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Estamos no limiar de uma Nova Era na nossa associação.
O concelho de Caminha, apresentará muito em breve uma nova dinâmica no
cuidado com os animais.
Nada poderá ser como antes a partir do momento em que o “Abrigo dos
Animais” estiver a funcionar. Poucas semanas restam para a sua conclusão.
Acreditamos que a sociedade caminhense se irá sentir orgulhosa do
equipamento que, em boa hora, a Câmara Municipal, decidiu construir.
Conhece-se a sociedade pela forma como trata os seus animais. Dessa forma
sentir-nos-emos honrados de representar essa sociedade, sobretudo no que
aos animais diz respeito.
Somos gente da associação que trabalha no concelho de Caminha. O vale do
Ãncora e os vales do Coura e Minho, têm um só objectivo: união em benefício
dos animais, porque nesse aspecto, os animais são mais “racionais” do que os
humanos, não se incomodam com quem, por bem, trate deles ou contribua
pelo seu bem-estar. Se de um ou de outro vale ou ainda de outra terra
qualquer, para além do nosso querido concelho.
Esta equipa de trabalho tem conseguido sustentar a filosofia com que a “Selva
dos Animais Domésticos” foi formada, apesar dos percalços de um caminho
difícil que se previa muito mais curto do que aquele em que nos encontramos.
Hoje, grande parte desse caminho ficou para trás. Porém, outros percursos nos
esperam. Mas, começamos a sentir uma enorme esperança no povo
caminhense em nos proporcionar apoios de vária ordem, com vistas ao melhor
exemplo do que deve ser uma instituição ou instituições a trabalhar pela
dignificação de um concelho.
A Sra. Dra. Júlia Paula Costa, enquanto Presidente da Câmara Municipal de
Caminha, e mentora desta associação, tem conseguido vencer dificuldades e
continua a mostrar disposição para enfrentar outros problemas inerentes à sua
determinação de ter-se, a funcionar, aquele que terá condições de ser um
“Abrigo Modelo para os Animais” neste distrito e neste país.
Nós, os Corpos Gerentes da Selva dos Animais Domésticos, temos partilhado
responsabilidades e trabalhado em mútuo apoio com a Câmara Municipal de
Caminha e assim pretendemos continuar, agora mais motivados do que nunca
e com mais um ano vencido no exercício de funções. Assim, cabe-nos agora
apresentar o nosso Plano de Actividades e Orçamento com vistas a um
planeamento sustentado na gestão da associação em 2008.
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Estamos certos que é chegado o momento de dar a conhecer a nossa “Selva
dos Animais Domésticos”, de uma forma mais abrangente.
Na medida em que as condições forem surgindo já não tememos a exposição.
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Como se sabe, e porque não tínhamos, e ainda não temos, as condições, que
teremos em breve, não nos pareceu bem uma maior divulgação da associação,
por recearmos um confronto com animais à porta sem que os pudéssemos
albergar. Aliás, apesar da pouca exposição, tivemos esses problemas, motivo
pelos quais estão cerca de 60 animais aos nossos cuidados mas, como se
costuma dizer, a “rebentar pelas costuras” .
A sensibilização junto às empresas e instituições em geral, de forma a nos
patrocinarem eventos e contribuírem com os nossos esforços em prol de
melhor qualidade de vida para as pessoas e para os animais, continua a ser o
discurso que repetimos, mas de forma bem mais optimista.
Campanhas de divulgação e sensibilização serão apanágio nas nossas acções.
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FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS
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Cuidados veterinários – alimentação – manutenção e limpezas –
acolhimento
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Em 2007, tivemos despesas maiores em virtude de termos mais animais. Em
2008 a situação aponta para mais animais e portanto maiores encargos, até
porque essa exposição, referida anteriormente, será maior em razão do
“Abrigo” passar a funcionar.
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O orçamento para 2008, está mais do que nunca eivado de intenções. De boas
intenções. Como todo Plano de Actividades e Orçamento que se preze, deve,
ainda que de uma forma o mais realista o possível, apostar num trabalho mais
alargado e mais profícuo, visando a solução do maior número possível de
situações.
Dessa forma, compreenda-se, que os valores abaixo descriminados tem essa
perspectiva optimista.
Seremos muito sintéticos: Mais animais é igual a maiores gastos com
alimentação dos mesmos. Mais animais é igual a maiores gastos com serviços
de veterinária. Mais, animais, maior necessidade de colaboradores, sejam
voluntários ou contratados. Neste caso, do pessoal contratado, seja pela
associação com o devido apoio da Câmara Municipal ou pela própria autarquia:
Um assunto a ser discutido e analisado. Mais animais, mais trabalho, mais luta
pela angariação de associados e de donativos, em busca de maior distância
com a subsidio-dependência.
Por tudo isto, se justifica, agora em véspera de novos rumos com novos
equipamentos, que as receitas e despesas estejam em valores nunca vistos
nos anos transactos.
A rubrica Outras, são relativas a serviços e despesas de aquisições não
previstas em específico, mas que englobam por exemplo, manutenção da
carrinha e gasóleo para a mesma, assim como impostos, taxas e seguros que
lhe estão inerentes.
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Englobam, ainda, materiais de limpeza, serviços postais, serviços e mais
despesas não especificas.
Estamos ao dispor para ajudar. Estamos, também, ao dispor para sermos
ajudados.
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TRANSFERÊNCIAS - VÁRIOS ORGANÍSMOS

02

QUOTAS DE ASSOCIADOS
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DONATIVOS
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UTENTES

40 000,00
6 000,00

D

10 000,00

TOTAL DAS RECEITAS

2 000,00
58 000,00
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01 EQUIPAMENTOS PARA OS ANIMAIS

20 000,00

02 ENCARGOS COM PESSOAL

15 000,00

03 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

15 000,00
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04 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

5 500,00

05 OUTRAS

2 500,00

TOTAL DAS DESPESAS

58 000,00
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Caminha, 10 de Dezembro de 2007
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Carlos Alberto Mouteira Fernandes
Maria Rosa Caldeira Sampaio
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Clementina do Céu Pires Domingues
Luciano Maria Reis Lima Santos
Vera Cristina Silva Fernandes Passos
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