
10 de Julho: Lançamento da campanha "Secur'été 2021" na sede da Rádio Alfa
12 de Julho: Lançamento noturno da campanha "Secur'été 2021" no barco Concorde Atlantique
15 de Julho: Durante 15 dias, várias equipas vão viajar entre França e Portugal para sensibilizar as pessoas os perigos da
estrada
24 e 25 de Julho: Ação nas áreas de descanso Bordéus-Cestas e na área de repouso "Vérités na RCEA"
28 de Julho: Início da campanha de cartazes "Sécur'été, Verão em Portugal" em 15 pontos da rede nacional de
infraestruturas Mupis em Portugal
31 de Julho e 1 de Agosto: Ação nas fronteiras de Vilar Formoso, Valença e Chaves 
Primeiras 2 semanas de Agosto: ações em Portugal

A Cap Magellan é a maior associação de jovens lusófonos e lusófilos, partilhando o mesmo desejo de promover a língua e a
cultura lusófona. Desde 2003, participa em várias ações de segurança rodoviária cujo objetivo é o de reduzir o número de
vítimas de acidentes rodoviários, e contribui à sensibilização dos jovens sobre os perigos do álcool e das drogas em período
noturno.

Anualmente, a associação organiza uma campanha denominada "Sécur'été, Verão em Portugal". Esta visa contribuir para a
redução do número de acidentes de viação e, consequentemente, do número de vítimas, especialmente durante as longas
viagens efetuadas nas férias de verão. 

Este ano, pela ocasião do 18º aniversário desta campanha, a Cap Magellan organiza o lançamento da "Sécur'été 2021,
Verão em Portugal" no sábado, 10 de Julho, na sede da Rádio Alfa. Durante este dia, será realizada uma conferência de
imprensa com a presença de Mickael Mota, campeão francês de karting e afilhado da campanha. José Carlos Malato,
apresentador na RTP e padrinho da campanha, participará no lançamento à distância. Janyce Da Cruz, a piloto de karting e
afilhada da campanha, estará ausente numa corrida.

Ao longo do mês de Julho, a equipa da Cap Magellan e os seus voluntários irão mobilizar-se para levar a cabo várias
actividades de sensibilização: 

Arranque da campanha marcado então para sábado, 10 de Julho às 14h30 na sede da Rádio Alfa, situada no n°1 da Rue
Vasco de Gama, 94460 Valenton, onde várias atividades de segurança rodoviária estão previstas. Um concurso, em
parceria com a escola de condução CER Caulaincourt, será também anunciado, para sortear duas de cartas de
condução gratuitas para jovens lusodescendentes que façam 18 anos em 2021.

A Cap Magellan organiza o lançamento da sua campanha "Sécur'été 2021, Verão em
Portugal" no sábado 10 de Julho, às 14h30 na sede da Rádio Alfa, através de uma
conferência de imprensa. 

Paris - 1 de Julho de 2021: No dia 10 de Julho de 2021, a Cap Magellan organiza o lançamento da
sua campanha de Segurança Rodoviária intitulada "Sécur'été 2021, Verão em Portugal", na
sede da Rádio Alfa em Valenton. 
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