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Editorial Direção:

Esta edição é dedicada aos nossos animais que
aguardam por adoção. E por falar em adoção,
estivemos à conversa com duas famílias de
adotantes que deixaram o seu testemunho, num
momento de partilha em que o coração sobrepôs-
se à razão com a adoção de dois animais em
simultâneo. 
Tudo é possível!
A gratidão dos animais perante esta situação
chega a ser quase inexplicável e a sensação de
poder mudar um pouco que seja a vida a estes
animais é ainda mais gratificantes. 
Ninguém merece viver num abrigo.
Temos cerca de 180 animais à espera da
oportunidade da sua vida.
Não nos cansaremos de dizer: Não compre, adote!
Adote bem, adote com consciência!

Para adoções cães:
adopcoes@associacaomidas.org

Para adoção de gatos: 
bolinhasdepelo@gmail.com

Sabia que...

   

As praganas são uma espécie de espiga que podem
entrar nos olhos, ouvidos e todos os locais da
pele do seu patudo. Portanto, nesta altura do ano,
tenha especial atenção a sintomas como: esfregar o
focinho ou os olhos em demasia com as patinhas,
sinal de que algo os está a incomodar. Faça uma boa
inspeção da pele, especialmente entre os dedos,
olhos e ouvidos.

Sabia que...
Os cães/gatos adultos ou seniores têm menos
probabilidades de serem adotados? São inúmeras as
vantagens de adotar um animal adulto. Por
exemplo: apresentam a sua personalidade já
traçada, o que permite observar se o patudo em
vista é compatível com a dinâmica familiar ou com
outros patudos que possa já ter. Aprendem com
mais facilidade e há menos probabilidade de roerem
e/ou afiar as garras em determinados objetos pois
já estão "educados". Na grande maioria das vezes já
sabem como utilizar a caixa de areia e/ou aguardar
pela hora do passeio evitando "surpresas". 
São ou não vantagens? Adote um animal adulto!

http://www.associacaomidas.org

https://www.facebook.com/associacaomidas

https://www.instagram.com/midasassociacao/

O trimestre em números:

Animais adotados:    74
Animais acolhidos:   80
Estrelinhas:                  5

http://www.associacaomidas.org/
http://www.associacaomidas.org/
https://www.facebook.com/associacaomidas
https://www.instagram.com/midasassociacao/
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Leona  (Data de Nascimento: 08/2016)
De olhar forte e pelagem para lá de bonita a nossa Leona está no abrigo desde
bebé. Provavelmente estão a fazer a mesma pergunta que nós? Como é possível?
Não sabemos!
Apenas podemos dizer que até hoje ninguém quis quebrar a barreira, dedicar
tempo a conquistá-la e amá-la verdadeiramente.
Sabemos que na vida nem tudo é fácil mas de uma coisa temos a certeza, o
sentimento de missão cumprida e de termos alterado a vida de um ser vivo faz toda
a diferença na pessoa que somos.
A Leona tem a vida toda pela frente, isto significa amar incondicionalmente e ser a
melhor companheira que alguma vez possa ter.

Lia (Data de Nascimento: 11/2011)
Muitos ficam encantados com a Lia, as parecenças com a raça boxer fazem com
que as pessoas se encantem, mas depois não são capazes de dar o próximo passo.
Para a Lia existe algo mais importante que a aparência física, a força do coração e
isso supera qualquer dificuldade.
Na box pode parecer um pouco receosa mas a verdade é que adora fazer longas
caminhadas na natureza. Prova disso é a cãominhada de 6km da associação em que
ela participou no verão passado.
Não existirá por aí alguém com paixão pela natureza, caminhadas e cães? Que
procure um amigo para a vida toda?

Choky (Data de nascimento: 12/2010)
Alegre, muito comilona e super brincalhona, assim é a nossa Choky.
Gostaríamos de dizer que está há pouco tempo aqui no abrigo mas não é
verdade, já conseguimos contar pelos dedos o tempo que cá está. 
Apesar de não compreender, nunca deixa que esta vivência lhe roube o brilho
do olhar e a forma mágica como nos recebe. Aos poucos vai demonstrando
alguma debilidade física, mas nada que uma casa quentinha não ajude a
minimizar.
Com toda a força do nosso coração, sonhamos com uma família para a nossa
trouxinha, como carinhosamente a chamamos, será a sua?

Teddy (Data de Nascimento: 08/2016)
Vimos a Teddy chegar era bebé, um pouco debilitada e com algumas mazelas de
quem nasceu na rua. O tempo passou e ela foi-se tornando uma jovem cheia de
energia e muito carinhosa.
Todos a acham bonita mas poucos compreendem que a sua timidez reflete
memórias e os 4 anos que está no abrigo.
Acreditamos que existirá por aí alguém que, ao olhar para a sua fotografia, sinta
uma conexão inexplicável e que rume ao abrigo para conhecê-la e dar-lhe a casa
que ela tanto merece.
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Danny (Data de Nascimento: 12/2017)
Podemos chamar o Danny de menino cão. Imaginem que é uma criança de 5/6
anos que tem dentro de si toda a ingenuidade, descoberta e amor. Que tem receios
daquilo que nunca viu ou sentiu, que gosta de ter o seu ninho e as suas pessoas do
coração, a quem se entrega de corpo e alma.
A infância do Danny não foi nada fácil, a chegada e permanência no abrigo muito
menos mas, no meio deste cenário, o Danny arranjou forças para se adaptar e viver
da melhor forma que consegue.
A força e a entrega que teve na pior fase da sua vida será a mesma que terá na sua
futura família, onde ele sabe que pode baixar a guardar e simplesmente viver um
dia de cada vez de forma tranquila.

