
Fundada em Paris em 1991, a Cap Magellan é a maior associação de jovens lusodescendentes, que partilham a mesma vontade
de promover a língua portuguesa e a cultura lusófona. A associação foi pioneira em vários projetos e ações que destacam os
trunfos de uma dupla cultura no seio de uma sociedade em plena mutação.

Este ano, a Cap Magellan associa-se à Fidelidade France para a mítica corrida solidária B2RUN. Esta corrida, criada em 2016 pela
Lusíadas Saúde incentiva o espírito de equipa e de colaboração. A corrida, vai realizar-se no dia 16 de setembro a partir
das 18 horas (hora de Paris) em formato virtual, devido às limitações da pandemia da Covid-19.

Todos podem participar e de qualquer sítio! Portugal, Espanha, Moçambique, França, Cabo-Verde, Angola, China, Macao,
Peru, Chile, Bolívia e Paraguai. Este movimento mundial reunirá virtualmente, num único dia, corredores e caminhantes do
mundo inteiro e centenas de colaboradores da Fidelidade e jovens da Cap Magellan.

Para esta edição especial, pode escolher o sítio onde irá realizar o seu B2RUN. Pode, por exemplo, correr ou
caminhar  no seu parque preferido, na sua área de residência ou na sua sala de estar. A escolha é sua!

Cada quilómetro percorrido será convertido em euros e será a associação Cap Magellan a recetora dos fundos recolhidos que
contribuirão para um projeto de solidariedade. No total, 5 quilómetros tem que ser percorridos em 1h30 a correr ou a caminhar
no sítio que escolheu.

Para além disso, está previsto um treino na próxima semana entre o dia 30 de agosto e o dia 5 de setembro sob as mesmas
modalidades que já contribuirá para a recolta de fundos. Você escolhe o dia e a hora!

Não perca a oportunidade de:

1) Vestir à camisola
2) Investir na sua atividade física, saúde e bem-estar 
3) Mostrar o verdadeiro espírito de equipa que nos une
4) Se superar!

No dia 16  de setembro, partilhe as suas fotos nas redes sociais e identifique à nossa estrutura.

B2Run 2021, uma corrida solidária, virtual e mundial!
 
Inscrição: 

Para se inscrever basta preencher o formúlario na nosso site internet www.capmagellan.com.
As modalidades práticas de participação serão-vos comunicadas posteriormente.

Inscreva-se já !

Comunicado de imprensa

Participe na corrida virtual solidária em favor da Cap Magellan ! 

Contact Presse: 
Mélanie RIBEIRO
communication@capmagellan.org

Paris - 27 de agosto de 2021 : Sob uma 
 iniciativa de Fidelidade France, a Cap
Magellan convida-vos a participar
virtualmente ao B2RUN, a corrida das
empresas, no dia 16 de setembro de 2021 a
partir das 18h (hora de Paris).


