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Pirilampo Mágico
CerciPortalegre apresenta «um sonho a realizar»

> Com tantos sonhos por realizar em 
todo o País, o Pirilampo Mágico ilumina 
este ano as esperanças de muitas institui-
ções e brilha mais uma vez no coração dos 
seus utentes. Mais do que uma mascote, o 
pequeno Pirilampo, que este ano se veste 
de azul, representa uma considerável fonte 
de receitas para as muitas instituições que, 
apesar da nobreza das suas missões, não 
estão alheias à crise.

Em Portalegre, a campanha foi apre-
sentada na sexta-feira e prologa-se até 
ao dia 27, representando um verdadeiro 

balão de oxigénio para a CerciPortalegre, 
que continua a conviver diariamente com 
as dificuldades e, principalmente, com a 
amargura de não ver nascer umas instala-
ções que tragam verdadeira dignidade aos 
seus utentes.

Mais uma vez, «a CerciPortalegre coloca 
todos os seus esforços em prol desta cam-
panha», confiando à «Equipa do Pirilampo» 
toda a sua dinamização. «Queremos levar a 
Cerci a toda a população e vender o máximo 
de pirilampos», confessa João Bonacho, 
presidente da direcção, lembrando que 

esta campanha representa uma fonte de 
receitas extraordinárias «fundamental para 
a instituição».

Este ano a CerciPortalegre tem cinco mil 
Pirilampos, 300 pins, 180 t-shirts e ainda 
algumas canecas, lançadas para a campanha 
deste ano, que inclui ainda um livro e um 
cd, que podem ser adquiridos através de 
encomenda. 

No lançamento da campanha, Gabriela 
Véstia, da CerciPortalegre, revelou ainda 
as datas das duas iniciativas que já são 
tradição na nossa cidade e cujo sucesso se 

traduz em melhores condições de trabalho 
no seio da instituição, nomeadamente o 
jantar e a caminhada do Pirilampo Mágico. 
O primeiro realiza-se a 11 de Maio, na Escola 
de Hotelaria, que ofereceu gentilmente a 
confecção e as suas instalações. E a segunda 
a 19 de Maio, na Praça da República, onde a 
concentração está marcada para as 08h30.

Dois momentos que, aliados à venda 
do Pirilampo Mágico, podem fazer toda a 
diferença na vida de uma instituição que 
continua a trabalhar e a realizar os sonhos 
dos seus utentes.•


