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Introdução
O final do ano chegou com o final do mandato da Direção.

No dia 17 de dezembro, realizaram-se as eleições renovando a Direção
em exercício o compromisso de dar continuidade ao trabalho realizado e
projetos em curso.

2021 foi um ano particularmente difícil, mas foram sendo
implementadas, pouco a pouco, ferramentas que possibilitam uma maior
automatização de procedimentos.

O Associapro, como ferramenta de contacto com os sócios, começou a
ser cada vez mais utilizado, melhorando a comunicação com os sócios, e
permitindo a consulta destes à sua área de sócio bem como o envio de
lembretes para o pagamento das quotas.

Nunca é de mais recordar que ao tornar-se sócio da AFAMA, para além
do contributo anual de 12€, ajuda-nos também a ganhar capacidade
reivindicativa. Além disso, temos uma parceria com a loja dos animais
Ponto Pet, onde poderá obter descontos nas suas compras, mediante a
apresentação do seu cartão de sócio atualizado.
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Problemas e
Melhoramentos Gerais

 
Um dos problemas com que nos deparávamos nas rotinas diárias do canil, era o
facto de que cada equipa não sabia quais as Boxes que tinham sido soltas nos
dias anteriores. Para solucionar o problema, a custo reduzido, começámos a
colocar uma mola amarela da roupa em cada box, que é retirada sempre que os
cães são soltos. Quando todas já foram retiradas, voltamos a colocá-las em todas
as boxes e garantimos assim que todos os patudos têm igual tempo fora da Box.
Claro que ficam sempre salvaguardadas situações de cães que estão a ser
socializados com outros, ou em processo de integração, que necessitam de mais
atenção.

Continuando a política de melhoramentos no canil, já foram instaladas em
algumas Boxes camas de madeira para permitirem que os cães não tenham de
dormir no chão. Em algumas Boxes, são colocadas mantas, mas alguns dos nossos
patudos divertem-se a destruí-las... Depois de várias tentativas, para ver se
conseguíamos construir camas que resistissem a tanta ação, os nossos voluntários
inventaram um sistema que tem resistido aos mais ativos, e que permitem que
sejam facilmente levantadas de modo a facilitar a limpeza da Box. 
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Os cães estão distribuídos por cinco Alas, cada uma delas com um número
variável de Boxes. A cada Ala foi atribuída uma letra, de A a E, sendo cada
uma das Boxes numeradas. Foram finalmente colocadas as Placas
identificativas nas letras das Alas, e números das Boxes, facilitando aos
voluntários a localização de cada cão.



Problemas no Canil
Grande parte dos animais que nos chegam não estão habituados a socializar nem
com pessoas, nem com outros animais. Alguns, apesar de demonstrarem muito
medo, revelam-se dóceis com pessoas passado pouco tempo. O problema é a
socialização com outros animais. Sobrelotado o canil, é impensável manter um
animal por box, e ao permanecerem juntos por longos períodos, os ataques
surgem. Quando pensamos que estamos a resolver um problema, surge uma briga
noutra box. Por vezes são amúos ligeiros, que se conseguem ultrapassar, mas
outras vezes isso implica a separação dos cães envolvidos, e a procura de novos
parceiros, voltando à estaca zero.

Esta socialização implica tempo e espaço. A questão do espaço está em vias de
ser resolvida, com a aquisição de um terreno. O tempo é mais complicado. Os
voluntários chegam ao final do dia e tentam soltar o maior número possível de
Boxes, mas nunca conseguimos soltar as boxes todas ao final do dia. Acresce ainda
o problema de nenhum deles ter formação específica para lidar com alguns dos
problemas. 

A limpeza das boxes e a alimentação dos cães, tem sido este ano feita por dois
tratadores, recorrendo a programas que nos permitiu manter um segundo tratador
por alguns meses. No entanto, não sabemos se vamos conseguir manter esta
situação em 2022. 

Um único tratador para cuidar de uma média de 120 animais é manifestamente
insuficiente, acrescendo o problema das férias e impedimentos que implica que os
voluntários têm de vir ao final do dia fazer todo o trabalho...

Não pudemos esquecer, que não chega alimentar os animais e limpar as Boxes,
dar miminhos, passar tempo com eles tentando diminuir-lhes o stress, escová-los,
dar-lhes banho ou mesmo tosquiá-los, são tarefas imprescindíveis e que tomam
muito do nossos tempo. Mas a AFAMA, tal como qualquer outra Associação, não
pode ser um mero depósito de animais. Se queremos ajudar os nossos patudos a
encontrar um lar, a socialização deles com outros animais e com pessoas tem
forçosamente de ser uma prioridade.
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Problemas no Gatil
 
 

Chegamos ao final do ano com a sensação de que passaram pelo gatil muitos mais
gatos do que no ano anterior, mas ao consultar os registos verificamos que tal não é
verdade! O que aconteceu então? Tivemos mais situações complicadas, com muitas
ninhadas de gatos que nos chegaram com pouco dias de vida e que necessitaram
ser alimentados a biberon, alguns deles adoecendo pouco depois e necessitando
cuidados redobrados.

