Conferência de imprensa : 30 de Junho, 17h
Noite do Lançamento: 1 de julho a partir das 23h
Calendário das acções
A Cap Magellan, principal e maior associação de jovens luso-descendentes de França, organiza pelo 15º 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.
Pelo sexto ano consecutivo, a campanha « Sécur’été » tem como padrinho o
apresentador de televisão, José Carlos Malato. Este ano, a Cap Magellan tem a honra
de contar com Mickaël Mota, campeão de kart, que se junta à campanha como afilhado.
Com esta campanha, a Cap Magellan procura 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.). Pretende também informar os
automobilistas sobre os códigos da estrada dos países atravessados (velocidades
autorizadas, álcool, coletes reflectores, etc.). Por último, quer 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 2017, José Carlos Malato e do afilhado Mickaël Mota. Esta
conferência terá lugar sexta-feira dia 30 de Junho às 17h no Consulado Geral de Portugal
em Paris (6-8 rue Georges-Berger 75017 Paris).
A campanha será em seguida oficialmente lançada na sábado 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 2017 aos
bons condutores.
Estão todos convidados para o evento, contamos convosco!

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, 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 Pacha Ofir em Esposende
- No Biba Ofir em Esposende
- No Bibliteca em Chaves
- No Triunfo em Chaves
- No Platz em Chaves
- No Palacia Kiay em Pombal
- No The Club em Fafe
- Na Praça da Música em Fafe
- 5 de agosto : Encontro de jovens “Portugueses de lá, Portugueses de cá à Leiria”
- 5 de agosto : concerto Leiria DanceFloor
Contacto imprensa :
Aurélie Pereira
Aurelie.pereira@capmagellan.org

(+33) 1 79 35 11 00

