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FENACERCI - FEDERAÇÃO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

A FENACERCI é a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social cuja missão é
promover a qualidade e sustentabilidade das respostas disponibilizadas pelas Associadas (53)
e por esta via, a promoção dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e/ou
multideficiência por estas apoiadas, pela via de processos de representação e formação
sustentadas em lógicas de reconhecimento, validação e acreditação na comunidade e junto
dos interlocutores institucionais.

OBJETIVOS DA CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO

Angariação de Fundos a favor das CERCI`s e outras organizações congéneres;

A Campanha Pirilampo Mágico envolve mais de 80 Organizações sem fins lucrativos e
mobiliza milhares de pessoas entre familiares, profissionais e cidadãos anónimos;

Informação e sensibilização da opinião pública sobre a problemática da pessoa com
deficiência intelectual e/ou multideficiência procurando salvaguardar o direito à igualdade de
oportunidades e o exercício da cidadania plena deste tipo de população;

CARACTERIZAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DA CAMPANHA
As Organizações beneficiárias da Campanha, são instituições privadas sem fins lucrativos, que
prestam atendimento direto ou indireto a pessoas com deficiência intelectual e/ou
multideficiência em diversos domínios, nomeadamente ao nível de Estruturas Educativas,
Centros de Formação e Apoio ao Emprego, Unidades de Emprego Protegido, Centros de
Atividades Ocupacionais, Unidades Residenciais, Apoio Domiciliário, Intervenção Precoce,
entre outras.

COMO NASCEU A CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO

Na noite de 2 para 3 de Setembro de 1986 estava no ar uma entrevista para o Programa “Arte
de Bem Madrugar” na RDP-Antena 1 onde foram abordados alguns dos problemas financeiros
com que se defrontava na altura a CERCILISBOA, bem como alguns dos projetos em que esta
se encontrava envolvida. Sensibilizados que ficaram os elementos desta estação para a
situação, foram imediatamente encetados contactos entre a FENACERCI e o Diretor de
Programas da RDP-Antena 1, José Manuel Nunes que propôs a esta Federação, a realização
de uma campanha de solidariedade com carácter de abrangência nacional em favor de todas
as CERCI`s. Nascia assim a Campanha Pirilampo Mágico, aberta oficialmente a 11 de Março
de 1987 tornando-se desde então, uma das mais participadas campanhas de solidariedade
existentes no nosso País.

E NASCEU UM PIRILAMPO…

Tendo-se definido os objetivos da primeira Campanha, foi por via da música, cuja letra foi
criada a partir de um poema escrito por Maria Alberta Menéres, que nasceu o Pirilampo
Mágico. Esta “mascote” constituiu-se desde essa altura como objeto de venda, destinada à
angariação de fundos que visem a criação de respostas sustentadas e de qualidade dirigidas à
população com deficiência intelectual e/ou multideficiência.

…Eu conheço um Pirilampo
Que vive muito lampeiro
dentro dos Olhos da gente…

A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO

O Pirilampo é hoje um dos maiores símbolos de solidariedade social em Portugal. A causa
social a que está associado – o apoio a crianças e jovens com deficiência intelectual e/ou
multideficiência – confere a este ícone um estatuto de grande credibilidade e impacto mediático
que muito tem contribuído, por via da angariação de fundos, para o sucesso das intervenções
que vêm sendo desenvolvidas junto deste tipo de população.

A colaboração dos órgãos de comunicação social, de figuras públicas ligadas às áreas das
artes e letras, das empresas e, ainda, a indispensável adesão voluntária de milhares de
pessoas sem as quais o objetivo e o sucesso desta campanha ficaria comprometido. São estas
razões mais do que suficientes para deixarmos bem claro, o quanto agradecemos a
colaboração e adesão de todos a esta iniciativa, que serve um propósito tão digno e importante
para a prossecução do muito que já conseguimos e conquistámos no campo dos direitos
inalienáveis das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência.

CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2015

___________________________________________

PERIODO DA CPM I De 9 a 31 de maio
LEMA : Ilumina Sorrisos!

CONCEITO:
Este ano de 2015 associamo-nos ao Ano Internacional da Luz e ao ano Europeu da
Cooperação para o Desenvolvimento. Acreditamos que, é sustentados na cooperação e
virados para o desenvolvimento que, seremos capazes de construir uma sociedade onde os
direitos e as oportunidades, sejam iguais para todos. É essa a luz que queremos alimentar com
o Pirilampo Mágico.

PROGRAMA
SESSÃO DE ABERTURA
7 de maio 2015 I 18h00
Local da Sessão de Abertura da Campanha: Planetário Calouste Gulbenkian I Centro de Ciência Viva sito na
Praça do Império - Lisboa

Sessão Presidida pela Madrinha da Campanha I Dra. Maria Cavaco Silva
18H00 I Sessão de Abertura
Presidente da FENACERCI I Comendadora Julieta Sanches
Administração da Rádio e Televisão de Portugal I Engª Cristina Tomé
Diretor da Comissão Cultural de Marinha I Vice - Almirante Oliveira Viegas
Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social I Dr. Pedro Mota Soares
18h40 I Passagem SPOT
18h45 I Passagem da sessão da “Poluição Luminosa” e Chuva de Estrelas
19hh00 I Porto d`Honra

MERCHANDISING 2015

Pirilampo 2€
Pin 1€

Caneca 4€

T´Shirt 6€

Chávena
6€

Saco 1,5€

INICIATIVAS I ATIVIDADES
CERCIMA
Nome da ação/atividade
Lançamento da Campanha Pirilampo Mágico
Com pintura de um Mega Pirilampo pelos clientes, colaboradores, significativos e comunidade
em geral e Venda de Rua
Data de realização
09 de Maio
Local
Praça da Republica, Montijo

Nome da ação/atividade
Caminhada pela Saúde e Venda de Rua durante a caminhada
Data de realização
13 de Maio
Local
Montijo

Nome da ação/atividade
Venda de Rua em espaços específicos onde se irão realizar atividades organizadas pela
comunidade
Data de realização
16 de Maio
Local
Montijo

Nome da ação/atividade
Demonstração de atividades desportivas e aulas abertas à comunidade
Venda de Rua
Data de realização
23 de Maio
Local
Alcochete

Nome da ação/atividade
Caminhada na Arrábida
Data de realização
31 de Maio
Local
Arrábida

Durante toda a campanha estarão escalados grupos de clientes para vendas de rua em
diferentes localidades

_____________________________________________________________
CERCICA
Nome da ação/atividade
IV Caminhada: “Caminhando Com o Pirilampo Mágico
Data de realização
16 maio 2015 às 20:30
Local
Paredão entre a Marina de Cascais e a Guia e Regresso
(Ponto de Encontro: Em frente ao Centro Cultural de Cascais)

Nome da ação/atividade
VI Festival Pirilampo Mágico
Data de realização
31 maio 2015 às 15:30
Local
Teatro Gil Vicente, Cascais.

_____________________________________________________________________

CECD MIRA SINTRA
Nome da ação/atividade – Caminhar com o Pirilampo Mágico
Data de realização - 9 de maio às 17:00 horas
Local - Cruzamento dos Capuchos (Sintra)
Para mais informações http://www.cecdmirasintra.org/
____________________________________________________________

CERCIBRAGA
Nome da Ação: “O Nosso Pirilampo” - Concurso Escolar Iniciativa inclusiva que convida as
escolas a construírem um pirilampo de grandes dimensões a ser exposto durante as atividades
da Campanha Pirilampo Mágico 2015. A turma/grupo vencedor terá como prémio uma
atividade de Karting com os clientes da CERCI Braga no Kartódromo Internacional de Braga.
Data : A decorrer - entrega dos Pirilampos até 30 de Abril
Local : Exposição Caminha Mágica (9 maio); Braga Parque (11 a 31 de Maio)
Nome da Ação : Caminhada Mágica - II edição da Caminhada Mágica noturna a marcar o
arranque da Campanha do Pirilampo Mágico em Braga. Noite cheia de luz, cor e animação que
contará com a mobilização da sociedade bracarense!!!
Data : 09 Maio
Local : Av. Central – 20h30

