos parceiros e patrocinadores.

A noite foi também transmitida em direto no Facebook e no YouTube da Cap Magellan.

Parceiros e patrocinadores: Câmara Municipal de Lisboa, Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, Fondation Calouste Gulbenkian
- Délégation en France, Fundação Inatel, Jean Pina Entreprise, Les Dauphins, Delta, Vilamoura Club, CER Caulaincourt, Instituto
Português da Juventude e do Desporto, SEJD, juventude. gov.pt, DGACCP - MNE, CCPF, RTP, Trace Toca.
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