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Infelizmente, não foi possível em 2008, até à elaboração deste documento, que
servirá de orientação na gestão da A Selva dos Animais no ano de 2009,
cumprir com os objectivos plasmados no P.A. e Orçamento de 2008.
Dizíamos há um ano atrás: «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.»
As poucas semanas, na verdade foram muitas e apenas agora, a Câmara
Municipal de Caminha, tem as obras do Centro de Acolhimento Canil / Gatil
praticamente prontas, restando atender a alguns pormenores exteriores, que já
se encontram em andamento para a sua execução, como sendo o fechamento
em rede electrosoldada, na parte anterior dos pavilhões ou naves e na parte
posterior onde se incluem os portões de acesso ao conjunto desses citados
equipamentos.
Posteriormente será efectuada a divisão do Pavilhão Administrativo com as
valências que incluem: consultório veterinário, gabinete cirúrgico, recobro, sala
de banhos e tosquias, cozinha, sala de espera, gabinete administrativo e
auditório para dezenas de pessoas. Está prevista, ainda, a construção de um
sótão ou arrecadação, aproveitando um espaço bastante amplo nesse edifício.
Neste ano de 2008, no que se refere ao primeiro semestre, as obras não
avançaram tanto quanto nos últimos seis meses do ano que agora terminam.
Ou, pelo menos, foi neste período final que do nosso ponto de vista, se tornou
mais produtivo, tendo em conta que se conseguiram colmatar falhas e
determinar objectivos com a equipa camarária designada para o efeito e foi
com uma participação maior da direcção desta associação, que foi chamada ao
processo, que se começaram a ver os problemas a solucionados.
Para 2009, já temos ao nosso cargo mais de 70 cães e cadelas e vários gatos
e gatas, o que significa que a despesa continuará a aumentar.
Esperamos que a participação dos organismos públicos nas receitas seja
substancial de forma a fazermos face a despesas em evolução acrescida.
Tal como no ano que agora termina, pretendemos realizar mais uma “Festa na
Selva”, participar na Feira do Mar e na Feira Medieval, assim como repetirmos
as já tradicionais “Cantares das Janeiras” e os peditórios em vários locais com
destaque nas “portas dos hipermercados”, de forma a se divulgar mais a
associação e realizarmos mais valias financeiras para a missão que nos
compete em prol dos animais.
Aproximamo-nos do final de mais um mandato, visto ser este o último ano
deste triénio. Estamos certos da importância desta associação e conscientes
de estarmos a realizar um bom trabalho para a comunidade.
A parceria que mantemos com a Câmara Municipal de Caminha, na pessoa da
Sra. Dra. Júlia Paula Costa, e dos seus vereadores tem sido o caminho
correcto encontrado para vencermos as dificuldades com que constantemente
nos debatemos.
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A prova que estamos empenhados na dinamização da associação, esteve bem
patente no ano de 2008 com os eventos que realizamos:
Foi a “Festa na Selva” com grande sucesso, que aconteceu no dia 06 de Abril
de 2008, no Pavilhão Desportivo Municipal de Caminha, cujo cartaz contou
com vários artistas. Toy, Melão, Tatiana, Elsa Gomes, Tino de Rans,
JuCaminha, - Danças de Salão do Sira- Soc. de Inst. e Recreio Ancorense,
Mágico, Desfiles de Moda e outros.
Foi a Feira do Mar em Vila Praia de Âncora, onde assumimos um dos dois
“restaurantes” que serviram refeições e lanches e onde tivemos, ainda, uma
barraquinha de divulgação e marketing.
Foi a Feira a Medieval, na vila de Caminha, onde estivemos com a tenda
habitual.
Outra prova que estamos empenhados nessa divulgação, com os aspectos
pedagógicos inerentes, é o facto de termos lutado para que o Abrigo dos
Animais contemple um auditório para palestras e outros eventos, nesse âmbito,
com vistas à sensibilização da comunidade, com maior incidência nas crianças
para um futuro mais concertado de amor e respeito pelos animais.
Esse auditório é uma realidade, tendo em conta que já está em projecto na
divisória do Pavilhão Administrativo, que já foi montado no Abrigo dos Animais
ou Centro de Acolhimento Canil gatil de Caminha.
Em 2009, é para continuar essa luta de divulgação.
É um dos nossos objectivos de trabalho deste Plano e Orçamento.

M
A

FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS

I

Cuidados veterinários – alimentação – manutenção e limpezas –
acolhimento
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Tal como em 2007, em 2008 tivemos maiores gastos em virtude de termos
mais animais. Em 2009 a previsão é de continuidade nesse aumento visto que
a sociedade vive uma crise sem precedentes nas últimas gerações e
fatalmente os animais não serão, para muitas pessoas, motivo prioritário.
Os cuidados veterinários serão, tendo em conta a nossa experiência nessa
matéria, maiores e, portanto, mais dispendiosos, Assim, serão mais criaturas
dependendo da Selva dos Animais.
O numero de animais, sendo como são, mais do que anteriormente dão-nos
uma certeza de maiores gastos na alimentação dos mesmos.
Assim, é também em relação à manutenção e limpeza.
A rubrica Outras, refere-se 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.
Aí se consideram, materiais de limpeza, serviços postais, serviços em geral e
mais despesas de carácter eventual.
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RECEITAS
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TRANSFERÊNCIAS - VÁRIOS ORGANÍSMOS
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QUOTAS DE ASSOCIADOS
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DONATIVOS

04

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UTENTES

37 000,00
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8 000,00
11 000,00
2 000,00

A

TOTAL DAS RECEITAS
D

58 000,00

DESPESAS

O
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01 EQUIPAMENTOS PARA OS ANIMAIS

19 000,00

02 ENCARGOS COM PESSOAL

12 000,00

N

03 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

17 000,00

I

04 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

7 500,00

05 OUTRAS

2 500,00

A
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TOTAL DAS DESPESAS

58 000,00
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Caminha, 12 de Dezembro de 2008
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