
 

Campanha 

“Pirilampo Mágico” 

 

1. “A Rota do Pirilampo”  

Data: 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. 

 

2. “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. 

 

3. 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.  

 

4. 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) 

 

5. 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. 

 

6. 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. 



 

7. 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.  

 

8. 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.   

 

9. 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. 

 

 

Ovar, Abril de 2015 