Nome da Ação : Festa Brilho Mágico
Data : 30 de Maio
Local : Bô Zen/Dona Rosa- Discoteca 00h00

Nome da Ação : Venda/Bancas Pirilampo Mágico
Data : 9 a 31 de Maio
Local : Centro histórico, Espaços Comerciais

Nome da Ação: “Mimolampos” – Animação de Rua e Escolas
Data : 9 a 31 de Maio
Local : Centro histórico, Espaços Comercias, Escolas
________________________________________________________________

CERCIDIANA
Nome da ação/Atividade : Caminhada Solidária Noturna 2015 I Pirilampo Mágico 2015
Local : Évora
Data de realização : 29 de Maio pelas 21h
Para mais informações : http://www.evora.net/cercidiana/
__________________________________________________________________

CERCIGUI
Nome da ação/atividade : Guimarães Vai Brilhar com o Pirilampo.
Evento de abertura da Campanha Pirilampo Mágico 2015 em espaço público. Organizado pela
CERCIGUI em parceria com a Câmara de Guimarães, Bares do Centro Histórico de
Guimarães, Património e CR7 Cristiano Ronaldo Footwear. Um evento de animação, luz e
solidariedade.
Data da realização : 9 de Maio
Local : Centro Histórico de Guimarães

Nome da ação/atividade : O Pirilampo vai ao Infantário. No decorrer da Campanha
Pirilampo Mágico 2015 a CERCIGUI pretende envolver toda a comunidade e sensibilizá-la para
as questões da diferença e da solidariedade. E a começar pelos mais pequeninos! Todas as
creches/infantários dos concelhos abrangidos pela Campanha poderão receber a visita da
mascote PIRILAMPO criada para o efeito.
Data da realização : 9 de maio a 31 de Maio
Local : Creches e Infantários dos Concelhos abrangidos pela Campanha

Nome da ação/atividade : Gala de Encerramento da Campanha Pirilampo Mágico
Data da realização : 31 de maio
Local : a definir
Para mais informações : cercigui@cercigui.pt I www.cercigui.pt
_____________________________________________________________________

CERCIMOR
Nome da ação/atividade : Ação de Sensibilização - "Hora do Conto" com a apresentação
do livro do Pirilampo Mágico
Local : salas do ensino pré-escolar e do ensino básico (ação dinamizada pela unidade de CAO
de Vendas Novas)

Nome da ação/atividade : Ação de Sensibilização - "O Roteiro Mágico" - exposição de
pirilampos em 3D
Local : Locais públicos da cidade, realizado pelas salas de jardim-de-infância do agrupamento
de escolas (ação dinamizada pela unidade de SIPI de Vendas Nova).
Para mais informações : http://www.cercimor.pt
______________________________________________________________

CERCIOEIRAS
Nome da ação/atividade : VII Caminhada Mágica – Caminhar pela Diferença
Data de realização : dia 16 de Maio, pelas 10h
Local : Passeio Marítimo de Oeiras
Compre já o seu bilhete na CERCIOEIRAS, Junta de Freguesia de Barcarena, Farmácia
Albergaria, Farmácia Progresso Tagus Park, Farmácia Central de Queijas, União das
Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias e na União das Juntas de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo.
Saiba mais em http://www.cercioeiras.pt/documentos/noticia/15
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

CERCIVAR
Nome da ação/atividade “A Rota do Pirilampo”

Data de realização: 9 a 31 de Maio

Local: Concelho de Ovar: Elaboração de pirilampos gigantes em materiais diversos e
reciclados por parte de várias escolas e da CERCIVAR nos meses anteriores ao início da
campanha e colocação dos mesmos em espaços públicos do concelho durante o período da
campanha, sensibilizando a comunidade para as questões do ambiente e reciclagem. Todas as
escolas receberão um certificado de participação.

