
A Cap Magellan é a maior associação de jovens lusófonos e lusófilos, que partilham 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 concluiu uma parceria com a escola
de condução CER Caulaincourt situada em 13 Rue Caulaincourt, 75018 Paris. O objectivo desta parceria é
estabelecer um concurso em que os prémios são duas cartas de condução oferecidas gratuitamente pela escola
de condução CER Caulaincourt.

Este concurso intitulado "18 ans ? En route pour le permis ! " destina-se a jovens que fazem 18 anos em 2021
(nascidos em 2003), de nacionalidade portuguesa ou justificando a lusodescendencia. Os candidatos devem
residir na região Île-de-France e terem os seus proprios meios para se deslocarem à escola de condução CER
Caulaincourt para fins de formação. Para garantir que cada participante tem oportunidade de ganhar, todos os
pedidos completos e elegíveis serão inseridos num sorteio aleatório em Setembro de 2021. 

Este concurso será anunciado no sábado 10 de Julho durante o lançamento da campanha "Secur'été 2021, Verão
em Portugal" na sede da Rádio Alfa, em 1 Rua Vasco de Gama, 94460 Valenton. Os jovens que comparecerem
neste evento, ao participarem no concurso, terão uma segunda oportunidade de ganharem o prémio. 

O regulamento e o formulário de participação estão disponíveis no site da Cap Magellan.

Communicado de imprensa 

A Cap Magellan, em parceria com a escola de condução CER Caulaincourt,
organiza um passatempo intitulado "18 ans ? En route pour le permis ! " para
sortear duas cartas de condução gratuitas para jovens lusodescendentes que
tenham 18 anos. 

Paris - 6 de Julho de 2021: a Cap Magellan
organiza um concurso intitulado "18 ans ?
En route pour le permis ! " para sortear
duas cartas de condução gratuitas para
jovens lusodescendentes com 18 anos, 
 oferecidas gratuitamente pela escola de
condução CER Caulaincourt. 
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