Para agravar ainda mais a situação, não existiam vacinas para gatos disponíveis, o
que fez com que as doenças se espalhassem como rastilho entre os gatos alojados.
Valeu-nos, como sempre, a boa vontade dos nossos voluntários, que acabaram por
levar para casa estes gatinhos doentes, na tentativa de controlar mais rapidamente
as infeções no gatil.

A vacinação é muito importante em qualquer situação, mas num gatil repleto de
gatos, a falta delas pode gerar situações muito complicadas.

Medicação 
As tomas da medicação não podem falhar e este ano vimos continuamente o quadro
das medicações repleto de folhas, que os voluntários devem assinar depois de se
certificarem que cada patudo medicado as recebeu. Para as prescrições,
continuámos a contar com o apoio da veterinária da CMH, e dos veterinários da
Clínica Valvet.
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Eventos
Os eventos foram sendo retomados cautelosamente. Foram retomadas as ações com
crianças, tendo sido realizadas dois ações nos ATL's da Santa Casa da Misericórdia da
Horta, em junho nos Flamengos, e e uma na Casa de Infância de Santo António, e mais
uma no ATL Esperança da APADIF.

Em outubro, voltámos a ter a colaboração dos atletas do 2FITU para levar alguns
patudos a passear, no âmbito das comemorações do Dia do Animal. Como é habitual, os
que não puderam ir passear, tiveram direito a miminhos extra no canil, com os voluntários
que ficaram com eles.

No Natal voltámos a estar presentes nas comemorações organizadas pela CMH. Depois
de tanto tempo sem eventos, estávamos um pouco enferrujados, mas o Dia das Montras
foi um sucesso. Se não fosse o mau tempo, teria corrido melhor também nos restantes
dias.

Banco Solidário Animal
 

Foi possível retomar as angariações de donativos em parceria com o Hipermercado
Modelo e a Animalife. 

Em 2021, realizaram-se dois peditórios, embora apenas um de forma presencial. O
primeiro foi realizado através do sistema de vales, tendo-se angariado um total de
2430 kg de comida de cão e 504 kg de comida de gato.

Esperamos que 2022 nos traga o regresso à normalidade, para podermos voltar a
estar presente nestes peditórios que representam uma enorme ajuda para nós.
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AFAMA nos Media e
Redes Sociais

 
Em março, como forma de comemorarmos o 22º aniversário da Associação,
tivemos a colaboração do Gonçalo Tocha para a preparação de um pequeno
documentário sobre a AFAMA. Esta foi mais uma forma de divulgar a
Associação e de mostrar a todos as mudanças e melhoramentos operados no
canil, e um pouco do nosso trabalho. Obrigada Gonçalo, mais uma vez!

Este documentário está disponível no site e na página do Facebook da
AFAMA, que têm vindo a ser cada vez mais dinamizados, tal como o nosso
Instagram, possibilitando uma melhor e maior divulgação dos nossos Patudos.

No facebook implementámos, já em 2022, a rúbrica: "Histórias com um final
feliz", publicada semanalmente, e que tem tido uma grande adesão por parte
das famílias adotantes, estando já agendadas várias histórias. Pode ler a
primeira no final desta Newsletter.

Obrigada Marta, e a todos os outros que partilharam as suas histórias
connosco, algumas já publicadas, outras agendadas.
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Nova Parceria com a Briza Editora
 

Dezembro trouxe-nos uma nova Parceria, desta vez com a Briza Editora, para a venda de dois títulos: "Manel, o amigo fiel" e
"Romeu, o touro que não gostava de touradas", títulos que abordam a questão do bem estar animal.

Estes dois títulos podem ser adquiridos na AFAMA, revertendo parte dos lucros para a Associação.
 



FLUXO DE ANIMAIS NO ABRIGO

Terminámos 2021 com 122 animais: 109 cães (50 machos e 59 fêmeas) e 13 gatos (6 machos e 7 fêmeas). O número de cães
manteve-se estável comparativamente  ao final de 2020 que terminara com 110 cães, e houve um ligeiro aumento do número de
gatos em relação aos 7 registados no final de 2020. No total tívemos 148 entradas em 2021 - 65 canídeos e 83 felínos, e 125
adoções: 57 cães and 68 gatos

De registar ainda que o número de cães não aumentou apenas por falta de capacidade para os recolher. Continuamos a
debater-nos com inúmeras denúncias, que nos deixam frustrados pela incapacidade de resposta. Mas o espaço é finito, e as
nossas forças também…

Apesar de termos um número estável de voluntários dedicados, este não é suficiente para trabalharmos adequadamente com os
nossos cães. Algumas das equipas estão reduzidas. Com a campanha de angariação de voluntários que temos feito, surgem
algumas caras novas pelo canil, mas nem sempre o entusiasmo dura muito. Precisamos de mais mãos para ajudar os nossos 4
patas! Eles pagam com lambidelas e sorriso!
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IBAN: PT 500018 000806172554020 14
MBWAY 926 374 477

OBRIGADO A TODOS OS VOLUNTÁRIOS, SÓCIOS, PADRINHOS E A

TODOS CUJOS DONATIVOS AJUDARAM A TORNAR TUDO ISTO

POSSÍVEL 


