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AFAMA

Novos desafios - mas a mesma
vontade de seguir em frente!
Como pode ajudar:
Seja sócio
Apadrinhe um cão
Faça donativos
Torne-se voluntário

www.afamafaial.org
Facebook: afama faial

2021 BALANÇO
SEMESTRAL

Nunca desistir...
A Covid-19 continuou a afectar o mundo em 2021. Mesmo com a vacinação,
que permitiu alguma flexibilidade nas restrições, continuámos sem poder
realizar a maior parte dos eventos habituais que nos ajudam a angariar
fundos para a gestão do canil. Apesar disso, os cuidados com os nossos
animais continuaram como habitualmente, permitindo a muitos a sorte de
encontrar novos lares, ao mesmo tempo que continuámos a levar a cabo
mais melhorias nas nossas instalações
.

2021 BALANÇO
SEMESTRAL
Eventos e Colaborações
Tal como em 2020, a maioria dos nossos eventos
tradicionais, como a Feira Agrícola e a Semana
do Mar, foram cancelados, mas realizámos uma
mini cãominhada à praia em Porto Pim,
possibilitando a alguns dos nossos cães um
passeio diferente, enquanto que aqueles que
ficaram no abrigo tiveram direito a miminhos
extra.
A Covid-19 fez com que a tradicional campanha
alimentar

da

Animalife

no

supermercado

Continente fosse substituída por um esquema de
compra de vales nas caixas. Isto resultou numa
valiosa contribuição de comida de cão e gato
para o abrigo.
Recebemos a visita de um membro de uma
organização suissa - NetAp (Network for Animal
Protection), que chegou ao nossa Abrigo com um
generoso donativo de tratamentos contra as
pulgas, vindos das Ilhas Canárias com destino à
Madeira, mas que, devido a ventos contrários não
chegaram ao seu destino. A AFAMA foi a feliz
beneficiária deste contributo inesperado!

Temos um Novo Site!
O nosso antigo site serviu-nos bem
durante muitos anos, mas a evolução do
tempo e da tecnologia obrigou à sua
substituição.
Por isso agora temos um novo site para
mostrar todos os nossos maravilhosos
cães

e

gatos,

e

para

fornecer

informações sobre o seu bem-estar e
como nos poderá ajudar.
Se ainda não o fez, por favor visite-nos
em www.afamafaial.org.

Melhorias!
Após uma longa espera, conseguimos

Após

que

a

antiderrapantes em todos os nossos

separação da canalização do nosso

canis exteriores, seguimos agora o

canil e do canil municipal, o que

exemplo na sala de recuperação,

resultou

muito

tornando o ambiente muito mais

necessitado da pressão da água nas

seguro para cães doentes ou feridos, e

nossas

para cachorros jovens que aprendem a

fosse

finalmente

num

feita

aumento

instalações.

Antes

desta

separação, a limpeza das Boxes não
podia ser feita, quando o estavam a
fazer no CROA, atrasando o nosso
trabalho. Atualmente, para além de
podermos efetuar a limpeza das
Boxes em simultâneo com o tratador
do CROA, conseguimos ainda usar a
àgua na sala de Banhos & Tosquias,
enquanto cá fora os voluntários
podem efetuar a limpeza das boxes.

andar.

a

colocação

de

azulejos

Melhorias!
Depois de termos tornado as nossas
instalações mais alegres e convidativas
com as paredes pintadas com cores
alegres, este ano continuámos a
acrescentar alguns toques decorativos
aos canis. Ainda em curso, começámos
a aplicar figuras com a utilização de
stencils, que ajudam a tornar o Abrigo
mais acolhedor.

Colhendo as
Recompensas das
Melhorias do Ano Passado
As árvores que plantámos no ano passado
superaram

as

nossas

expectativas,

aproveitando toda a água e fertilizante (!)
fornecidos para alcançar os céus. As
Paulownia tomentosa, rebentaram com
belas flores roxas na Primavera e
projectaram a sombra muito necessária
para a área de brincar dos nossos patudos
durante os dias quentes de Verão, graças
às suas enormes folhas.
Os

baldes

substituíram

de

aço

inoxidável

os

de

borracha

que
preta

revelaram-se de facto resistentes às
dentadas

dos

nossos

patudos,

e

evidenciam melhor a necessidade de
mudar a água, melhorando a saúde dos
nossos cães.

Colhendo as Recompensas
das Melhorias do Ano
Passado
Os canis temporários, que foram
construídos em finais de 2020 para
abrigar cães enquanto o chão do seu
canil

estava

a

ser

ladrilhado,

tornaram-se uma importante adição
às instalações do canil. Não só são
frequentemente

necessários

para

alojar cães abandonados quando
todos os nossos canis e os da CROA
estão cheios, como também nos
permitem apresentar cães uns aos
outros em segurança, antes de serem
soltos livremente e/ou colocados na
mesma Box.

Os Nossos Amigos de
Quatro Patas
A nossa forte cooperação com a
veterinária do CROA e com a Clínica
Valvet, assegura que todos os
nossos cães e gatos recebam o
tratamento necessário para o seu
bem-estar. Todos os cuidados
posteriores e qualquer medicação
prescrita
são
cuidadosamente
administrados pelo pessoal do canil
e por voluntários.
O nosso serviço de Banhos &
Tosquias, continua a ser muito
procurado, com marcações quase
diárias. Desta forma, não só
angariamos fundos vitais, como
também conseguimos ver velhos
amigos e fazer alguns novos!

FLUXO DE ANIMAIS PELO ABRIGO
Começámos 2021 com 110 cães e 6 gatos. Chegámos ao final de Junho com 102 cães e 15
gatos, tendo recebido 67 novos residentes: 38 cães e 29 gatos; tivemos 57 adopções: 42 cães
e 15 gatos; e registámos 9 óbitos: 4 cães idosos, e 5 gatinhos que foram encontrados sem as
suas mães e que, apesar dos nossos esforços, não sobreviveram.
Na primeira metade do ano, conseguimos encontrar lares para 21 dos nossos cachorros, mas
no início de agosto, alguém entrou dentro do canil e deixou 6 cachorros à solta nas
instalações. Com cerca de apenas quatro semanas de idade, continuavam a necessitar dos
cuidados da mãe, e estavam ainda muito vulneráveis a infeções exteriores. Quatro acabaram
por falecer, com suspeita de parvovirose. Conseguimos salvar apenas dois.
Para tentar evitar mais situações como esta, a esterilização continuar a ser um dos nossos
principais focos, concedendo apoios a todos aqueles que nos procurem.