Espiga
O Espiga é um gatinho adulto,
simpático que foi abandonado
numa colónia. É um gatinho
portador de FIV (Vírus da
Imunodeficiência Felina) sendo que
necessitará de alguns cuidados no
seu dia-a-dia. No entanto, como
todos os outros merece encontrar a
sua família.

Didi
A Didi é mais uma vítima da
crueldade humana. Encontrada na
rua, esta gatinha sabe conquistar
com a sua simpatia e boa
disposição. Faladora e bem
disposta, a Didi procura uma
família que saiba conversar com
ela. 

Joãozinho
O Joãozinho foi abandonado fez um ano,  no dia 24.06. Teria cerca de
dois meses na altura e desde então continua à procura a sua família É
um gato meigo, tímido com quem não conhece. É um gato especial a
precisar de alguém com as mesmas características!

Tita
A Tita é uma gatinha que foi
recolhida por nós após ter sido
entregue no canil. É uma gata
que se dá bem com gatos e com
cães. É também uma gatinha
que devido a problemas renais,
necessita de fazer medicação
diária. No entanto gostaríamos
imenso que ela não vivesse o
restos dos seus dias (que
contamos serem longos), numa
box. Uma família especial?
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Um amor para a vida
Amo animais desde que me lembro de existir, cresci numa casa com
dois cães, 20 hamsteres, um galo e uma pomba. A minha primeira
paixão foi a Fany, uma cadela preta e branca, que me protegia de
tudo e de todos, desde o berço. Fui feliz rodeada de amor, cresci
prometendo a mim mesma que iria trabalhar com animais, ajudá-los
de alguma forma.
Há seis anos que sou voluntária na Midas, há seis anos que sou
apaixonada por cães seniores. Em 2015, adotei a Branquinha, uma
cadela com 14 anos, com um tumor na boca, que mal se alimentava
e quase não reagia. Pedi para a levar à praia, passeio de despedida,

antes de a eutanasiarem. A Branquinha brincou como uma cachorra, a felicidade era quase palpável. Levei-a para
casa, foi minha durante 20 dias, depois, tive de a adormecer. Sei que partiu sabendo o que era a praia, o mar e o
amor incondicional.
A Tina foi-me apresentada na mesma altura, cativou-me desde o primeiro olhar, mas o facto de viver num
apartamento, morar sozinha e ter horários incertos, não me permitiam estar presente como gostaria e a adoção foi
sendo adiada. Além do mais, a Tina vivia há muito com a Catarina na mesma box, e eu jamais as separaria, adotar
uma, implicaria adotar as duas.
Mas a vida prega-nos partidas e, sem aviso, alterou o que há muito estava definido: deixei de estar sozinha, deixei
o apartamento que morava e, como nem tudo pode ser perfeito, perdi o meu pai, o pai que me ensinou a gostar
tanto de animais.
Exatamente dois anos após a sua partida, fui buscar à Midas as duas meninas para morarem connosco. Desde esse
dia, elas têm sido motivo de muita alegria e muito riso solto! Só que a vida voltou a agir e, desta vez, presenteou-
me com um lindo casal de gémeos com quase cinco meses.
Tem sido um desafio esta etapa, há momentos em que acho que não presto a devida atenção à Tina e à Catarina e
há momentos em que acho que só ela me entendem e é junto delas que reponho as forças. Se as amo? Haverá
maior prova de amor do que adotar cães seniores? Elas são calmas, meigas, extremamente agradecidas, adaptam-
se facilmente ao novo habitat, não sua a casa, não ladram, não reagem aos outros animais… mas nós sabemos que
elas partem mais rápido, o tempo escasseia e eu adoraria que os meus filhos pudessem brincar com elas,
pudessem ver o amor que eu vejo nos olhos
delas… Deixei de entrar numa casa vazia, agora somos seis a ocupá-la e somos muito felizes.  Filipa Martins

Entrevista à tutora do Kiko e da Pantufa, adotados há 3 anos

"Tomámos a decisão de adotar porque sempre gostámos de cães e a opção
nunca seria comprar. Como temos uma casa na aldeia, achámos que era a
altura ideal pois assim eles teriam mais espaço para serem felizes. 
Eu gostava mais da Pantufa e o meu marido do Kiko e como não os
queríamos separar, decidimos trazer os dois.
O que mudou mais nas nossas vidas foi a alegria de ter companhia e o
sentimento de termos feito uma boa ação, que eles retribuem todos os dias.
Aconselhamos a quem quer adotar a pensar muito bem na decisão, no tipo de
animal que pretende, na sua idade e se tem condições físicas e financeiras
para adotar."


