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Palavra de direção:
Seja bem-vindo ao nosso espaço
de leitura. A partir de agora, e
de forma trimestral, vai poder
acompanhar o nosso trabalho
mais de perto.
Queremos partilhar consigo as
nossas vitórias, os nossos
animais, as nossas necessidades,
mas sobretudo o trabalho que é
feito em prol dos animais.
As dificuldades são imensas e de
forma recorrente mas
acreditamos que conseguimos
fazer a diferença na vida dos
animais que estão à nossa
responsabilidade.
Esta é mais uma forma de
estarmos mais próximos e de
agradecer à família Midas todo o
apoio que vamos angariando.
Somos Midas.
Um por todos e todos por um.

http://www.associacaomidas.org
https://www.facebook.com/asso
ciacaomidas
https://www.instagram.com/mid
asassociacao/

Notícias
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A Associação Midas esteve presente na campanha "Nenhuma
Gata sem a sua Lata", no dia 13 de julho, na Loja Kiwoko em
Leça da Palmeira. Conseguimos angariar 10 kg de areia, 38 kg
de ração seca de gato e 267 latas de ração húmida de gato.
Nos dias 7 e 8 de setembro, a convite do MarShopping,
participámos no Mar Solidário onde apresentámos e
vendemos perto de 80 das nossas garrafas.
Nos dias 28 e 29 de setembro participámos em mais um
Banco Solidário Animal, organizado pela Animalife, com os
seguintes resultados:
3922.60 kg de ração seca de cão, 1127.40 kg de ração seca de
gato, 189.40 kg de ração húmida de cão, 122 kg de ração
húmida de gato, 840 kg de areia de gato, 2 kg de arroz trinca,
1 kg de ração para coelho, 289 litros de detergentes, 11
comedouros, 6 litros de champô, 4 trelas e 6 coleiras.
Muito obrigada a quem ajudou!
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Alterámos e melhorámos uma área para criar
espaços maiores e mais seguros para os cães
capturados pelo município nas matilhas de
Matosinhos.
Posteriormente estes animais serão realojados
no parque construído pela Câmara Municipal de
Matosinhos para o efeito. Mas não ficamos por
aqui!!
Já conseguimos alterar 8 boxes para os nossos
seniores desfrutarem de um maior conforto no
inverno. Nestas áreas foram criadas zonas mais
isoladas para que estejam abrigados do vento e
da chuva.
Nem todos os seniores beneficiam deste
conforto por falta de verba para dar
continuidade às obras.

O trimestre em números:
Animais adotados: 78
Animais acolhidos: 94
Estrelinhas: 15

Sabia que...

Próximas campanhas:
Dias 4, 5 e 6 de outubro: Banco
Solidário Animal e Comemorações do
Dia do Animal - MarShopping
Dia 26 de outubro: Canitrail Cãominhada do Vale do Leça - Parque
da Ciência, Custóias
De 1 a 28 de outubro: campanha de
recolha de produtos veterinários
(Farmácias Portuguesas e Espaço
Animal, com a parceria da Animalife)

O novo Decreto-lei 82/2019 define novas regras
na identificação dos seus animais de companhia?
A partir de outubro os gatos e os furões serão
obrigados a usar um dispositivo eletrónico de
identificação (vulgo chip eletrónico) e a estarem
registados no SIAC (Sistema de Informação de
Animais de Companhia), cujo objetivo é o registo
nacional obrigatório e a recuperação dos animais
perdidos, garantindo assim uma maior
responsabilização dos donos.
O procedimento de identificação e registo no
SIAC deverá ser efetivado até 120 dias após o
nascimento.
Os proprietários de animais que, apesar de terem
sido marcados antes da entrada em vigor do
decreto-lei, não tenham sido registados no
SICAFE nem tenham sido integrados no SIAC,
têm um ano para solicitar o registo.
Poderá obter mais informações junto do médico
veterinário dos seus animais de companhia e
através da consulta do DRE:
https://dre.pt/home/-/dre/122728684/details/
maximized
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Apresentamos:
Bart
4 anos | Porte Grande
O Bart é um dos meninos do nosso abrigo que mais espalha charme. É meigo,
sociável e muito carinhoso.
Sabe como comportar-se e nunca diz que não a uma brincadeira. De espírito
alegre, descontraído e amistoso, procura a tal família que não se importe que
ele já seja adulto e que tenha uma história para contar.
Sissi
5 anos | Porte Médio
5 anos de vida, 5 anos de abrigo. Não conseguimos perceber como é que
nunca ninguém se apaixonou pela Sissi. O tempo foi passando e o charme
característico de um bebé foi desaparecendo, com ele apareceram os
primeiros pêlos brancos não só da idade como também de uma vida nada fácil.
A Sissi sempre foi uma menina alegre, muito brincalhona e extremamente
sociável com outros animais e pessoas. A esperança ainda não desapareceu, a
expectativa de uma vida cheia de amor, carinho e de uma família só para ela
continua a ser o pensamento diário da Sissi e o nosso também.

Palavra de Voluntário/a:
As manhãs de domingo começam bem cedo, pois decidi partilhá-las com quem mais precisa! Escolhi ser
esse o dia da semana que dedico à Associação Midas…
Sou Voluntária… em dias de sol, de chuva, frio ou calor… porque independentemente do tempo, os
nossos patudos precisam de nós, e por isso mesmo o voluntariado deve ser assumido com
responsabilidade e respeito por todos!!
Há muito para fazer no abrigo, alimentar, medicar, lavar boxes e taças, deixar tudo preparado e
organizado para a equipa que vai iniciar as tarefas no dia seguinte… e muito importante, tirar algum
tempo para mimar e socializar os nossos protegidos.
São muitas as tarefas (a maior parte das vezes para poucos elementos...) mas acredito que, tal como eu,
estamos ali todos por eles e para eles … não por pena… estes animais não precisam de pena, mas sim de
cuidados… que se unam esforços para que possam ter as melhores condições possíveis para viverem
dias mais felizes e tranquilos. Somos a sua família, e por esse motivo temos que assumir com o máximo
compromisso a função de cuidadores, temos a obrigação de não desiludir estes animais (… desilusões
já tiveram antes)!
Sabemos que os cuidados não se devem resumir às tarefas básicas referidas anteriormente, mas
Contactos
também a observar se há alterações físicas ou de comportamento, enfim é estarmos permanentemente
atentos porque estes cães e gatos são “nossos”…
Mas estas preocupações não se esgotam no abrigo!!! Quantas vezes dou por mim a pensar nos que
estão mais velhinhos ou debilitados, em noites de temporal… e se acontece alguma coisa e não está
ninguém para os confortar… já para não falar no que custa quando morrem… é tão difícil…
Por outro lado, sinto uma alegria tão grande quando encontram uma família só para eles!!! Tanta
emoção!!!
Concordarão comigo que ser voluntário no abrigo não é fácil nem física nem emocionalmente… mas de
repente, tudo fica leve e simples, porque o retorno, os olhares, os mimos, a confiança, a paz e os
sorrisinhos deles fazem com que nada mais seja importante…
E nada melhor que terminar as tarefas com a sensação de missão cumprida…
Inês Rocha

