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Editorial Direção:
Vivemos o inimaginável. Ainda não nos
tínhamos recomposto de um surto de tosse
do canil e o mundo começava a ficar de
pernas para o ar. Suspendemos o
voluntariado e as adoções e fomos
forçados a fechar a porta para proteger os
patudos e todos aqueles que precisam
manter
o
dia-a-dia
operacional.
Reorganizámos os recursos para assegurar
os cuidados básicos necessários.
E não é fácil!
O futuro pode ser bastante incerto para
muitos mas é preciso um esforço coletivo
para garantir que nada lhes falte porque a
vida deles continua.
Faça-se sócio, apadrinhe um animal, ajude
como puder pois um pequeno gesto pode
fazer a diferença!
Seja solidário. Eles merecem!
Somos Midas
#umportodosetodosporum

http://www.associacaomidas.org
https://www.facebook.com/associacaomidas
https://www.instagram.com/midasassociacao/

BLA BLA BL
Sabia que...
Segundo a Organização Mundial de Saúde, os
animais não transmitem nem se infectam com
COViD 19. Tal como nós, também eles sofrem com
tudo o que se está a passar. Por favor não abandone
o seu patudo e continue a ajudar os mais
desprotegidos. Tudo irá ficar bem!
Artigos importantes para cuidadores/as de animais:
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março
Decreto do Governo que regulamenta o Estado de
Emergência:
Artigo 4.º, nº2, e) - Deslocações de curta duração
para efeitos de passeio dos animais de companhia.
Artigo 5.º, nº1, o) - Deslocações de médicosveterinários, de detentores de animais para
assistência médico-veterinária, de cuidadores de
colónias reconhecidas pelos municípios, de
voluntários de associações zoófilas com animais a
cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de
animais e de equipas de resgate de animais.

Newsletter nº 3
abril - junho 2020

Campanhas
Entre janeiro e março de 2020, a Associação Midas
participou nos seguintes eventos:
ExpoZoo (11 e de 12 de janeiro):
Venda de Merchandising
Banco Solidário Animal Auchan (25 e 26 de
janeiro):
Angariação: 1592 kgs de ração seca para cão,
590,5 kgs de ração seca para gato, 110 kgs de
ração húmida para cão, 73,8 kgs de ração húmida
para gato, 4 kgs de biscoitos, 5 kgs de trinca, 65
kgs de areia, 223 lts de detergentes, 2 resmas de
papel, brinquedos, mantas e champôs.
Conseguimos com esta recolha partilhar e ajudar:
um abrigo de cães (doámos 735 kgs de ração seca
para cão), cuidadoras de colónias de gatos
esterilizados de Matosinhos, Maia e Ermesinde e
cuidadores de matilhas de Matosinhos (Biquinha)
Kiwoko (1 e 2 fevereiro):
Angariação: 261 kgs de ração seca de cão, 108 kgs
de ração seca de gato, 32 kgs de ração húmida de
cão, 10.165 kgs de ração húmida de gato, 105 kgs
de areia e 1 garrafão de lixívia.
Banco Solidário Animal Continente (29 fevereiro e
1 de março):
Angariação: 4588,50 kgs de ração seca de cão,
1373,60 kgs de ração seca de gato, 460,65 kg de
ração húmida de cão, 151,10 kgs de ração húmida
de gato, 960 kg de areia, 283 lts de detergentes,
trelas, coleiras, sacos do lixo, luvas, champôs e
brinquedos.

Testemunho de Voluntária:

Animais acolhidos: 57

Com o voluntariado, sinto que estou a
contribuir de alguma forma para algo maior,
para a comunidade.
Dedico os meus sábados de manhã às limpezas
do Midas e saio sempre mais leve e tranquila
de lá. É a minha terapia.

Estrelinhas: 10

Celine Passos

O trimestre em números:
Animais adotados: 51
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Jessie
A Jessie tem 1 ano (dn 02/2019) e já tem muitas histórias para contar.
Chegou ao nosso abrigo um pouco tímida e receosa desta nova etapa mas
rapidamente mostrou o seu sorriso e a sua personalidade super divertida.
Podemos dizer que é uma bebé grande que ainda precisa de muito carinho e
brincadeira. Grande parte da infância foi-lhe roubada o que não lhe permitiu
explorar e descobrir o mundo e fez com que todos os seus sonhos fossem
adiados. Atualmente, sempre que existe uma visita no abrigo, deixa o brilho
dos seus olhos transparecer, irradia amor, esperança e pergunta baixinho:
Serás tu a minha família para todo o sempre?

Carlitos e Carlota
O Carlitos e a mana Carlota já tiveram uma família...
Infelizmente a sua companhia humana faleceu e os dois
manos foram parar a um canil municipal. O Carlitos é
um gato extremamente carente... adora andar no
ombro das pessoas. A mana Carlota, mais tímida no
inicio, é igualmente uma gatinha muito meiga após
perder o receio.
São dois gatinhos com cerca de 8 anos, meigos,
simpáticos e procuram
uma família humana
responsável para partilhar o bom e o mau da vida...

E enquanto estamos longe uns dos outros, além das sms, chamadas e vídeochamadas... pode enviar um
mimo aos seus familiares e amigos, porque tudo vai ficar bem!
1 íman: 3€ com envio incluído
3 ímanes: 7.5€ com envio incluído
Ao comprar, está a ajudar!
Precisamos da sua ajuda!
NIB: 0035 0158 0001 1405 6304 1 da Caixa Geral de Depósitos
Envie email para encomendas@associacaomidas.org com a indicação do(s) íman(s) que pretende, o
comprovativo de pagamento e o nome e morada para onde quer que seja enviado.
Que este íman seja, muito em breve, apenas a memória da luta que vencemos!

