
Valentina BARBOSA : Estudante de primeiro ano do programa integrado França-Portugal na Faculdade
de Ciências Politicas em Bordeaux, Valentina obteve o seu Bac com distinção e uma média de 16,13 no
Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, na secção internacional portuguesa. 
Carolina RODRIGUES ARAUJO : Nascida em Portugal, Carolina chegou e França com 10 anos de idade.
Ela obteve o seu Bac com menção “muito bom” e uma média de 16,64 no Lycée Alexandre Dumas de St
Cloud e segue hoje eml dia os seus estudos numa turma preparatória nas Grandes Escolas com o
objetivo de ser veterinária. 
Imane TAARABIT : Depois de concluir o seu Bac na área cientifica, com uma excelente média de 18,24
que lhe valeram as felicitações do júri. Imane é atualmente estudante num programa de internacional na
área das engenharias na INSA, em Lyon. Apaixonada por línguas, estuda português desde o sexto ano. 

Clara ALVES : Estudante de duas licenciaturas na ESSEC-CentraleSupélec de gestão e engenharia. Clara
especializa-se em energia e transição ecológica, planeamento do território e línguas. Juntamente com uma
colega, está a planear uma viagem de mobilidade para a América Latina num veleiro, a fim de realizar uma
Voluntáriado Internacional. 
Elsa DOS SANTOS : Elsa cresceu mergulhada entre a cultura francesa e portuguesa, uma mistura de
culturas que lhe é muito próxima do coração. Licenciada pela Ecole Nationale Supérieure de Chimie,
Biologie et Physique de, este ano prossegue os seus estudos, fazendo um Doutoramento no campo da
físico-química no INSA, em Lyon. 
Lucas MOREIRA : Lucas é estudante na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, à qual aderiu após
ter estudado Ciências Organizacionais, Filosofia e Geografia. Está atualmente a fazer um Mestrado em
Território e Desenvolvimento e é especializado na adaptação dos territórios às alterações climáticas,
particularmente em França e Portugal.

Esta Noite de Gala, que vai na sua 12ª edição, continuará de acolher a entrega dos seis tradicionais prémios
(melhor estudante de liceu, melhor estudante, melhor jovem empresário, melhor projecto associativo, melhor
iniciativa cidadã e melhor revelação musical), bem como uma animação cultural e terá lugar nos prestigiados
Salões da Assembleia nacional francesa – Salle Colbert, na sexta-feira 2 de dezembro, às 20h00. O
evento será transmitido em direto nas redes sociais da Cap Magellan. 

Para as diferentes categorías, confira aqui a lista dos nomeados: 

Para o prémio Cap Magellan – Fundação Calouste Gulbenkian do melhor estudante de liceu, os nomeados são :

Para o prémio Cap Magellan – Novadelta do melhor estudante, os nomeados são: 

Comunicado de imprensa

Noite de entrega de prémios
Cap Magellan!  

Neste ano da Temporada França Portugal 2022, rica em milhares de eventos mas que também
obrigou a modificações de agenda, a Cap Magellan manteve a sua tradicional Noite de Gala numa
versão adaptada e com o Alto Patrocínio do Presidente do Grupo de Amizade França Portugal na
Assemblée Nationale, Dr. Ludovic Mendes. 



Comunicado de imprensa

Associação Passerelle France Brésil & Solidarités Lusophones : Projeto de solidariedade na
luta contra o analfabetismo electrónico: A associação Passerelle France Brésil & Solidarités
Lusophones é uma associação criada em 2016 em Montpellier que procura desenvolver projetos de
solidariedade internacional entre França, Portugal e o Brasil. Para este projeto, pretende desenvolver
um curso de formação para educadores sociais em Salvador de Bahia, no campo da tecnologia digital. O
objetivo é ajudar à integração social e económica através da tecnologia digital.
Dona Beatriz : Projeto de construção de uma oficina coberta para as crianças: Dona Beatriz é
uma associação fundada em 2018, dedicada à luta contra o analfabetismo e o analfabetismo no interior
centro de Portugal. Após a abertura ao público de uma sala sócio-educativa que lhes permite realizar
workshops intergeracionais séniores/crianças, a associação procura expandir as suas instalações para
permitir o acolhimento de um público mais vasto. 
Vagabom'dia : Projeto de criação de um 4L eco-responsável para o Troféu 4L 2023: O Troféu 4L é
um rally desportivo em que participam mais de 3000 jovens, viajando 6000 km num 4L entre Biarritz e
Marrakech com o objetivo de recolher donativos para o acesso à escolarização de crianças
desfavorecidas no deserto marroquino. Vagabom'dia é uma equipa de 2 jovens, Evane e Mathieu, que
estão a tentar tornar a sua 4L na mais ecológica possível, instalando um painel solar no telhado, visando
o desperdício zero para toda a sua viagem e comprando todo o seu equipamento em segunda mão.

