Comunicado de imprensa
“Um traço por Magalhães” um projeto de Casa ao Lado em
parceria e com a participação da Cap Magellan
Paris - 19 de maio de 2022: a Cap Magellan destaca o evento “Um traço por
Magalhães” que ocorreu entre o 13 e o 15 de maio de 2022 na Cité Internationale
Universitaire de Paris.
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.
Na semana passada, o projeto “Um traço por Magalhães”, coordenado pela Estrutura de Missão para
as Comemorações do Vᵉ centenário da circum-navegação do navegador português Fernão de
Magalhães e a Casa ao Lado foi um êxito. Este projeto realizou-se na Maison du Portugal - André de
Gouveia durante a festa da Cité Internationale Universitaire de Paris. Esta parceria com a Cap Magellan foi
realizada no âmbito da Temporada França-Portugal para valorizar a arte urbana, o oceano, a lusofonia , a
cultura portuguesa, a união e a história de Fernão de Magalhães.
Este projeto contou com participantes de todas as idades, de todos os horizontes reunidos pelo amor à arte,
pela lusofonia e pela história de Portugal. Foi assim que do 13 ao 15 de maio, à volta de um pincel,
tivemos a oportunidade de encontrar crianças com os seus pais, residentes da Cité Universitaire
de todo o mundo, jovens e menos jovens, todos unidos pela arte e pela língua portuguesa.
Foi um momento de troca com muita alegria e bom humor!
Além disso, salientamos que este projeto artístico estará em itinerância, talvez até perto da sua casa.
Mantenham-se atentos para saber mais!
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