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CNE

Circular n.º 11/2015
DE: Secretaria de Núcleo Prevenção, Ambiente e Rádio Escutista – Departamento de
Ambiente
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
ASSUNTO: Campanha de recolha de alimentos para animais

2015-03-10

A pedido da Associação de Protecção dos Animais dos Açores divulga-se a seguinte
iniciativa:
“A Associação de Protecção dos Animais dos Açores (APA) vai integrar, a 16 e 17 de
Maio, uma campanha de recolha de alimentos de abrangência nacional com a parceria
da Animalife (http://home.animalife.pt/pt/home) e do Grupo SONAE. Esta campanha
de recolha de alimentos para animais decorrerá em Portugal continental, Madeira e,
pela 1ª vez, nos Açores. Na ilha de S. Miguel, a APA Açores é a associação parceira.
Os bens recolhidos, à semelhança do que tem sido feito por nós até agora mas em
campanhas mais pequenas e individualizadas por loja, são destinados a assegurar a
alimentação dos muitos cães e gatos que temos a cargo, dos animais a cargo de
famílias e pessoas com dificuldades financeiras mas que, mesmo assim, de tudo
fazem para ajudar os animais abandonados, e na alimentação das variadas colónias
de gatos silvestres sinalizadas.
Neste sentido, vimos pedir a V/ preciosa colaboração nesta iniciativa que ao longo dos
dois dias mencionados atrás terá lugar, simultaneamente, nas quatro lojas
Continente/Modelo:
•
•
•
•

Ponta Delgada (Parque Atlântico);
Ponta Delgada (Fajã de Baixo);
Ribeira Grande;
Lagoa.

A aceitarem o nosso convite pedimos que indiquem em qual das lojas preferem levar a
cabo esta iniciativa solidária e se colaboram num dia ou nos dois ou, até, se um
agrupamento assegura o Sábado e outro no Domingo. Deixamos ao vosso critério a
forma como pretendem participar.
Ao integrarem esta iniciativa de âmbito nacional gostaríamos de saber se poderemos
divulgar, quando chegar a altura, os agrupamentos participantes e se permitem a
divulgação de algumas imagens com os jovens dentro das lojas.”
Os agrupamentos interessados deverão manifestar esta intenção informando a Junta
de Núcleo de S. Miguel.
Com os melhores cumprimentos, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
A Chefe do Departamento de Ambiente

(Cláudia de Fátima Raposo Botelho)
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