
Editorial Direção:

É importante que a nossa memória continue viva para
a tragédia de Santo Tirso. Por eles e por todos
aqueles que caem nesta teia!
Os animais estavam e ficaram em estado de choque
durante alguns dias e ainda é difícil processar todas
as imagens que foram correndo. 
Foi um esforço hercúleo e uma onda de solidariedade
gigante que o tempo não deve deixar esmorecer
porque o trabalho não acaba com o resgate.
Em pouco tempo conseguimos arrancar 'sorrisos' e
ganhar a sua confiança. 
Quem nos conhece sabe que os nossos desafios são
diários, às vezes ao minuto!
E no meio deste turbilhão de emoções que foi
recolher cerca de mais 40 cães, fomos premiados com
a renovação da nossa farmácia que está maravilhosa e
lá continuamos com as obras de melhoria das
condições dos nossos patudos!
A venda da nossa agenda e do nosso calendário, cuja
ilustração é da responsabilidade de Catarina Maçã é
uma das muitas formas que encontramos para
angariar fundos para continuar tudo aquilo que temos
projetado para o nosso abrigo, em prol dos nossos
patudos.  
E se estão a pensar adotar um patudinho, não pensem
mais e procurem aquele que melhor se adequa à
vossa dinâmica familiar.
Nós damos uma ajudinha!
Boa leitura!
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O trimestre em números

Animais adotados:    90
Animais acolhidos:   119
Estrelinhas:   9       
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Agrela, o depois...
30 novos animais, 30 cães "desconhecidos". Alojados de repente, sem
qualquer tipo de preparação seja nossa ou deles, sentíamo-nos como se
fôssemos um hospital de campanha, agíamos rapidamente, traçávamos
o perfil de cada um num abrir e fechar de olhos e sem conseguirmos
respirar  profundamente chegava outro ser a precisar da nossa ajuda!
Depois deste dia a nossa rotina mudou completamente, sabíamos que
aquilo que tínhamos pela frente iria exigir de nós total entrega porque
não foram só os cuidados físicos, os emocionais e os mentais que
necessitaram de auxílio foram também os cuidados da alma. Muitos
deles assustados, outros agitados... mas todos eles traziam um olhar de
intensa angústia e desespero.
O estado esquelético, o super parasitismo fazia-nos doer o coração e
naqueles breves instantes em que os alojávamos em boxes
pensávamos: como é capaz o ser humano de tal atrocidade!!

O Sado foi um dos meninos que resgatámos
da Agrela. Para ver como está o Sado agora,
basta clicar aqui.

Testemunho "Adotar um cão da Agrela"
Adotar um cão era algo que desejávamos muito, finalmente íamos ter as condições
necessárias. A única característica que nos importava era o tamanho.
O nosso processo de adoção cruzou-se com a tragédia que todos conhecemos.
Quando vimos as notícias, jamais pensaríamos viver tão de perto as histórias e
imagens de todos aqueles animais.  
Mas uma foto da Krispie fez-nos não ter medo. Os primeiros dias foram de muita
ansiedade e inquietação. Como iríamos dar-lhe o tempo que ela precisava e
mostrar-lhe que tínhamos amor para dar? No início os dias e passeios eram
sussurrados, todos os sons a assustavam. 
Questionávamos de onde ela tinha vindo, o que conhecia… porque não pisava a
relva… porque subia as escadas de todos os prédios da nossa rua. Já teria tido uma
casa? Quando chegaria o dia em que ela aceitaria as nossas festinhas? Quando
sairia do seu canto? Esse dia chegou! Desde então, os desafios começaram a ser
iguais ao de tantos outros donos. Como nos disseram na Associação Midas,
teríamos de normalizar o processo. 
E assim fomos conseguindo fazer. Por um lado, graças a todo o apoio que a
Associação nos deu e a termos sempre presente o poder do amor e da paciência. 
Fez no dia 30 de setembro um mês que todos começámos uma vida nova…

