“Sécur’Eté 2017 : Verão em Portugal” :
Jovem de Vieira de Leiria à frente da Campanha
Presença nas fronteiras entre Portugal e Espanha e calendario das acções
Depois
do
lançamento
oficial
da
campanha em Paris no dia 1 de Julho, em
presença do padrinho, José Carlos Malato,
e do afilhado, Mickaël Mota, a Cap
Magellan
começou
a
seguir
os
automobilistas nas estradas a caminho de
Portugal. Durante este fim de semana,
como todos os anos, a associação estará
presente nas fronteiras entre Portugal e
Espanha.
Em França, os fins de semana de 29 e 30 de
julho são anunciados como “negros” em
termos de tráfego rodoviário com destino ao
Sul do país. Como habitualmente, durante o
caminho entre França e Portugal, vários
voluntários e membros da equipa da Cap
Magellan
desenvolverão
acções
de
sensibilização junto dos automobilistas em várias estações de serviço e nas fronteiras. Estas acções inscrevem-se na
quadro da campanha “Sécur’Eté 2017 : Verão em Portugal” desenvolvida anualmente desde 2003.
A Cap Magellan estará presente nas fronteiras entre Portugal e Espanha, neste fim de semana, para uma acção de
prevenção junto dos emigrantes e de todos os automobilistas que se dirigem a Portugal durante o mês tradicional de
férias. Estaremos então:
- dias 29 e 30 de Julho, das 9h às 17h, em Vilar Formoso,
- dias 29 e 30 de Julho, das 9h às 14h, em Vila Verde da Raia
- 30 de Julho na fronteira de Valença e Monção das 11h às 13h e das 14h às 18h
Como habitualmente, uma acção especial está prevista na principal fronteira terrestre entre Portugal e Espanhã, Vilar
Formoso, este domingo 30 de Julho pelas 11h. Estarão presentes entidades oficiais, a imprensa e parceiros.
Já confirmaram a sua presença em Vilar Formoso :
r
- D Jorge Gomes, Secretário de Estado da Administração Interna
r
- D José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
r
- D Joseph Gonçalves, Oficial de ligação da Embaixada de França em Portugal
r
- Eng. Jorge Jacob, presidente da ANSR (Autoridade nacional de segurança rodoviária), e D Pedro Miguel
Silva, Assessor da Presidência
r
- D Hermano Sanches Ruivo, administrador da Cap Magellan e vereador executivo delegado pela Europa
junto da presidente da Câmara de Paris
- Mickaël Mota, afilhado da campanha “Sécur’Eté 2017 : verão em Portugal” e campeão de França de karting,
n°5 mundial.
A Cap Magellan apela à vossa presença num destes locais para cobrir o evento!
Mais informações sobre a campanha : http://capmagellan.com/campagne-securete-5/

Luciana Gouveia, natural de Vieira de Leiria, à frente da Campanha
Luciana Gouveia é uma jovem de 32 anos, residente em França há cerca de 12 anos, natural de Vieira de Leiria, e
está actualmente, pelo 8° ano consecutivo, à frente desta 15ª Campanha de Segurança Rodoviária da Cap Magellan,
“Sécur’Eté : Verão em Portugal”. Luciana Gouveia emigrou com os pais para França quando tinha 5 anos onde ficou
até aos 15 anos. Depois regressou a Portugal para realizar o ensino secundário e universitário. Licenciou-se em
Relações Internacionais na Universidade de Coimbra e regressou a Paris para tirar um Mestrado em Assuntos
Internacionais no Sciences Po. Permaneceu depois em Paris, e em Fevereiro de 2010, integrou a equipa da Cap
Magellan. É agora a pessoa encarregue de liderar a Campanha de prevenção rodoviária, campanha que passará por
todo o país, incluíndo a sua região envolvente a sua terra natal, Vieira de Leiria.
