
 

 

CASA DA VILLA 
Avenida da Restauração nº434 
4770 – 259 Joane  
Telefone: 253 548 274 Fax: 253 545 416  
casadavilla@acip.com.pt 

CASA DA BOAVISTA  
Rua Alto da Boavista nº208  
4620- 497 Pias – Lousada  
Telefone: 255 815 434  Fax: 255 911 019  
casadaboavista@acip.com.pt 

ACIP JOANE 
Rua da Ribeira, Ed. Fonte, Loja C, E e F  
4770-207 Joane – Vila Nova de Famalicão  
Telefone: 252 928 610 Fax: 252 928 608 
geral@acip.com.pt 

ACIP LOUSADA 
Avenida Cidade Tulle nº168  
4620-664 Silvares – Lousada  
Telefone: 255 822 308 Fax: 255 822 318 
lousada@acip.com.pt 

ACIP VILA NOVA FAMALICÃO 
Avenida Afonso II, 1223 

4760-240 Brufe, Vila Nova de Famalicão 
Telefone: 252 313 892 
formacao@acip.com.pt 

 

ASSUNTO: Campanha Nacional do Pirilampo Mágico 2017 

 

Caros Associados,  

 

O ano de 2017, para a ACIP, será de consolidação e de excelência. Comemoramos 

o 18º aniversário e queremos que, mais do que se identifique, se associe à nossa missão, 

visão e valores. Desta forma e tendo como principal objetivo promover o Saúde, Bem-

Estar e Qualidade de Vida das Pessoas com Deficiência e Incapacidade, é com muita 

honra que vos convidamos a fazer parte desta grande campanha do Pirilampo Mágico 

2017.  

Gostaríamos de contar com a vossa colaboração para a atividade do Roteiro 

Gastronómico Pirilampo Mágico, que consiste na adesão de cafés, bares, restaurantes e 

hotelaria a participar com um prato/sobremesa/entradas/bebida “Mágico” estando 

associado ao produto de cada estabelecimento a venda da mascote. Será elaborada uma 

lista dos estabelecimentos aderentes e divulgada pelo Município, redes sociais e imprensa 

local. De referir que esta atividade não comporta custos adicionais ao aderente, apenas a 

sua divulgação e sensibilização juntos dos seus clientes. 

Só com o seu envolvimento, empenho e mobilização é possível fazer com que esta 

Campanha seja reconhecida por todos, pelos seus valores e fins a que se destina. 

Certos da vossa colaboração, gostaríamos de contar com a vossa 

colaboração/inscrição até dia 13 de abril de 2017. Para mais informações estamos 

disponíveis pelo número 252 928 610 (Liliana Azevedo e Eduarda Lima) ou pelo email 

comunitário@acip.com.pt. 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os melhores cumprimentos e 

disponibilidade para os esclarecimentos que entendam oportunos, 

 

 

Vila de Joane, 13 de março de 2017 


