
 

 

“Sécur’été 2019 – Verão em Portugal” 

chega a Portugal em agosto !  
 

A Cap Magellan, principal associação de jovens luso-descendentes em França, organiza 

todos os anos uma campanha de Segurança Rodoviária intitulada "Sécur'été”. Esta é uma 

campanha que se dirige aos portugueses e luso-descendentes, residentes em França, 

que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de Verão. Decorre em três países 

– França, Espanha e Portugal – e tem como principal objetivo a redução do número de 

acidentes durante os trajectos longos e depois das saídas noturnas. 

Em França, todos os anos, o último final de semana de julho é anunciado como “negro”, 

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 ações de sensibilização junto dos automobilistas em várias 

estações de serviço e nas fronteiras. Estas ações inscrevem-se no quadro da campanha 

“Sécur’Eté 2019 : Verão em Portugal” desenvolvida anualmente desde 2003. 

 

 A associação estará presente nas fronteiras entre Portugal e Espanha, nos dias 27 e 28 de 

julho, para uma ação de prevenção junto dos emigrantes e de todos os automobilistas que 

se dirigem a Portugal durante os meses tradicionais de férias. Estaremos então nas 

fronteiras de Vilar Formoso, de Chaves e de Valença.  

 

No dia 28 de julho,  pelas 11 horas em Vilar Formoso, teremos uma ação especial 
onde foram convidados, elementos do governo e presidentes de associações, dos 
quais aguardamos ainda resposta, já estão confirmados: 
 

- Sr. Engenheiro José Artur Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil 

- Dr. Rui Ribeiro, presidente da ANSR (Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária) 

- Janyce da Cruz, piloto de Karting em França e afilhada da campanha “Sécur’Eté 

2019:Verão em Portugal” 

- Mickael Mota, piloto de Karting em França e afilhado da campanha “Sécur’Eté 

2019: Verão em Portugal. 

Outras ações serão realizadas durante o mês de agosto em todo o território português. 

 

 



 

AGENDA DAS AÇÕES EM PORTUGAL 

  

- 23 de julho : Participação no programa “7 Maravilhas Doces de Portugal” da RTP na presença de 

José Carlos Malato, em Coimbra 

 
-  26 e 27 de julho : Festival Electro Braga DanceFloor 

 
-  27 e 28 de julho : Fronteiras de Vilar Formoso, Chaves, Valença 

 
- 1 de agosto : área de serviço da Cepsa, A1 sentido Norte-Sul, Leiria. Acção de sensibilização aos 

utentes com tapetes de simulação de alcoolémia, óculos de realidade virtual e testes de alcoolémia.  

 
-  2 de agosto :  

- Discoteca Kiay em Meirinhas, Pombal 

- Imperio Romano em Marinha Grande 
 

- 4 de agosto : 38° Festival Internacional de Paranhos , no âmbito dos Festivais do CIOFF (Conselho 

Internacional de Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais), no Jardim de Arca 

d’Agua 

 
-  1ª quinzena de agosto : discotecas, datas por fixar: 

- Amares-Braga: Lagar’s 

- Esposende: Pacha 
 

- 1ª quinzena de agosto : locais turísticos: 

- Praias litoral 

- Pontos turísticos: Fátima, Bom Jesus, etc. 
 

- 1ª quinzena de agosto : programa RTP “Há Volta”, com José Carlos Malato 

 

- 10 a 14 de agosto : Encontro europeu de jovens lusosdescendentes em Bragança 

 
- 15 a 17 de agosto : Festival Sol da Caparica 

 

- 16 de agosto : Discoteca Triumfo, Chaves 

 

- 17 de agosto : Discoteca Press Bar, Chaves 

 

 

Mais informações sobre a campanha : http://capmagellan.com/campagne-securete-2019/  

Contacto imprensa : Laeticia Albuquerque, communication@capmagellan.org 

http://capmagellan.com/campagne-securete-2019/
mailto:communication@capmagellan.org

