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Desejos para 2020? A construção de um novo gatil
 

Com uma média de adoção de 200 gatos por ano, o nosso espaço
tem duas áreas distintas. A enfermaria, que convive com o
playground, e o gatil. 
O nosso gatil está obsoleto. O espaço tornou-se pequeno para
tanto gato, o que leva a alterações comportamentais devido ao
número de animais por m2. São cerca de 40m2 para os 30 animais
que lá se encontram e que precisam de mais liberdade de ação para
que a sua oportunidade de adoção não seja em jaula. 
Precisamos de renovar esta área. O pavimento está degradado, o
que impede a utilização de todas as boxes do contentor; a vedação
está danificada; não temos forma de fazer quarentena aos animais;
não temos como alojar os animais portadores de FIV/ FELV
estando estes confinados a uma box de 0,9 m2.
 

Como idealizamos o novo espaço?
- Criação de uma área de pediatria, onde poderíamos receber
bebés, permitindo que pudessem brincar e interagir, sem estarem
confinados a jaulas;
- Criação de 3 áreas no gatil, cada uma com espaço exterior para
evitar o confinamento ao máximo 
             - Gatil 1 para animais sociáveis
             - Gatil 2 para animais não sociáveis 
             - Gatil 3 para animais portadores de FELV
- Criação de espaço de quarentena para bebés e espaço de
quarentena para adultos
- Criação de um espaço de enfermaria para tratamento dos animais
doentes
- Criação de espaço de armazém próprio
- Criação de condições de "entretenimento" para animais com
pouca probabilidade de adoção. 

http://www.associacaomidas.org

https://www.facebook.com/associa
caomidas
 

https://www.instagram.com/midasa
ssociacao/

2020 promete ser um ano de muitas e
arrojadas mudanças... Começamos as
obras para dar mais conforto aos
nossos séniores e queremos alargar
essa medida aos restantes canis. 
Precisamos urgentemente de mexer
no gatil. Mas os recursos continuam a
ser escassos. Para assegurar o melhor
para eles precisamos da ajuda de
todos. Seja solidário. Eles merecem!
Somos Midas
#umportodosetodosporum

http://www.associacaomidas.org/
http://www.associacaomidas.org/
https://www.facebook.com/associacaomidas
https://www.instagram.com/midasassociacao/
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2019 em números:
 
Animais adotados: 299 
 
Animais acolhidos: 281
 
Estrelinhas: 35

 
No fim de semana de 25 e 26 de
janeiro irá realizar-se o primeiro
Banco Solidário Animal de 2020, na
Loja Auchan de Matosinhos, no
MarShopping.
A Associação Midas, como sempre,
marcará presença de forma a garantir
alimento e outros bens para todos os
patudos.
Ajude-nos a ajudar!
 
 

Sabia que...
 
... os seus patudos também sentem frio?
Pode protege-los oferecendo-lhes um
tapete ou uma caminha quentinha para que
ele se possa deitar e aconchegar ou
disponibilizando-lhe um espaço coberto e
fechado. 
Proteja o seu amigo de 4 patas com mais
atenção e carinho durante este frio! 
Se gosta de dormir enroscado, esta é a altura
ideal do ano e tem uma ótima companhia
quentinha!
 
 
 

Notícias
 

Entre outubro e dezembro de 2019, a Associação
Midas participou nos seguintes eventos:
 

4, 5 e 6 de outubro - Comemorações do Dia do
Animal (Banca Solidária no MarShopping) 
 

5 e 6 de outubro - Banco Solidário Animal no
Auchan do MarShopping
(angariação: 1383 Kg de ração seca de cão,
625,70 Kg de ração seca de gato, 118,2Kg de
ração húmida de cão, 68,30 Kg de ração húmida
de gato, 185 Kg de areia e 181 litros de
detergentes).
 

26 de outubro - Canitrail Cãominhada do Vale do
Leça
 

21 e 22 de dezembro - Campanha na loja Kiwoko
de Matosinhos
(angariação: 318 Kg de ração seca de cão, 33 Kg
de ração húmida de cão, 33kg de areia, 90 Kg de
ração seca de gato e 18 Kg de ração húmida de
gato.
 

Evento de Natal em dezembro: FAMA - Feira de
Artesanato de Matosinhos
 
Expozoo - 14ª Exposição do Mundo Animal
11 e 12 de Janeiro, na Exponor 
 

https://dre.pt/home/-/dre/122728684/details/maximized


Contactos

Belita
 
A Belita é uma cadela de 2004. Se as contas não nos falharem, em 2020
completa 16 anos de vida. Vida que tem passado no abrigo, ano após ano. 
Já foi mais assustada mas agora que a idade vai pesando, já só quer paz e
sossego. Uma cama quentinha e uma família também não iam mal neste
equação. 
É uma cadela sossegada, não faz grande asneira nem se nota a presença 
dela. Os passeios querem-se curtos porque as pernas começam a acusar a 
idade. Eles não pedem muito. Os humanos é que complicam!
Adotar um animal idoso é uma experiência única. Adote de forma responsável
que eles serão eternamente gratos!
 
 
 

Testemunho de Voluntário/a:
 
Ser voluntária no MIDAS….
Quando me foi pedido para dizer algo sobre ser voluntária na Associação Midas, achei tão fácil
escrever sobre isso…. “daqui a pouco pego no computador e faço um texto”!! Pois não foi bem
assim…. revivi muitos momentos, muitas horas de “carregos”, muitas lambidelas, muito choro na
despedida de mais uma “estrelinha”, os passeios ao parque, acompanhar os doentes à clinica
veterinária, as limpezas e obras para que os nossos meninos pudessem estar em melhores
condições…. memórias e tantas histórias, umas boas outras menos boas, mas tão apertado  ficou o
coração!
Afinal ser voluntária no MIDAS é abrir aquele portão e sentir-me em casa, um lar onde recebo tanto
mimo e tanto carinho daqueles meninos, se entro de cabeça cansada e cheia de preocupações, na
hora da saída estou leve, tranquila, de coração cheio! Ser voluntária no MIDAS é saber que podemos
contar com uma grande e excelente equipa que protegem e tudo fazem pelo abrigo, e reconheço o
esforço diário para o bem estar de todos !
Só lamento este últimos tempos serem complicados e não poder estar mais presente, mas é com
muito orgulho que visto a camisola MIDAS e me sinto parte da “família”
Bem hajam.
 
Fernanda Madaleno (Nanda Brinca)
 
 

Newsletter nº 2
janeiro - março 2020

FATINHA
 
A Fatinha foi abandonada no dia 13.05.2017 junto ao contentor do lixo
da associação, juntamente com um saco de ração e um saco de areia.
A Fatinha tem 10 anos e quando foi abandonada além de não estar
castrada, apresentava tumores mamários e alterações a nível da tiroide.
A Fatinha é uma gatinha simpática, faladora, meiga, já se encontra
vacinada, esterilizada e é FIV/FELV negativa.
A Fatinha apenas precisa de uma casinha e de fazer a sua medicação
diária... 
Gostaríamos que ela não passasse o resto tempo que tem de vida,
fechada numa box.  Quer vir conhece-la?
 
 
 
 
 


