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Agenda/Informações 2016
Para aderir à CCPF  contactar :
Coordination des Collectivités Portugaises de France  (CCPF)

contactccpf@gmail.com
www.ccpf-france.org

Caras amigas e amigos,
Como sabem o trabalho associativo da CCPF é feito unicamente por voluntários, inclusive a
produção da agenda associativa.
Com o objetivo de facilitar este trabalho voluntário, agradecíamos que nos enviassem
exclusivamente os vossos cartazes em formato JPEG ou PNG e não em PDF ou Word.
Enviem-nos igualmente os vossos eventos a publicar na agenda associativa em resposta ao
email da agenda ou escrevam como objeto do vosso email « agenda associativa », para
podermos identificar mais facilmente os emails que dizem respeito à agenda.
Muito obrigada pela vossa compreensão.
Saudações associativas,
CCPF

Se não desejar receber a agenda:
contactccpf@gmail.com

mailto:contactccpf@gmail.com
http://www.ccpf-france.org/
mailto:contactccpf@gmail.com


Portugais de France (CCPF): 
https://www.youtube.com/channel/UC8e-WO4odRbpNyqWQB6iMVw

Rejoignez-nous également sur notre page Facebook
CCPF Portugais de France: 
https://www.facebook.com/ccpf.coordination.associations.portugaises.france

Consultas Gratuítas de Apoio jurídico Português

Com o objectivo de proporcionar às associações e à comunidade Portuguesa um
apoio jurídico relacionado com questões de direito português, a CCPF, mediante
um Protocolo de Cooperação estabelecido com o escritório de advogados
portugueses em Paris "Alves & Albuquerque - Advogados", disponibiliza consultas
jurídicas gratuitas às pessoas que nisso tenham interesse.

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris

Inscrições
01 42 60 04 31
contactccpf@gmail.com
alberto.alves-5263p@adv.oa.pt
nunoalbuquerque@nadv.pt
ameliamesquita@nadv.pt

mailto:alberto.alves-5263p@adv.oa.pt
mailto:nunoalbuquerque@nadv.pt
mailto:AmeliaMesquita@nadv.pt


A Fidelidade, cumprindo a sua missão de apoio constante e
determinado à comunidade portuguesa, nomeadamente através do
acompanhamento à rede associativa, estabeleceu uma parceria com a
Coordenação das Coletividades Portuguesas de França e oferece o
custo da primeira adesão (30 euros) às 100 primeiras associações que
adiram à CCPF.

A CCPF é a única confederação nacional de associações portuguesas e
lusófonas em França, cujo objetivo principal é o de unir, organizar,
promover e auxiliar esta vasta e dinâmica rede associativa.

Uma união forte é a garantia de uma voz sólida, e de uma maior
vitalidade do meio associativo, benéfica para todos, não somente para
os seus membros mas igualmente para a comunidade em geral.

Para se inscrever basta preencher a ficha de adesão e enviá-la à CCPF,
por correio ou por email:

Morada: CCPF, 7 Av. de la Porte de Vanves 75014 Paris
Email: contactccpf@gmail.com

Agradecemos a vossa participação.
Saudações associativas,
CCPF

Campanha de adesão CCPF/Fidelidade

mailto:contactccpf@gmail.com








Lancement du Label Paris Europe 2017

12 octobre 2016

Chaque année, la Ville de Paris lance un appel à projets pour

soutenir les projets européens de Parisiennes et Parisiens,

afin de les accompagner dans la mise en œuvre d'initiatives

locales innovantes à dimension européenne et de renforcer la

citoyenneté et la solidarité en Europe. Ce Label Paris Europe,

lancé en 2002, est l’occasion de marquer toute l’attention que

la Ville de Paris porte à l’Union européenne et à ses valeurs.

Le Label Paris Europe est ouvert aux associations ou

collectifs d’associations, aux collectifs d’habitants (si

constitués en association), aux ONG et aux fondations, aux

universités, aux lycées, aux collèges et aux écoles

élémentaires.

Calendrier

Les dossiers pourront être déposés entre le 12 octobre 2016

(date de la mise en ligne des dossiers de candidature) et le 12

janvier 2017 (avant 17h).

La remise des prix aura lieu en mai 2017.

En savoir + sur le Label Paris Europe sur Paris.fr

http://paris.us14.list-manage.com/track/click?u=ff348faaa01734f17a2ac6db0&id=3e2a954f5a&e=d781aaa366


Participe et gagne un voyage à Lisbonne!
Recherche parmi les étudiants âgés de 15 ans à 18
ans des écoles d’Île-de-France (Académies de
Créteil, Paris et Versailles) le meilleur lecteur ou
lectrice à voix haute en langue portugaise. (Seules
les candidatures individuelles seront acceptées)
Envoie ta vidéo entre le 26 septembre et le 6
novembre 2016 et gagne un voyage à Lisbonne
pour 2 personnes!

https://gulbenkian.pt/davozaletra/



Prezados Irmãos e Amigos da Santa Casa da Misericórdia de Paris,

Encontramo-nos mais uma vez na véspera da organização do nosso Jantar de Gala anual, 

programado este ano para dia 19 de Novembro com início às 20h00, e para o qual vimos convidar 

os Irmãos e amigos da Santa Casa da Misericórdia. Este Jantar de solidariedade e cultural 

organiza-se uma vez mais na Sala Vasco da Gama – Rádio Alfa – Rue Vasco de Gama – 94046 

– Créteil e continua com os mesmos objetivos que se completam: a confraternização entre 

pessoas da nossa comunidade e amigos e estabelecer pontes de solidariedade que possam 

permitir à Santa Casa levar algum conforto junto dos nossos compatriotas mais necessitados que 

nos solicitam.

