CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2018
INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO
É do conhecimento público que, nesta edição, se verificam dificuldades ao nível da
disponibilização do boneco para venda ao público, o que fez com que algumas das
entidades optassem por suspender a venda na expetativa da resolução do problema. De
facto, verificou-se um conjunto de problemas ao nível da produção do boneco, que fez com
que todo o processo se atrasasse irremediavelmente, pese embora todos os esforços que
temos vindo a fazer junto do fornecedor para a resolução do problema. Esta situação, que
obviamente lamentamos, não é alheia ao facto de se tratar de um boneco novo, feito em
moldes diferentes do anterior, situação que levantou problemas inesperados no seu
fabrico. A FENACERCI quer no entanto informar o seguinte:
1. A Campanha foi alargada até ao dia 17 de Junho
2. Os bonecos estão agora a ser produzidos a bom ritmo e não deixarão de estar
disponíveis para todos os que fazem questão de ser solidários com esta iniciativa
3. Haverá lugar excecionalmente a uma 2ª fase da Campanha, a desenvolver na
primeira quinzena de outubro e associada à Corrida Pirilampo Mágico, que terá
lugar no dia 5 de outubro
4. A FENACERCI está a tomar todas as medidas para acautelar que este tipo de
situações não se repitam no futuro
Estamos conscientes dos problemas que esta situação traz às organizações, para muitas
das quais as verbas angariadas nesta iniciativa são vitais para a sua sustentabilidade.
Enquanto entidade responsável pela organização da Campanha, a FENACERCI não pode
deixar de apresentar públicas desculpas pelo sucedido. Mas acreditamos que as entidades
beneficiárias da Campanha saberão, como noutras alturas, fazer valer a sua dinâmica e
resiliência na superação desta dificuldade que nos surge, 31 anos depois da primeira
Campanha. E contamos com a compreensão e carinho de todos os que, com a sua
colaboração, fazem do Pirilampo Mágico uma grande festa de solidariedade. Com a
colaboração de todos, iremos certamente ultrapassar esta situação.

A Direção da FENACERCI

