“Sécur’Eté 2018 : Verão em
Portugal” :
presença nas fronteiras entre
Portugal e Espanha
Depois do lançamento oficial da campanha no Sábado, 7
de Julho, pelas 15 horas, na pista de karting do Aerokart,
em Argenteuil (região parisiense), em
presença do
presidente de Câmara Municipal da cidade, Georges
Mothron, do apresentador de televisão, José Carlos
Malato – padrinho da campanha –, e dos afilhados,
Mickael Mota e Janyce da Cruz, ambos pilotos de karting, a campanha seguiu-se concumitantemente nas
estradas, na área de serviço de Bordeaux-Cestas, onde a Cap Magellan começou a seguir os automobilistas
nas estradas a caminho de Portugal. No final do mês de Julho, como todos os anos, a associação estará
presente nas fronteiras entre Portugal e Espanha.
Espanha.
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 na quadro da campanha “Sécur’Eté 2018 :
Verão em Portugal” desenvolvida anualmente desde 2003.
A Cap Magellan estará presente nas fronteiras entre Portugal e Espanha, nesse fim de semana, 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:
- dia 28 de Julho, das 9h00 às 17h00 no posto fronteiriço de Valença
- dias 28 e 29 de Julho, das 9h00 às 17h00 no posto fronteiriço Vilar Formoso,
- dias 28 e 29 de Julho, das 9h00 às 17h00 no posto fronteiriço Vila Verde da Raia
No dia 29 de julho, pelas 11 horas, teremos uma cerimónia de abertura onde estarão presentes entidades
oficiais, a imprensa e parceiros como:
- Sr. Engenheiro José Artur Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil
- Dr. André Ferreira, adjunto do gabinete em representação do Secretariado de Estado das Comunidades
Portuguesas, Dr. José Luis Carneiro
- Eng. Jorge Jacob, presidente da ANSR (Autoridade nacional de segurança rodoviária)
- David Miguel Fernandes Martins, Comandante de Destacamento Territorial em Suplência de Vilar Formoso
-

Janyce da Cruz, piloto de Karting em França e afilhada da campanha “Sécur’Eté 2018 : Verão em Portugal”
Mickael Mota, piloto de Karting em França e afilhado da campanha “Sécur’Eté 2018 : Verão em Portugal”
A Cap Magellan apela à vossa presença num destes locais para cobrir o evento!

Mais informações sobre a campanha :
http://capmagellan.com/campagne-securete-5/

