Comunicado de imprensa

A semana da lusofonia, um evento
participativo em Les Mureaux!
Paris - 16 de junho de 2022: Por iniciativa da
cidade de Les Mureaux, Cap Magellan convida-o a
assistir à semana da lusofonia, apresentada no
Pôle Molière. Este evento contará com a
participação da Cap Magellan, A Casa ao Lado e
outras associações portuguesas das Yvelines.
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.
Após o sucesso do projeto “Um traço por Magalhães”, realizado de 13 a 15 de maio na festa da Cité Internationale
Universitaire de Paris. O projeto artístico será instalado de 20 de junho a 1 de julho no Pôle Molière, na cidade Les
Mureaux, para reunir todos os horizontes e todas as idades à volta da lusofonia.
Já temos uma visão geral do programa:
De 20 a 21 de junho, vão ocorrer workshops artísticos nas quais estarão à disposição dos participantes, técnicas e
materiais para realçarem as suas criatividades. Estes seminários serão organizados pela estrutura portuguesa A
Casa ao Lado.
Em 22 de junho, será a vez da Cap Magellan de apresentar a associação através de vários workshops:
Das 10 às 12 horas, uma sessão de leitura do CAPMag Junior "Flores, Amores" será realizada para as
crianças dos 8 aos 13 anos, para promover a aprendizagem do português às crianças de maneira lúdica e
atraente para aprender com diversão. Na mesma faixa horária, a equipa de designers estará presente para
um atelier de desenhos, para ajudar os participantes a fazer as suas próprias personagens.
Das 14h30 às 17h00, será realizado um seminário sobre prevenção rodoviária para os alunos (a partir
do 7° ano) de modo a alertar para os perigos da estrada. Este workshop é organizado no âmbito da campanha
«Sécur’été», realizada pela Cap Magellan desde 2003. Aliás, a campanha do verão vai ser lançada em breve.
Para esta 20ª edição, os objetivos s permanecem os mesmos: sensibilizar os automobilistas que, durante os
meses de julho e agosto, realizarão a viagem de automóvel até Portugal, dos perigos da estrada.
Esta semana centrada na lusofonia reserva-lhe grandes surpresas!
Junte-se às associações parceiras para um momento de partilha e de convívio entre lusófonos e lusófilos!
Data: 20/06/22 a 01/07/2022
Localização: Pôle Molière, Les Mureaux.
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