
 

 

Conferência de imprensa : 1 de Julho, 17h 

Noite do Lançamento: 1 de julho a partir das 23h 
Calendário das acções 

 
A Cap Magellan, principal associação de jovens luso-descendentes de França, organiza pelo 14º ano 
consecutivo 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 objectivo a redução do número de 
acidentes durante os trajectos longos e depois das saídas nocturnas.  
 
Este ano e pelo quinto ano consecutivo, a campanha  « Sécur’été » tem como padrinho o apresentador 
de televisão, José Carlos Malato. 
 
Com esta campanha, procuramos sensibilizar o público para os perigos das viagens longas (fadiga, excesso de 
velocidade, etc.) e para as precauções a ter (preparação do veículo, parar de 2 em 2 horas para descansar, 
etc.). Pretendemos também informar os automobilistas sobre os códigos da estrada dos países atravessados 
(velocidades autorizadas, álcool, coletes reflectores, etc.). Por último, queremos alertar os jovens para os perigos 
da condução sob efeito do consumo de álcool e/ou de drogas, nomeadamente durante as saídas nocturnas.  
 
A Cap Magellan organiza uma conferência de imprensa de apresentação da campanha em presença do seu 
padrinho 2016, José Carlos Malato. Esta conferência terá lugar sexta-feira dia 1 de Julho às 17h no 
Consulado Geral de Portugal em Paris ( 6-8 rue Georges-Berger  75017 Paris). 
 
A campanha será em seguida oficialmente lançada na sexta-feira à noite, dia 1  de Julho a partir das 23h00, na 
discoteca Le Mikado (11 rue Lallier – 75009 Paris)  com a presença do padrinho José Carlos Malato. 

 
Será a ocasião de partilhar momentos privilegiados com os lusófonos, lusodescendentes 
e outros franco-portugueses, e também de sensibilizá-los sobre as acções em matéria de 
Segurança Rodoviária com distibução de testes de alcoolemia no fim da noite. Os 
membros da nossa equipa também distribuirão sacos com presentes e o Guia do Verão 
2016 aos bons condutores. O padrinho desta campanha, o apresentador de televisão 
José Carlos Malato também participará nesta grande noite. Além disso, numerosos 
artistas estarão presentes para animar esta noite tão especial.  
 
 

Estão todos convidados para o evento, contamos convosco! 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Apresentador_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apresentador_de_televis%C3%A3o


 

 

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 2016, José Carlos Malato.  

 

Acções em Festas associativas e imprensa  
- 25/06 : Festiv’été populaire organisado pela associação CCPF 
- 26/ 06 : Festival de Folklore da associação Cantares em Noisy le Grand 
- 27/06 : emissão especial na Radio Enghien sobre a segurança rodóviaria  
- 07/07 : emissão especial na Radio Alfa sobre a segurança rodóviaria   

 

A caminho de Portugal – acção especial na área de serviço de Bordeaux-Cestas  
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. 
* 9 e de julho ; 23 de julho, jornadas especiais em Bordeaux-Cestas com ateliers massagens 
em parceria com a Macif e a associação Sol de Portugal 
* 16 e 17 de julho, pela primeira 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 um terrível 
acidente mortal no mês de março para 12 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 30 e 31 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: 
- dias 30 e 31 de julho, das 9h às 17h, em Vilar Formoso, Vila Verde da Raia e Valença 
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:  
- No PACHAOFIR em OFIR  
- No BIBA OFIR em ESPOSENDE  
- No FORTE SÃO JOÃO em VILA DO CONDE   
- No SARDINHA BIBA em BRAGA  
- No SWINGCRASH em PÓVOA DE LANHOSO   
- No BIBLIOTECA em CHAVES   
- No TRIUNFO em CHAVES  
- No PLATZ em CHAVES   
- No AZENHA em ARCOS DE VALDEVEZ  
- No REPVBLICA em CASTELO BRANCO   
- No PRACA DA MÚSICA em FAFE  
- No THE CLUB em FAFE     
- No PALACIO KIAY em POMBAL  
- 13/08: concerto Leiria DanceFloor  