Nome da ação/atividade : “Eu e o Pirilampo”
Data: 9 a 31 de Maio
Local: Concelho de Ovar
Elaboração de vários painéis com o pirilampo desenhado para as pessoas ficarem com uma
recordação fotográfica da campanha. Criar um painel para cada freguesia antes do início da
campanha e colocá-lo numa praça ou local acessível a toda a população, durante o período da
campanha. Acrescentar no painel o hashtag e um Código QR (código de barras bidimensional)
que é lido facilmente com um telemóvel que possua uma câmara e uma aplicação de leitura de
Códigos QR, permitindo à pessoa o acesso a várias informações da campanha, tais como,
eventos, locais de venda de material, entre outras.

Nome da ação/atividade: Concurso "Dá cor ao Pirilampo 2015"
Data: 1 a 15 de Maio (a confirmar)
Local: Dolce Vita, Ovar: Destinado às escolas do 1º ciclo/Jardins de Infância, antes do início
da campanha, cada escola tentará adivinhar a cor do Pirilampo 2015 através da criação de um
pirilampo e respetiva pintura. Expor todos os pirilampos no Dolce Vita na semana anterior ao
início da campanha. Todas as escolas receberão um certificado de participação e o(s)
pirilampo(s) vencedor(es) serão anunciados e partilhados nas redes sociais no dia inicial da
campanha. Os vencedores receberão ainda uma lembrança realizada pelos utentes da
CERCIVAR.

Nome da ação/atividade : Venda de Pirilampos Habituais vendas de materiais e divulgação
da campanha.
Datas/Locais: - Dia 10 de Maio – Dolce Vita, Ovar - Dia 14 de Maio – Pingo Doce, Rua
Aquilino Ribeiro, Ovar (A confirmar) - Dia 16 de Maio –14ª Milha Urbana Cidade de Ovar - Dia
17 de Maio – Dolce Vita, Ovar - Dia 21 de Maio – Pingo Doce, S. João, Ovar (A confirmar) - Dia
23 de Maio – Dolce Vita, Ovar - Dia 28 de Maio – Pingo Doce, Rua Aquilino Ribeiro, Ovar (A
confirmar)

Nome da ação/atividade : Caminhada Noturna Solidária “Noite Mágica”
Data: 9 de Maio
Local: Início na CERCIVAR e término na Praça da República, Ovar Realização de uma
caminhada noturna, visto que o pirilampo é um animal caraterístico da noite e visível devido à
sua capacidade de emitir luz. Criar o efeito dos pirilampos através de LED’s incluídos no kit de
inscrição. Iniciar o percurso na Cercivar e terminar na Praça da República, Ovar, onde irá
decorrer a Mostra Social 2015.

Nome da ação/atividade : Festa “Sunset Mágico”
Data: 16 de Maio
Local: Bar Pé n’Areia, Esmoriz Com a chegada do calor, as festas ao final da tarde são cada
vez mais o cartão-de-visita dos bares de praia. Tal como o nome refere estas acontecem
durante o pôr-do-sol e permitem a diversão num ambiente único e com uma maravilhosa vista
para o mar. Realização de uma festa Sunset, alusiva ao Pirilampo Mágico, através de uma
parceria com um bar de praia. Será necessário levar um adereço ou peça de roupa da cor do
pirilampo 2015 para participar nesta festa.

Nome da ação/atividade : Torneio Inter-Cerci’s “Joga com o Pirilampo”
Data: 20 de Maio
Local: CERCIVAR
Realização de um torneio de futebol 5x5 entre algumas Cerci’s da zona norte/centro (mesma
área geográfica), utilizando o campo sintético da CERCIVAR. Esta atividade permite fomentar o
convívio entre as instituições e promover a atividade física e o bem-estar dos utentes.

