
Para o tema desta edição, numa altura de pós-Covid, depois da temporada França-Portugal 2022,
onde centenas de eventos culturais foram apresentados, e a amizade entre Portugal e França
promovida, sentimos a importância e a necessidade de fortalecer a rede da lusofonia em França
como uma verdadeira alavanca para a promoção da cultura e da língua portuguesa.

Neste contexto, e para a 4 edição dos EGL « Trabalhar Juntos », que se realizam nos dias 28 e 29
de janeiro de 2023, na Maison du Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, no 7
Boulevard Jourdan, 75014 Paris, propomos, três grandes blocos:

·         Dinamização das redes, aberto a todos os participantes ;
·         Ateliers direcionados para os Professores ;
·         Ateliers direcionados para as Associações ;

As instituições convidadas e os programas apresentados, representam algumas das soluções
propostas por Portugal para promover a língua, a cultura, o ensino superior e o soft power
português.

A 4 edição tem a sua cerimónia de abertura, no dia 28 de janeiro às 9h30, por José Augusto Duarte,
Embaixador de Portugal em França (sob confirmação), Ana Paixão, Diretora da Maison du
Portugal e Anna Martins, Presidente da Cap Magellan. Uma cerimónia que contará com a
presença de  : João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto,  Miguel
Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, Pedro Teixeira, Secretário de Estado do Ensino
Superior que se fará representar pela Delegação do Ensino Superior e a Agência Nacional de
Erasmus+ e Carlos Oliveira, Cônsul Geral de Portugal em Paris. 

Ao longo dos dois dias estão preparadas plenários dedicados a todos os participantes e dois
ateliers direcionados para os professores e para as associações. 

Contaremos com a presença de algumas instituições portuguesas que animarão os plenários e os
ateliers como : a Fundação da Juventude, a Fundação Inatel, o Programa Regressar, a Agência
Erasmus+, a Delegação em França - Federação do Folclore Português e outros tantos
intervenientes (sob confirmação). 

Comunicado de imprensa

Os Estados Gerais da Lusodescendência estão de regresso depois de dois anos de encontros
através de janela de computador, chegou o momento de abrir a porta ao reencontro. 

A 4ª edição dos EGL: “Trabalhar juntos”
regressa nos dia 28 e 29 de janeiro



No programa cultural teremos o encontro com artistas, nomeadamente Tiago Martins, autor do livro
"L'histoire du Portugal dans mon assiette" e criador da página @PortugalFacts mas também a
projeção do filme « Alma Viva » de 2022 que contará com a presença da realizadora, Cristèle Alves
Meira e de alguns atores. 

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, APELIDO e ÓRGÃO DE IMPRENSA até dia 20 de janeiro. 

Mais informações e programa completo : 

EGL 2023 : Travailler ensemble ! (FR / PT) - Cap Magellan 

Comunicado de imprensa

Contato Imprensa : Sara Salgueira
communication@capmagellan.org

https://capmagellan.com/etats-generaux-de-lusodescendance-2023/