A tudo isto juntou-se a não esterilização. Imaginem a grande dificuldade que tivemos em criar grupos sociais para que não
existem ataques... fêmeas com cio e machos com comportamentos alterados. Mas tivemos pela frente um outro grande
desafio: a alimentação. A fome era tanta... demorávamos horas só para os alimentar, tínhamos que garantir que não se
iriam atacar, eram 3 pessoas para 3 cães tal era o desespero para comerem. Os corpos magros foram ganhando formas. 
À medida que foram engordando e entrando numa nova rotina (a rotina do abrigo e de todos os animais), foram criando
relação com os tratadores, já os reconheciam, as caudas  abanavam, os olhos brilhavam e esboçavam um sorriso quando
eles chegavam. Deixou de existir a palavra "desconhecido" para ambas as partes. O cuidar abrange muita coisa: para além
da integração, da recuperação lenta, dos cuidados veterinários constantes, da medicação, tínhamos também a
comunicação social, os apelos em géneros mais urgentes para fazer, os procedimentos legais junto das autoridades
competentes, a reestruturação da nossa equipa diária para que nada lhes faltasse, nem a eles nem aos outros residentes.
Passou um mês, e todo o interesse naqueles animais desapareceu.
Os 30 cães foram recuperando, tendo alguns internamentos, cirurgias e tratamentos urgentes. Foram todos esterilizados. 
E foram colocados para adoção. 
A quase 3 meses da tragédia, depois de recuperados, 6 já foram adotados e 3 estão em processo de adoção. As adocões
não são fáceis pelo trauma que eles viveram mas os nossos adotantes estão comprometidos a mudar a vida deles. São
passos pequenos que, dia após dia, mudam a vida daqueles cães.

https://www.facebook.com/associacaomidas/videos/1997187390415005
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Afonso (DN: 2020)
O Afonso foi encontrado na rua
muito fragilizado e bastante
doente… chegámos a pensar que
não sobreviveria, mas o Afonso
mostrou como é forte. Recuperou,
fez um amigo especial e agora
procura uma família humana
também especial…. Gostaríamos
muito que tivesse outro amiguinho
com quem brincar…..

Belchior (DN: 2016)
O Belchior foi abandonado dentro
de uma caixa de presépio quando tinha
cerca de 2 meses de vida. 
Encontra-se connosco há 4 anos e
ainda nenhuma família se interessou
por ele.
O Belchior é um gatinho especial,
pequenino, redondo, falador, não gosta
muito da companhia dos outros gatos
e resmunga a dar conhecimento disso .
O Belchior procura uma família
humana meiga, preocupada e
responsável. 

Emma (DN: 2014)
A Emma é uma gatinha especial… não só
pelas limitações que tem a nível de visão,
mas porque adora falar com as pessoas,
adora brincar e às vezes nas brincadeiras
connosco exagera um bocado e dá umas
trincas … talvez por isso tenha sido entregue
num canil municipal….
A Emma procura uma família humana meiga,
responsável e com alguma paciência.

Mel (DN: 2018)
A Mel foi uma das nossas mamãs
adotivas especiais deste ano.
Gatinha meiga, simpática e
extremamente brincalhona, ajudou a
criar vários bebés que não eram dela
com o mesmo carinho como se o
fossem.
A Mel, apesar de adulta, gosta de
brincar com se fosse um gatinho
bebé…. Não há ratinho que resista! 

Mancha (DN: 2020)
O Mancha foi o único gatinho
sobrevivente de uma ninhada de 4
bebés. Devido à doença que
tiveram, o Mancha ficou com
limitações a nível da visão, no
entanto faz uma vida perfeitamente
normal como qualquer gato.
O Mancha é um gatinho meigo e
doce, apesar de poder ser tímido no
primeiro contacto.
Procura uma família humana meiga
e responsável que tenha outro
gatinho para ele brincar…

Estes são alguns dos nossos gatinhos
especiais…. Muitos deles estão connosco
desde bebés…alguns inclusive chegaram
a nós tão pequenos que tiveram de ser
alimentados a biberão… A mais velha tem
cerca de 8 anos e os mais novos 2 meses…
O que têm em comum? São pretos…..o
que por si leva a que nunca venham a ter
uma família além da nossa. Nós somos a
família deles, mas gostaríamos imenso de os
ver a dormir num sofá, numa cama… a terem
o conforto e o contacto que acabam por não
ter connosco pois o tempo, as tarefas diárias
e o espaço, não o permitem.


