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NOTA À IMPRENSA

“Cãominhada” em Sines
A cidade de Sines recebe, no dia 16 de Janeiro (Domingo), entre as 10h e as 13h, a iniciativa
“Cãominhada”, uma caminhada saudável com cães, cujos objectivos são sensibilizar a
população para a correcta conduta a ter com estes animais na via pública, alertar para as
responsabilidades e obrigações que advêm da aquisição de um animal de estimação,
estimular a adopção de animais abandonados e o não abandono e incentivar a prática de
exercício físico por parte do dono e do animal.
A caminhada tem partida no Hospital Veterinário VetSines, passagem pela Avenida Vasco da
Gama e término na Câmara Municipal de Sines, totalizando cerca de 6 km. Ao longo do
percurso existirá uma zona de abeberamento, onde donos e animais poderão descansar e
beber água.
Antes da caminhada, realiza-se, pelas 09h30, um rastreio de obesidade e um exame de
estado geral ao animal gratuitos. Os participantes terão ainda oportunidade de contactar
com o trabalho dos Veterinários Sem Fronteiras – Portugal (VSF-Portugal).
Para participar no evento, o animal deve estar devidamente licenciado pela Junta de
Freguesia, ser conduzido por trela durante toda a prova, ser portador de coleira e, caso se
justifique, de açaime, estar saudável e fisicamente apto para a prova. O dono deve assinar
uma declaração de responsabilidade por todos os danos causado pelo seu cão, ter condições
físicas para controlar o seu animal (crianças com menos de 10 anos terão de ser
acompanhados por um adulto) e ser portador do boletim sanitário do animal.
As inscrições devem ser feitas na Junta de Freguesia de Sines, no Hospital Veterinário
VetSines, através dos números 927783270, 914247846 e 966541328, ou usando o e-mail
didi_weedy@hotmail.com.
A “Cãominhada” surge no âmbito do projecto “Educação Pró-Animal”, um trabalho de final
de curso de Diana Baptista, estagiária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade
Técnica de Lisboa, é organizada juntamente com os VSF-Portugal e tem o apoio da Câmara
Municipal de Sines, da Junta de Freguesia de Sines, da Virbac®, do Hospital Veterinário
VetSines e da Associação Nacional dos Médicos Veterinários dos Municípios (ANVETEM).
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