É sempre muito agradável constatar o apoio às manifestações que organizamos: Jantar de Gala; 

Recolha de produtos alimentícios à volta da época natalícia e, este ano pela terceira vez, a corrida 

“Correr para a Misericórdia” que registou, como nos anos anteriores, um excelente sucesso e 

queremos continuar nesta rota.

Como é habitual, esperamos que os amigos da Santa Casa participem em grande número. Falem 

aos amigos à vossa volta e inscrevam-se com a devida antecedência. A Sala é grande mas fica 

repleta graças à solidariedade que se exprime com muita generosidade. Assim, a Santa Casa da 

Misericórdia de Paris pode amenizar alguns sofrimentos que se exprimem nas permanências 

sociais que os voluntários da Misericórdia asseguram diariamente por telefone e às quintas-feiras 

após pedido de entrevista.

A parte artística, para animar a “soirée”, conta com as atuações de:

Para a boa organização logística, muito agradecíamos que nos confirmassem as vossas presenças

com a máxima antecedência, por telefone, ou pelo envio do “Bon de réservation”, devidamente

preenchido, em anexo com o programa.

Com os melhores cumprimentos e a máxima consideração e estima,

Pela Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Paris,

O seu Provedor

Joaquim Silva Sousa
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Projecto de criação de 10 Composições de Compositores
Portugueses, para Quarteto Vocal e Quarteto de Guitarras

Campanha de financiamento participativo na plataforma ULULE

Desde os trovadores da idade média até os cantautores de hoje, a voz e a guitarra seguiram

muitas vezes caminhos comuns, quer na música erudita, quer na música popular.

Este projecto de criação é uma encomenda de 10 obras a 10 compositores portugueses, para

quarteto vocal e quarteto de guitarras, sobre textos de escritores portugueses, e organizado pela

associação Guitar'Essonne.

O encontro de um quarteto de guitarras e de um quarteto vocal é uma formação original que vai

permitir aos compositores explorar uma rica paleta de timbres, de tessituras, de cores e de

ressonâncias inhabituais, guiadas pelo imaginário poético de diversos escritores portugueses,

sobre uma temática relativa á emigração.

Cada uma das 10 composições, será acompanhada por uma projecção de vídeos do artista

françês Jean-Marie Guérin.

Serão realizados : 1 CD com a integralidade das obras, editado pela etiqueta MPMP, e um vídeo

do concerto da estreia. Para além disso, várias obras serão editadas pela AVA Musical Editions.

https://fr.ulule.com/10-compositeurs/

https://fr.ulule.com/10-compositeurs/










OLA ! one-man-show

Dates tournée 2016 – avec adresse et 

contact résas

La Teste (33)

version Française

Jeudi 22, Vendredi 23 et Samedi 24 

septembre 2016 à 20h30

Le Théâtre des Copines

171 avenue Marcel dassault

33260 La Teste-de-Buch

Résa : 0672327426

Tarif : 15€

Mormant (77)

version Française

Vendredi 11 novembre à 20h

Salle des Fêtes

impasse des oisons 77720 Mormant

Résa : 01 64 42 53 00 

et culture.mormant@orange.fr

Tarif : 10€

Neuilly (92)

DERNIERE représentation de OLA !

version Française

Samedi 3 décembre à 20h30

Espace Saint-Pierre

121, Avenue Achille Peretti

92200 Neuilly-sur-Seine

Résa : ola.josecruz@gmail.com

Tarif : 20€

tel:0672327426


Bonjour à toutes et à tous,                                                                                        
j’ai le plaisir de vous annoncer la Sortie de mon Album 
« Transição » au Portugal.                                                                                     
SORTIE SUR TOUTES LES PLATEFORMES DIGITALES au 

Portugal                  

SORTIE CD DANS TOUTES LES FNAC au PORTUGAL :
Mon nouveau clip « Respeitar a Terra »:
https://youtu.be/c77UNA7hsGU
Pour tous compléments d’informations, je vous invite à 
vous rendre sur mon site :
http://madalena-trabuco.com/

http://madalena-trabuco.com/






Voz de Portugal todos os sabados das 14h00~16h00 e segundas das 19h00~20hoo no 98.00 fm e na 
internet www.idfm98.fr
Para participar : 01 34 12 12 22.
Para mais informaçãos contacto Joaquim Parente : 06 48 24 85 53

Sábado 1 de Outubro : Christophe : apresentação do seu novo trabalho 
Sábado 8 de Outubro : João Marques : apresentação do seu novo trabalho 
Sábado 15 de Outubro : Hugo Manuel : apresentação do seu novo trabalho 
Sábado 22 de Outubro : Sonya : apresentação do seu novo trabalho 
Sábado 29 de Outubro : Papa London : apresentação do seu novo trabalho.

Equipa Voz de Portugal

Joaquim Parente, Lurdes, Dany, Kévin e Mathias.

Voz de Portugal todos os sábados das 14h00 as 16h00 e todas as segundas das

19h00 as 20h00 na 98.00 fm e na internet www.idfm98.fr

Para participar : 01 34 12 12 22.

Para mais informaçãos contacto Joaquim Parente : 06 48 24 85 53

http://www.idfm98.fr/
tel:01 34 12 12 22
tel:06 48 24 85 53
http://www.idfm98.fr/
tel:01 34 12 12 22
tel:06 48 24 85 53