Nome da ação/atividade : Manhã Desportiva “ Em Forma com o Pirilampo”
Data: 24 de Maio
Local: Avenida Infante Dom Henrique, Esmoriz Realização de uma manhã desportiva com
várias aulas tais como zumba, spinning, step, entre outras, à beira-mar, envolvendo a
participação da comunidade nesta iniciativa de sensibilização da campanha. Para participar
nas aulas será necessário adquirir um pirilampo.

Nome da ação/atividade : Torneio Futebol Solidário 24H
Data: 29 e 30 de Maio
Local: CERCIVAR
Realização de um torneio de futebol 5x5 (equipas de 7 jogadores) utilizando o campo sintético
da Cercivar e na qual participarão alguns utentes da instituição, sensibilizando a comunidade
para a deficiência intelectual e/ou multideficiência. Estipular um valor de inscrição por equipa,
monetário ou em material da campanha. No final do torneio serão entregues os prémios para
os vencedores. Paralelo a estas iniciativas existirá todo um plano de divulgação da campanha
e respetivas atividades e eventos, através dos meios de comunicação social, redes sociais,
elaboração de cartazes e utilização de outdoors.
_________________________________________________________________

CERCIPORTALEGRE

Nome da ação/atividade : II Caminhada noturna “ À Procura do Pirilampo”
Data: 8 de Maio, 21h00
Local: Chegada e Partida – Antigas instalações da CERCIPORTALEGRE

Nome da ação/atividade : I Gala do Pirilampo Mágico “A Arte de incluir”
Data: 8 de Maio, 21h00
Local: Centro Cultural Campo Maior, 21h00

Nome da ação/atividade : VII Jantar de Beneficência “Ao Sabor do Pirilampo”
Data: 8 de Maio, 20h00
Local: Mercado Municipal de CERCIPORTALEGRE

Nome da ação/atividade : “Com o GM Novo Milénio e Amigos vamos levar o Pirilampo a
outros lugares”
Data: 24 de Maio
Local:

Partida

–

14h30

–

Quartel

de

S.

Francisco

(Antigas

instalações

da

CERCIPORTALEGRE) I Chegada – 18h00 – Jardim da Corredoura
_________________________________________________________________

CERCIAMA

Nome da ação/atividade : Manhã Mágica (Caminhada e Aula de Zumba)
Data: 16 de Maio, 10h00 às 13h00
Local: Parque da BD – Turma da Mônica, na Amadora (freguesia da Falagueira/Venda Nova )
com percurso circular pelas ruas da Amadora numa extensão aproximada de 2,5Km

Atividades da Campanha Promovidas
pela FENACERCI
Nome da ação/atividade
IIIª Edição do Pirilampo Náutico
Atividades da ação: Vela classe access, canoagem, visita oceanário

Data de realização
15 de Maio (sexta-feira)
Local
Centro Náutico Marina Parque das Nações.

Programa (provisório)
09:30h – Receção aos participantes
10h-30 – 12h30: Grupo 1 água (experimentação de vela e canoagem)
10h-30 – 12h30: Grupo 2 visita ao oceanário
13:30h – Almoço (cada organização deverá trazer almoço volante)
14h-30 – 16h30: Grupo 2 água (experimentação vela e canoagem)
14h-30 – 16h30: Grupo 1 visita ao oceanário
17:00h – Final da ação

Outras Atividades
Nome da ação/atividade
Noite do Pirilampo

Data de realização
9 de Maio 2015 pelas 16h00 I Local: Palácio de Cristal - Porto

_________________________

Contactos:

FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social
Núcleo de Comunicação e Identidade Organizacional
Tel I 00351 21 7112580 ou 91900628
Fax I00351 21 7112581
fenacerci@fenacerc.pt ou anaritaperalta@fenacerci.pt
www.fenacerci.pt

