Lançamento da campanha « Sécur’Eté 2018 » :
Um dia sob o signo da prevenção
O Verão está a começar e os automobilistas preparam-se pouco a pouco para viajar. Chegou a hora para a
Cap Magellan de lançar oficialmente a 16ª edição da sua campanha de segurança rodoviária intitulada
« Sécur’été 2018 : Verão em Portugal ». No dia 7 de julho de 2018, o sinal de partida será dado na pista de
karting do Aerokart da cidade de Argenteuil na presença do padrinho da campanha, o apresentador José
Carlos Malato, e dos afilhados, três jovens profissionais do mundo automóvel : Mickael Mota, Janyce da Cruz
e Lonni Martins (presença por confirmar).
A Cap Magellan, principal associação de jovens luso-descendentes de França, organiza pela 16° ano
consecutivo uma campanha de segurança rodoviária, intitulada « Sécur’été 2018 : Verão em Portugal ». Esta
campanha é principalmente destinada aos Portugueses e luso-descendentes residindo em França, os quais
percorrem as estradas de carro para ir de férias. Ela ocorre em três países – França, Espanha e Portugal – e tem
como principal objetivo a diminuição do número de acidentes nas estradas durante os trajetos longos e depois das
saídas noturnas. Através desta campanha, a Cap Magellan procura sensibilizar os automobilistas sobre os perigos
das longas viagens (cansaço, excesso de velocidade, etc.), assim como as precauções a tomar antes e durante o
percurso (preparação do veículo, uma pausa cada duas horas para descansar, etc.), e para alertar os jovens sobre
os perigos da condução sob os efeitos do álcool ou da droga, nomeadamente depois das saídas noturnas.
Para introduzir e promover esta campanha, a Cap Magellan já agiu no domínio prevenção participando à 43ª festa de
Pontault-Combault organizada pela APCS nos sábado 19 e domingo 20 de Maio. Esta presença teve como objetivo
a realização de ações de prevenção perante um público essencialmente lusófono cuja maioria se prepara para viajar
de carro até à sua terra em Portugal, mas igualmente perante os jovens, suscetíveis de saír em festas e discotecas
durante o Verão. Várias animações eram propostas : equilíbrio em situações de cansaço ou de alcoolemia com um
tapete, assim como testes reais de alcoolémia com um dispositivo de deteção do álcool. Após esses testes, se eles
eram considerados aptos para conduzir, a Cap Magellan oferecia aos condutores um saco com o CAPMag e dois
dispositivos de deteção do álcool descartáveis. A equipa da Cap Magellan também teve a oportunidade de participar
na operação « Sauve ta vie 2018 », organizada pelo Pólo Segurança Rodoviária (PSR) da Préfecture de Police
de Paris, na quinta-feira 24 de Maio, na Praça Vauban. Os voluntários animavam um dos ateliês de prevenção da
feira de segurança rodoviária que várias turmas de alunos puderam visitar. Na sexta-feira 8 de Junho, foi na entrada
do clube parisiense Favela Chic que a Cap Magellan agiu, no quadro da operação « Nuit sans ivresse, nuit de
sagesse », igualmente organizado pela Préfecture de Police de Paris.
Além disso, no domingo 1 de Julho, a Cap Magellan realizará uma ação de prevenção no âmbito festivo. A
associação estará presente no evento organizado pela associação Alegres do Norte, « Alegres en fête » que terá
lugar no Parc départemental des Cormailles (Avenida Georges Gosnat) na cidade de Ivry-sur-Seine.

Sécur’été 2018 – Verão em Portugal : o tiro de partida dado no dia 7 de Julho
15h : Aerokart d’Argenteuil, conferência de imprensa
No dia 7 de Julho, na pista de karting do Aerokart de Argenteuil, a Cap Magellan lançará oficialmente a edição
2018 da campanha « Sécur’été » na presença do seu padrinho desde há 7 anos, o apresentador TV José
Carlos Malato, Mickael Mota, jovem piloto campeão de karting, Janyce da Cruz, jovem piloto de karting e
Lonni Martins, campeão da Porsche Cup. Esse lançamento desenrolar-se-á em duas partes :
- Primeiro : uma conferência de imprensa na presença do padrinho, José Carlos Malato, e dos três afilhados
da campanha.
- Depois : demonstração na pista pelos afilhados e pelo padrinho, e sorteio para oferecer voltas de
circuito a alguns jovens presentes.
23h : Discoteca Mikado, primeira ação de sensibilização em meio noturno
Ação de prevenção à saída da discoteca Le Mikado na presença do padrinho e dos afilhados. Os condutores serão
convidados a realizar um teste de alcoolémia para evitar que eles conduzem alcoolizados.

As personalidades associadas à edição 2018 da campanha:

José Carlos Malato

Janyce da Cruz

Mickael Mota

Lonni Martins

Além do célebre apresentador TV da RTP, José Carlos Malato, fiel padrinho da campanha há 7 anos, a associação
está feliz de contar com a participação destes três jovens profissionais do automóvel. Mickael Mota, 16 anos,
originário de Argenteuil e grande recordista das pistas de kart de Ile-de-France, é Vice-Campeão dos Sodi World
Series 2018, o maior Campeonato do mundo de Kart de lazer, na categoria adulta. Este ano, a sua colega de equipa
e amiga de longa data, Janyce da Cruz, juntou-se à campanha. Tal como Mickael Mota, esta lusodescendente de 18
anos foi membro da escola de pilotagem Objectif 24 RKC. Os dois fazem parte da equipa Joker Team, que ganhou a
prestigiosa 24h RKC, no passado mês de maio. Quanto a Lonni Martins, o terceiro afilhado desta edição, é piloto de
Fórmula 1 profissional. Com 28 anos, o jovem já apresenta um belo palmarés graças à sua performance no
Campeonato Porsche Carrera Cup assim como nas 24h du Mans. É com empenho que estes jovens talentos do
automóvel decidiram associar-se à campanha « Sécur’été 2018 : Verão em Portugal ».
A Cap Magellan convida-vos para o lançamento desta nova edição da campanha « Sécur’été 2018 ». Será uma
oportunidade para continuar de partilhar momentos privilegiados com o público lusófono e lusófilo, sensibilizando ao
mesmo tempo sobre a segurança rodoviária.
Informações práticas:
Sábado 7 de Julho, às 15h, conferência de imprensa de lançamento e demonstração no circuito
Aerokart de Argenteuil
Endereço : 199-203 Route de Pontoise, 95100 Argenteuil
Inscrição obrigatória: info@capmagellan.org
Sábado 7 de Julho, a partir das 23h, primeira ação de
terreno
Le Mikado
Endereço : 11 Rue Lallier, 75009 Paris
Contacto imprensa:
Cap Magellan – info@capmagellan.org – 01.79.35.11.00

