Communicado de imprensa
Tempestade 2.1 o programa da Cap Magellan regressou à Rádio Alfa

Paris - 21 de Abril de 2021: A partir
do dia 24 de Abril, a associação
Cap Magellan lançará a segunda
edição do programa Tempestade
todos os sábados entre as 15 e as
16 horas nas ondas da Rádio Alfa.

A Cap Magellan é a maior associação de jovens lusófonos e lusófilos, partilhando o mesmo desejo de promover a
língua portuguesa e a cultura lusófona. Como tal, a associação lança a segunda edição do seu programa de rádio
Tempestade intitulado Tempestade 2.1. A partir do dia 24 de abril, este programa centrado na cultura portuguesa e
lusófona, com um espírito jovem e agitador característicos da associação, estará em direto todos os sábados, entre
as 15 e as 16 horas na Rádio Alfa.
A equipa é composta por 4 lusodescendentes motivados e prontos para o fazer descobrir as sonoridades lusófonas.
Léa Araújo, estudante de jornalismo e comunicação, será a coordenadora do programa e uma das apresentadoras
juntamente com Damien Varandas, responsável da comunicação digital numa agência imobiliária e apaixonado
pelas músicas lusófonas. Julie Carvalho, jovem diplomada de um bacharelato científico, animará uma rubrica de
quizzs e será a responsável das redes sociais. Finalmente, off-air, Antonin André, estudante de arquitetura e
apaixonado por computadores, será o técnico de imagem e som.
No programa todos os sábados: notícias, quizzs, atualidades musicais, gastronomia e dicas para viajar. Tudo isto
com a presença de um convidado especial que participará, juntamente com os apresentadores, em toda a emissão,
antes de ser sujeito à entrevista do dia e de enfrentar a temida pergunta misteriosa da Julie.
Segundo Anna Martins, presidente da associação Cap Magellan : "é uma grande honra poder reunir Tempestade
com a Rádio Alfa, o programa que marcou toda uma geração de antigos da Cap Magellan. É uma ótima maneira de
celebrar o 30º aniversário da associação! "
Tempestade já fazia parte da programação da Rádio Alfa há alguns anos e está de volta no dia 24 de abril para uma
segunda edição. Liguem-se todos os sábados as 15 h com a Léa, o Damien, a Julie e o Antonin para Tempestade 2.1
na Rádio Alfa.

Contato imprensa:
Emma SILVA
communication@capmagellan.org

