
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 : "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, por ocasião da 20ª edição desta campanha, Cap Magellan organiza o lançamento do "Sécur'été 2022,
Verão em Portugal" no sábado 2 de julho, durante o programa de rádio Tempestade 2.1. Durante este programa
de rádio, José Carlos Malato, apresentador da RTP e padrinho da campanha, intervirá, também como Mickael
Mota, campeão francês de karting, e Janyce Da Cruz, piloto de karting, ambos afilhados da campanha. A equipa
Cap Magellan será representada por Anna Martins, presidente da associação, e Elsa Macieira e Gabriela Vieira,
coordenadoras da campanha de 2022. A equipa poderá também contar com a intervenção do Sr. Bruno
Jouvence, Comandante da Polícia e Adjunto do Chefe de projeto Segurança Rodoviária para a prefeitura de
Polícia de Paris. 

Para mais informações sobre esta campanha, o encontro está marcado para este sábado 2 de julho, das 14h às
16h, na Rádio Alfa.  

A segunda ação desta campanha "Sécur'été 2022, Verão em Portugal" realizar-se-á na discoteca Vilamoura em
Villeneuve-Saint-Georges, onde a Cap Magellan realizará a sua habitual ação de sensibilização. Intervindo
diretamente com pedagogia junto dos condutores, estes comprometem-se a usar uma pulseira de «bom
condutor» à chegada e a submeter-se a um teste de alcoolemia ao fim da noite. Se cumpriram a promessa, levam
um saco cheio de presentes. Se tiverem uma taxa de alcoolemia superior ao limite autorizado, a Cap Magellan
terá de os convencer a deixar o volante a favor de outras opções sem riscos.

Comunicado de imprensa

Cap Magellan lança a 20ª edição da sua campanha "Sécur'été 2022, Verão em
Portugal" no sábado 2 de julho, sobre a emissão Tempestade 2.1, transmitido na
Radio Alfa (98.6), e no sábado 9 de julho, no Vilamoura Club!

Paris - 28 de junho de 2022: Nos dias 2 e 9 de julho de 2022, Cap Magellan lançará a 20ᵉ edição da
sua campanha de Segurança Rodoviária "Sécur'été 2022, Verão em Portugal", durante o
programa de rádio Tempestade 2.1, e depois no Vilamoura Club para marcar o retorno das ações
noturnas !



2 julho : Lançamento da campanha "Secur'été 2022" sobre a emissão Tempestade 2.1
9 julho : Noite de lançamento da campanha "Secur'été 2022" na discoteca Vilamoura em Villeneuve-Saint-
Georges 
23 e 24 julho : Ação nas áreas de descanso Bordéus-Cestas e na área de repouso "Vérités na RCEA"
29 e 30 julho : Festival Dancefloor Jump no Altice Forum Braga
1 au 30 août : Distribuição do nosso guia de verão nas praias do norte ao centro de Portugal 
1 au 15 août : Ação de prevenção rodoviária durante a turnê do Vilamoura nas discotecas portuguesas do
norte ao centro de Portugal (a anunciar brevemente)
5 au 7 août : Festival + Solidário em Castelo Branco 

Ao longo dos meses de julho e agosto, a equipa de Cap Magellan e os seus voluntários vão mobilizar-se para
realizar diversas ações de sensibilização, incluindo o programa:

O encontro está marcado para sábado 2 de julho, entre as 14h e as 16h, no programa Tempestade 2.1 durante a
emissão na Rádio Alfa (98.6) e no Vilamoura Club, no 9 de julho, para uma ação de prevenção rodoviária até ao
amanhecer. 

Comunicado de imprensa
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