
 
 

 

 

Cap Magellan em prevenção no troço rodoviário RCEA 
 

No quadro da sua campanha estival, a associação Cap Magellan percorre as 

estradas para acompanhar os automobilistas na sua viagem em direção a 

Portugal. Tal como no ano passado, e com o apoio da Prefeitura da zona, 

uma ação de prevenção rodoviária será realizada no eixo principal de 

transumância em direção ao sudeste da França e à Península Ibérica: na 

Aire des Vérités, perto de Montluçon, no troço da RCEA (Route Centre 

Europe Atlantique) no fim-de-semana do 14 e 15 de Julho.  

A RCEA, mais precisamente a RN 79, manntém uma imagem terrível. De facto, 

esse eixo rodoviário de 130 kilómetros que liga Moulins em Allier a Mâcon em 

Saône et Loire, é um dos eixos de França mais perigosos, mais mortais. Nessa 

“estrada da morte”, utilizada diariamente por 15000 veículos, cuja metade são 

camiões (em média, são 4000 veículos pesados por dia que circulam nas 

autoestradas francesas), numerosas colisões acontecem, muitas vezes mortais. 

No mês de março de 2016 e em janeiro de 2017, dois acidentes causaram a 

morte de 16 cidadãos portugauses. No passado mês de junho, um grave acidente 

implicando cinco veículos pesados causou a morte de dois condutores de 

nacionalidade romena e chequa. Quanto aos três feridos, tratava-se dum Francês, 

dum Espanhol e dum Português.   

Em 2016 e 2017, a Cap Magellan deslocou-se até esse « cemitério de duas 

faixas » para ações de prevenção. Em 2018, nos dias 14 et 15 de Julho, pela 

quarta vez, a Cap Magellan inclui esse local na sua campanha e realiza uma ação 

especial na RCEA (Route Centre Europe Atlantique), na Aire des Vérités.  

Essas ações serão efectuadas com o apoio da MACIF e duma associação local 

agindo enquanto ator relé da associação Cap Magellan, o Centro Franco-

Português de Bourges. Os automobilistas serão sensibilizados aos diferentes 

riscos rodoviários através de módulos interativos com ajuda de, entre outras 

coisas, tapetes e óculos simuladores de alcoolémia e fatiga ou ainda dispositivos 

eletrónicos de deteção de álcool. Os membros da associação e os profissionais da 

segurança rodoviária vão igualmente poder responder às perguntas e informar o 

público propondo uma ampla documentação em matéria de prevenção rodoviária. Quanto à MACIF, estará presente 

em ateliês de massagem e relaxamento, assim como um veículo simulador de choque.  

No ano passado, esta ação recebeu o apoio da Prefeitura da Allier, particularmente investida na luta contra a 

insegurança rodoviária nesse eixo muito perigoso. Além disso, a presença desta ação na RCEA tinha sido divulgada 

nos paineis de iluminação das redes APRR e das Autoestradas Centro-Este.   

Tal como em 2017, uma contabilização dos kilómetros salvados será realizada. O objetivo é interrogar todos os 

automobilistas acerca do número de kilómetros a percorrer até ao seu destino; adicionando todos esses kilómetros, é 

possível definir o número de “salvados”.  

 

Contacto imprensa : 

Cap Magellan – info@capmagellan.org – 01.79.35.11.00 
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