Contacto imprensa :
Aurélie Pereira
aurelie.pereira@capmagellan.org
(+33) 1 79 35 11 00

Calendário das acções:
Lançamento da campanha – no dia 1 de Julho – discoteca Le Mikado em Paris
A campanha vai ser lançada no 1 de julho na discoteca Le Mikado en presença do padrinho da campanha 2017, José Carlos
Malato.
Acções em Festas associativas
20 de Maio : Forum das associações organizado pela CCPF em Paris
21 de Maio : Festival de Folklore organizado pela Associação franco-portuguesa de Puteaux em Puteaux
27 – 28 de Maio : « Festivités portugaises » organizado pelos Meleana e It Agency em Paris
3 – 4 de Junho : Festa Franco-portuguesa organizada pela Associação Portuguesa Cultural e Social em Pontault-Combault
18 de Junho : Festa da Radio Alfa em Créteil
2 de Julho : Festa « Alegres en Fête » organizado pela Associação Alegres do Norte em Ivry-sur-Seine
A caminho de Portugal – acção especial na RCEA (Route Centre-Europe Atlantique) e perto de Bordéus
Durante o caminho entre França e Portugal, vários voluntários e membros da equipa da Cap Magellan desenvolverão acções de
sensibilização junto dos automobilistas em várias estações de serviço e nas fronteiras. Tratam-se de pessoas benévolas que
fazem o caminho de carro para Portugal.
* Acções perto de Bordéus com ateliers massagens em parceria com a Macif e a associação Sol de Portugal (área de serviço e
datas a confirmar).
* 16 e 17 de julho, pela segunda vez, fim de semana especial na RCEA (Route Centre-Europe Atlantique ou Estrada Centro
Europa Atlântico) com ateliers massagens em parceria com a Macif e associção Centre Franco Portugais de Bourges. Esta
estrada conheceu dois terríveis acidentes mortais nos meses de março de 2016 e janeiro de 2017 envolvendo Portugueses: a Cap
Magellan tinha obrigação de incluir este eixo na sua campanha e de alertar sobre os transportes inadequados de passageiros que
ainda são praticados.
Presença nas fronteiras entre Portugal e Espanha
Em França, os fins de semana de 29 e 30 de julho são anunciados como “negros” em termos de tráfego rodoviário com destino ao
Sul do país.
A equipa da Cap Magellan estará presente nas fronteiras entre Portugal e Espanha, nesses fins de semana, para uma acção de
prevenção junto dos emigrantes e de todos os automobilistas que se dirigem a Portugal durante o mês tradicional de férias.
Estaremos então os dias 29 e 30 de julho, das 9h às 17h, em Vilar Formoso, os dias 29 e 30 de julho, das 9h às 14h em Vila
Verde da Raia, tal como na fronteira de Valença e Monção no dia 30 de julho, das 11h às 13h e das 14h às 18h.
A Cap Magellan apela à vossa presença num destes locais para cobrir o evento!
Estão todos convidados!
Acções em Portugal
Durante as duas primeiras semanas de Agosto, a Cap Magellan continuará a sua campanha, durante o dia, em locais de forte
presença de emigrantes portugueses, e durante a noite à saída de várias discotecas, no intuito de sensibilizar os jovens que de lá
saem aos perigos da condução, nomeadamente em matéria de álcool e drogas. As discotecas contempladas são:
- 5 de agosto : Encontro de jovens “Portugueses de lá, Portugueses de cá à Leiria”
- 5 de agosto : concerto Leiria DanceFloor
- 8 de agosto : No Pacha Ofir em Esposende
- 9 de agosto : No Biba’Ofir em Esposende
- 9 de agosto : No BB Club em Chaves
- 9 de agosto : No Palacio Kiay em Pombal
- 11 de agosto : No Triunfo em Chaves
- 11 de agosto : No Dia internacional da Juventude 2017 em Lisboa (Estádio Nacional do Jamor)
- No Platz em Chaves
- No The Club em Fafe
- Na Praça da Música em Fafe

