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NORMAS DE ELABORAÇÃO E EXPOSIÇÃO
ENQUADRAMENTO
“Pirilampos à Solta” é uma atividade/concurso promovido pela CERCI Flor da Vida no âmbito
da campanha do Pirilampo Mágico 2017. Esta atividade pretende divulgar um símbolo já tão
familiar para todos nós que é o Pirilampo Mágico e marcar presença na vila de azambuja
durante o mês de maio. O objetivo é desafiar a comunidade educativa e as instituições de
azambuja e/ou outras associações a decorar um pirilampo mágico para fazer uma exposição
no jardim urbano em Azambuja.

Este evento visa proporcionar a participação dos estabelecimentos de ensino da rede pública
e privada, assim como as instituições de solidariedade social do concelho de Azambuja e
outras que queiram participar (como por exemplo coletividades, grupos e associações
desportivas).

A ideia principal deste evento é cada participante construir e decorar um pirilampo mágico
utilizando materiais reciclados, utilizando a criatividade e originalidade de cada um. Esta
iniciativa procura sensibilizar a comunidade para a Campanha do Pirilampo Mágico e o que
este “boneco” amoroso significa para as instituições que trabalham com pessoas com
deficiência.
Os Pirilampos Mágicos serão expostos no Jardim Urbano, em Azambuja, entre os dias 4 e 18
de maio de 2017. No último dia de exposição, dia 18 de maio, haverá um concurso com a
entrega de prémios para os 3 pirilampos mais originais, e várias atividades para os
participantes (de caracter livre/opcional).
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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
DESTINATÁRIOS
1. Poderão participar nesta iniciativa os estabelecimentos de ensino da rede pública e
privada, as instituições de solidariedade social de Azambuja e outras entidades
interessadas (por exemplo: coletividades, associações, paróquia, etc) de Azambuja;
2. A participação terá de ser em grupo e associada a uma entidade, das referenciadas no
ponto anterior;
3. Não serão aceites participações individuais;

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. A participação na exposição é gratuita;
2. A participação terá de ser feita mediante inscrição em formulário próprio (anexo a este
regulamento) até ao dia 10 de abril de 2017 (segunda-feira) e enviada para
cao_ol@cerciflordavida.pt ao cuidado de Liliana Santos ou entregue em mão na sede da
Instituição (Rua da Quinta da Mina);
3. Os materiais utilizados são da responsabilidade do grupo/instituição/entidade
participante;
4. O pirilampo mágico depois de pronto para a exposição, será recolhido pela nossa
instituição - CERCI Flor da Vida até ao dia 2 de maio (a data e hora da recolha deverá ser
antecipadamente combinada entre as partes); Caso a entidade prefira entregar o
pirilampo, deverá fazê-lo na nossa sede, na Rua da Quinta da Mina, em azambuja;
5. A inauguração da exposição será no dia 4 de maio de 2017 e terminará no dia 18 de
maio de 2017, com a entrega de prémios.

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
1. A exposição decorrerá num local exterior e público, por isso a montagem e os
materiais utilizados deverão garantir a segurança normal deste tipo de iniciativas;
2. As entidades deverão ser responsáveis pela estabilidade do seu pirilampo mágico,
reforçando a estrutura para que a mesma resista às condições meteorológicas;
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3. Os pirilampos não deverão ter altura inferior a 80cm e não deverão exceder a altura
máxima de 1,50m;
4. A CERCI Flor da Vida não assume qualquer responsabilidade pelos pirilampos que não
estejam em perfeitas condições ou que se venham a extraviar, por razões alheias ao
mesmo.

DEVOLUÇÃO DOS PIRILAMPOS MÁGICOS
1. Os pirilampos serão devolvidos entre 30 de maio e 9 de junho de 2017, sendo a recolha
e transporte da responsabilidade da CERCI Flor da Vida (CFV);
2. A CFV não se responsabiliza pelos danos que possam ocorrer aos pirilampos mágicos
durante a exposição dos mesmos no Jardim Urbano;
3. Caso a entidade participante não quiser receber de volta o pirilampo que criou (por
falta de espaço ou qualquer outra razão), a CFV tem disponibilidade para ficar com ele.

CONTACTOS DISPONÍVEIS
E-mail: cao_ol@cerciflordavida.pt / geral@cerciflordavida.pt
Telefone: 263 770 170 / 962 054 219 / 263 409 320
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