Steve DUBOIS : FOLIA: Steve mudou-se para Lisboa em 2019 e desenvolveu uma marca de papelaria
eco-responsável: Folia. A crise sanitária infelizmente obrigou Steve a suspender o seu projeto, mas hoje
ele está a relançar a Folia, entre Lisboa e Angers, a sua cidade natal. O seu objetivo é a criação de um
ponto de venda com outros pequenos designers para promover a cultura e arte portuguesa, sob uma
identidade comum: Luzitania. 
Rafael LOPES NOGUEIRA : Usave: Rafael acaba de terminar os seus estudos na IAE de Lille onde
seguiu um Mestrado em Gestão de Unidades de Negócios. Criou Usave, uma aplicação móvel que visa
ligar bens não alimentares não vendidos de lojas e indivíduos nas proximidades com o objetivo de lutar
contra a destruição de novos produtos e para a proteção do poder de compra. De origem portuguesa,
Rafael gostaria de desenvolver a Usave em Portugal a longo prazo. 
Johanna PEREIRA : Au fil de Jojo: Após estudos prestigiados no curso integrado França-Portugal em
Sciences Po Bordeaux, Johanna decidiu criar a sua própria empresa, "Au fil de Jojo". Ela fabrica
acessórios de cabelo eco responsáveis a partir de tecidos reciclados recuperados de associações com
um impacto social. 

Associação Portuguesa de Folclore Juvenil de Paris: Projeto de aulas de cavaquinho.  As aulas
estão abertas a pessoas de todas as idades. A associação tem como objetivo a promoção dos costumes
e tradições portuguesas através do canto e da dança. Com mais de 50 membros de todas as idades e
origens, a Associação Portuguesa de Folclore Juvenil de Paris reúne-se todos os sábados para sessões
de formação e também para performances em frente de uma plateia. 
Casal Branco - Projeto de criação de um eco-lugar em Mouriscas : O objetivo da associação Casal
Branco é criar um eco-lugar para receber os jovens e treiná-los em autonomia. Em 2021, acolheu 13
jovens para a criação de uma planta de fitopurificação, e em 2022 recebeu 27 batedores para a criação
de um tanque de areia e cal com vista ao retorno da biodiversidade. Em 2023, a associação quer dar
vida a um local abandonado e restaurar a reserva de água ligada ao poço e à eira. 
Association Les Amis du Fado: Projeto de workshop de fado para adultos e crianças: A
associação com sede em Lyon Les Amis du Fado foi criada em Novembro de 2020 e tem como objetivo
promover a cultura lusófona através das artes, principalmente da música. Desenvolve workshops para a
prática vocal do Fado e pretende estendê-lo à prática instrumental. O seu objetivo é desenvolver
atividades e eventualmente propor intercâmbios com Portugal para que os músicos possam treinar
durante os cursos em Lisboa.

Para o prémio Cap Magellan – Jena Pina Entreprise da melhor iniciativa cidadã, os nomeados são:

 
Para o prémio Cap Magellan - Fidelidade para o melhor jovem empresário, os nomeados são :

Para o prémio Cap Magellan – Império para o melhor projeto associativo, os nomeados são: 



Andreia : Andreia é franco-cabo-verdiana, cresceu nos subúrbios de Paris com a sua mãe, e foi durante
a sua infância que treinou os seus ouvidos para os clássicos da música cabo-verdiana. As suas canções
misturam sentimentos fortes, do amor à nostalgia e podem-se encontrar as suas vibrações e influências
nas suas actuações. O seu último EP "Nha Mundo" foi lançado em Março de 2022 e foi apoiado pela RFI
Talents.
Dan Tibério : Dan Tibério é um compositor, músico e cantor lusudescendente. Está actualmente a
finalizar um álbum franco-português. Participou no programa de televisão "La chance aux chansons" na
France 3 e ganhou um prémio IPMA na categoria "World Music Perfomance" em 2020. 
Príncipe Tuga : Um jovem homem lusodescendente, o Príncipe Tuga fez a sua estreia na música
urbana no início dos anos 2000. Atraído pela energia Lusolatino, o seu estilo musical encontra-se na
junção entre o kuduro, o reggaeton e o pop. A sua última canção, "Somos Portugal", lançada em Julho
de 2022, tornou-se um verdadeiro hino para os Lusodescendentes e atingiu o primeiro lugar nas
tendências franco-portuguesas no Tiktok.

orgão de imprensa
data de nascimento
local de nascimento
país de nascimento

Para o prémio Cap Magellan - Vilamoura - Trace Toca para a melhor revelação musical artística, os nomeados
são: 

 
O evento é privado! Os convites estão disponíveis mediante pedido.

A acreditação de imprensa para este evento está disponível. 

Para solicitar a acreditação, envie um e-mail para: communication@capmagellan.org indicando: o seu
NOME e APELIDO: 

Prazo para a acreditação da imprensa: terça-feira, 29 de novembro de 2022, até às 12:00 (hora de Paris)

Agradecimentos : 
Assemblée Nationale 
Parceiros: Câmara Municipal de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian - Delegação em França, Fundação
Inatel, Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, DGACCP, Secretaria de Estado da Juventude e
do Deporto, Instituto Português da Juventude e do Desporto 
Parceiros dos prémios entregues : Fundação Calouste Gulbenkian - Delegação em França, Fidelidade,
Novadelta, Império Assurance, Groupe Pina Jean, Clube Vilamoura, Trace-Toca 

Contacto imprensa: Sara SALGUEIRA 
communication@capmagellan.org

Comunicado de imprensa


