RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
2005
Cabe-nos informar acerca do nosso trabalho em 2005, quer seja em termos de
actividades ou em termos financeiros.
Assim, começamos por dizer que gostaríamos de ter feito mais mas, trabalhar
debaixo de expectativas, não é muito motivador, em face de não termos tido sequer
uma data a prever o lançamento da primeira pedra para a construção do “Abrigo dos
Animais”, conforme a Câmara Municipal de Caminha objectiva vir a construir, e nós
todos ansiamos.
Na causa da falta de uma solução para a sua construção, estiveram os
condicionamentos do PDM sobre o terreno e a inoperância dos organismos que
tutelam essas áreas.
Pensamos que podemos dizer: “falta de sensibilidade”.
De qualquer forma, e como era de esperar, até porque a Associação é agora mais
conhecida, tivemos mais trabalho do que em 2004, no que à recolha, doação e
tratamento de animais diz respeito.
Muitos animais doentes, vítimas de acidentes rodoviários, foram tratados e
colocados em situação de doação.
Efectivamente, aí, nos serviços de veterinária, se encontram as maiores despesas,
mas também a maior satisfação de quem tem tido o trabalho e o carinho pelos
animais. As despesas de veterinária, como se sabe, não são referentes apenas a
serviços relacionados com as doenças ou acidentes mas, também, com a
esterilização de cadelas.
Ainda, no capítulo das despesas, tenha-se em conta a alimentação dos animais,
onde se fez um esforço financeiro considerável.
É verdade que houve pouco trabalho pedagógico, no que concerne à educação e
sensibilização perante a sociedade. Tivemos apenas algumas actividades discretas,
em virtude da filosofia que implantamos, que visa evitar uma sobrecarga do nosso
trabalho em face da falta de um “abrigo” para os animais e em face de parcos
recursos financeiros e logísticos para atender à um eventual aumento de animais
abandonados, o que por isso, conforme já o disséramos em 2004, prejudicou a
angariação de sócios e o consequente reforço de receitas.
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Não podemos deixar de louvar o grandioso trabalho da D. Idalina, nossa associada e
colega dos corpos gerentes, é que, sem ela, o trabalho realizado não teria sido
possível, pelo menos não nos moldes e nos resultados, positivamente, obtidos.
Também, tivemos o forte apoio, logístico e financeiro, da Câmara Municipal de
Caminha, que não se esquivou às suas responsabilidades no que diz respeito à
saúde e bem estar públicos, pois como sabemos, lhe cabem responsabilidades na
solução dos animais abandonados.

CONTA DE GERÊNCIA 2005

RECEITAS
01

TRANSFERÊNCIAS VÁRIOS ORGANÍSMOS

9 350,00

02

COTAS DE ASSOCIADOS

1 602,50

03

DONATIVOS PARTICUARES

04

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UTENTES

05

SALDO QUE TRANSITOU DE 2004
TOTAL DAS RECEITAS

464.01
0
649,59
12 066,10

DESPESAS
01 EQUIPAMENTOS PARA OS ANIMAIS:
76,00, 144,69

02 MELHORAMENTOS NO ESPAÇO FÍSICO
03

0

SERVIÇOS VETERINÁRIOS:
59,50, 3103,90, 3370,30, 381,50, 839,45, 1729,22

04

220,69

9 483,87

ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS:
259,66, 478,67, 456,29, 555,75, 351,02

2 101,39
2

05

OUTRAS
29,40, 24,00, 76,00, 7,15,

136,55

TOTAL DAS DESPESAS

11 942,50

CONTA DE GERÊNCIA 2005

SALDO A TRANSITAR PARA 2006

01

RECEITA

12 066,10

02

DESPESA

11 942,50

03

SALDO EM 31-12-2005

123,60

CAMINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

O Presidente Conselho Directivo
Carlos Alberto Mouteira Fernandes

O Tesoureiro do Conselho Directivo
Luciano Maria Reis Lima Santos
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