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05 Maio - Actualização:

  

Várias semanas já passaram desdo o início das obras e o gatil não está, ainda, concluído pelo
que não há onde colocar os gatos. A despesa já ultrapassa os 700€ e temos angariado o valor
de 570€. Todas as ajudas são fundamentais. Esta despesa vem agravar as contas da
associação mas não podíamos, de forma alguma, permitir que os gatos permanecessem no
canil durante as obras. A quem prontamente nos ajudou o nosso obrigada.

  

23 Março - Actualização:
Os gatos Chester, Grumpy, Jagger e Brian seguiram para FAT. Recebemos mais 100€ de
ajudas. O nosso muito obrigada.

  

17 Março - Actualização:
Recebemos um donativo de 80€ para as despesas com o alojamento. Os gatinhos Poncho e
Cruise perdem FAT esta sexta-feira. Precisam de nova FAT (preferencialmente que acolha os
dois) urgente.

  

  

Actualização: Durante a tarde de hoje, os gatos Poncho e Cruise seguiram para FAT (apenas
por 15 dias) e os restantes para hotel. Mesmo sem recursos arriscamos a sua retirada. A ajuda
de todos é, agora, fundamental. Eles precisam de nós!
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    A AGERE , entidade responsável pela gestão do canil municipal de Braga, iniciou no dia dehoje, 16-03-2015, obras de ampliação das instalações do canil/gatil. As obras implicam, numafase inicial, o derrube da parede do actual gatil.  A ABRA entende que a realização das obras com os animais dentro das boxes, é inadequada edesaconselhável, não só porque o barulho é, para os animais, motivo de intenso stress,provocando alterações comportamentais, mas também porque a poeira que uma obra destecariz origina, acarreta um risco acrescido de doença.  A ABRA está, por isso, a envidar esforços no sentido de encontrar uma solução temporáriapara os gatos durante o período de duração das obras, que poderá passar pela sua colocaçãonum hotel ou em Famílias de Acolhimento temporário (FAT). Neste momento encontram-se 14gatos no gatil, sendo que a sua colocação em hotel terá um custo considerável.Se tiver disponibilidade para ser FAT entre em contacto com a ABRA através do mail: abra.associacao@gmail.com.  Não podendo ser FAT, qualquer ajuda monetária, por mais pequena que possa parecer,poderá fazer a diferença. Poderá fazê-lo através do NIB da ABRA: 0033 0000 45291630620 05(Millenium BCP).Ajude-nos a ajudar.  inassetmanagement.ru friendlyarm.biz phpmarket.org chistka-ozer.com.ua/ optnow.com.ua/www.avtokum.commexes.com.ua/креативные подарки
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