
A Cap Magellan, maior associação de jovens lusodescendentes em França, sediada em Paris,
organiza, desde 2003, a campanha de segurança rodoviária “Secur’été -Verão em Portugal”
em Julho e Agosto. Neste âmbito edita anualmente o Guia do Verão em Portugal, uma
publicação que visa informar quem escolhe Portugal como destino para as suas férias de
Verão, sobre os lugares a visitar e ainda sobre os principais eventos musicais, desportivos e
culturais, sem esquecer o nosso lema “Vamos salvar vidas”.

São distribuídos gratuitamente 250.000 exemplares, através de consulados, associações,
agências de viagem, bancos, bares e discotecas, áreas de serviço francesas e portuguesas e
nas fronteiras portuguesas (Vilar Formoso, Valença, Vila Verde da Raia).

A versão online do Guia estará disponível no dia 2 de Julho:
http://capmagellan.com/guide-de-lete/
 
A campanha envolve ações de terreno, de Norte a Centro do país o Festival Dancefloor
Jump em Braga, nos dias 29 e 30 de Julho e o Festival +Solidário em Castelo Branco,
nos dias 5, 6 e 7 de Agosto.

(Novo) Com especial atenção para os mais jovens, pela primeira vez, o Caderno de Férias
2022, dirigido a crianças entre os 6 e 12 anos de idade. Este livreto de jogos e actividades
tem como objectivo manter as crianças ocupadas durante a longa viagem para Portugal, mas
também durante as suas férias. O Capi e a Magui, acompanham assim com atividades
lúdicas à volta da lusofonia. 

O Caderno de Férias 2022 na sua primeira versão, só estará disponível online, a
descarregar e imprimir a partir do dia 2 de Julho: https://capmagellan.com/jeux/

Comunicado de imprensa

Cap Magellan / Edição 2022 Guia de Verão disponível dia 2 de Julho!

Paris - 2 Julho 2022 : Cap Magellan, lança a 20a  edição da campanha de Segurança rodoviária
“Sécur’été – Verão em Portugal”, com a nova edição 2022 do Guia de Verão em Portugal e o
primeiro Caderno de Férias especial Crianças.

http://capmagellan.com/guide-de-lete/


Gostaríamos de agradecer a todos os Parceiros da Campanha 2022: Macif, International Car, Norscut, Brisa, Via
Verde, Inatel, Delta Cafés, Vilamoura Club Paris; as prefeituras francesas (Essonne, Gironde, Hauts-de-Seine, Paris,
Seine-et-Marne, Yvelines) e a Délégation à la Sécurité Routière (DSR); as instituições portuguesas: MAI, IPDJ, SEJD,
ANSR, GNR de Chaves, Valença e Vilar Formoso; a Cruz Vermelha de Vilar Formoso; os municípios de Valença,
Monção, Chaves, Almeida e a Junta de Freguesia de Vilar Formoso.

Obrigado também às instituições que escolheram a edição de 2022 do Guia de Verão para comunicar: a
vila de Ponte de Lima, Banco Montepio, Palácio do Gelo Shopping, Fidelidade (França), Orbitur, Automóvel Club
de Portugal (ACP), Festival +Solidário e o Jardim Zoológico de Lisboa.

Um imenso obrigado à nossa rede de distribuição do Guia, mais especificamente as associações: Centre
Franco-Portugais de Bourges, Graines-de-Luso, Luso Asso, Cantares, Union Luso Française Européenne, CCPF,
Vivência do Minho, Associação Musical São Pedro da Torre, A Princesa de Boivão; os festivais: Dance Floor Jump,
o Festival +Solidário e as discotecas portuguesas parceiras do Vilamoura Club Paris.

Relembramos que a campanha reúne mais de 150 voluntários no terreno além de toda a equipa ativa da Cap
Magellan.

Este verão, vamos salvar vidas!
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