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Comemorações do Dia Mundial do Animal - 24 » 29 Setembro 2012    
 

 

O Dia Mundial do Animal celebra-se desde 1930 em vários países e destina-se a lembrar que os 

animais são seres vivos com direitos. A efeméride coincide, propositadamente, com o dia da morte de 

Francisco de Assis, por este ser tão bondoso para com os animais. 

Os direitos dos animais foram consagrados em 1978 através da aprovação da Declaração Universal 

dos Direitos do Animal pela UNESCO. 

 

Para assinalar o Dia Mundial do Animal, que se comemora a 4 de Outubro, a Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro, em colaboração com o Canil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras 

de Santa Maria e a Divisão Municipal do Ambiente e Conservação da Natureza, planearam uma 

semana repleta de iniciativas dedicada aos animais e aos amantes destes bichanos.  

 

 
CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS PARA ANIMAIS 
24 » 29 Setembro 2012 | Horário de funcionamento da BMFC | Átrio da BMFC 

Campanha de sensibilização e de recolha de bens para animais: medicamentos, comida, cobertores, 

almofadas, etc. Todos os produtos angariados serão distribuídos pelo Canil Intermunicipal da AMTSM e 

outras instituições de proteção animal. 

 



EXPOSIÇÃO "ANIMALICES" 
24 » 29 Setembro 2012 | Horário de funcionamento da BMFC | BMFC 

Com vista a comemorar o Dia Mundial do Animal, de 24 a 29 de setembro, a Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro vai levar a cabo a exposição intitulada "Animalices" que estará patente ao público no 

seu horário de funcionamento. Esta exposição, que pode ser vista em vários espaços da biblioteca 

municipal, é composta por cartazes e documentos variados com o objetivo de divulgar o acervo 

documental existente sobre esta temática, procurando desta forma sensibilizar os munícipes para a 

vida animal em todas as suas vertentes. 

 
MURAL CATÁLOGO DE ANIMAIS PARA ADOÇÃO  
24 » 29 Setembro 2012 | Horário de funcionamento da BMFC | BMFC 

Para assinalar o Dia Mundial do Animal, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro e o Canil 

Intermunicipal da AMTSM realizam, na tarde do dia 29 de setembro, uma campanha de adoção de 

animais abandonados. Nesse sentido, ao longo de toda a semana, pode visitar a biblioteca municipal, 

visualizar o mural catálogo de animais para adoção e conhecer um pouco mais sobre as características 

dos animais disponíveis. Neste mural pode também conhecer o guia da adoção responsável que 

apresenta conselhos sobre a adoção, os cuidados básicos a ter com os animais, o controle da 

reprodução e o serviço prestado pelo Canil Intermunicipal da AMTSM.  
Aceda aqui ao Mural Catálogo de Animais para Adoção 

 
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS INFORMATIVOS SOBRE ADOÇÃO E 
CUIDADOS BÁSICOS DOS ANIMAIS  
24 » 29 Setembro 2012 | Horário de funcionamento da BMFC | BMFC 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro e o Canil Intermunicipal da AMTSM organizam uma 

distribuição de folhetos que permitem à comunidade saber mais sobre a adoção, quais os cuidados 

básicos sobre o alojamento, a alimentação, a higiene, a saúde, a vacinação, a desparasitação, o 

controle da reprodução, o uso do microchip e as obrigações legais. Desta forma, os interessados têm 

várias informações para serem donos responsáveis.  

 
HORAS DO CONTO DEDICADAS A ESTÓRIAS COM/SOBRE ANIMAIS  
Ciente que a leitura e o contacto com os livros são de extrema importância para o crescimento e 

desenvolvimento do ser humano, a biblioteca municipal organiza duas sessões de Hora do Conto 

dedicadas aos animais. Pretende-se desta forma consciencializar os mais novos sobre a importância 

que têm os animais no nosso dia-a-dia e sobre o respeito que todos os animais merecem. 

 
Programa escolas EB1  
25 Setembro 2012 | 10h00 | Sala do Conto e Atelier de Expressão Artística da BMFC  

O conto escolhido para esta sessão é «200 amigos (ou mais) para 1 vaca», da autoria de Alessia Garilli 

e de Miguel Tanco. 

Sinopse: Às vezes não basta ter uma ideia brilhante. Sobretudo se a ideia for encontrar muitos amigos 

para uma vaca! É preciso ter: um pai que confie em nós, uma mãe que não esteja sempre a dizer: "-

Não, não e não! -, e muitos animais dispostos a dar uma mãozinha!... 

Programa Jardins de Infância  
27 Setembro 2012 | 10h00 | Sala do Conto e Atelier de Expressão Artística da BMFC  

A estória selecionada é «A viagem das borboletas», da autoria de Paula Carbonell e de Chené.  

Sinopse: Como é que numa viagem tão curta se fazem amigos para sempre??? A viagem desta 

borboleta torna-se uma lição de vida...  

 
 
 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=463


DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTIDAS POR ANIMAIS  
25 Setembro 2012 | 14h30 » 15h30 | Anfiteatro ao ar livre da BMFC 

Aberta à comunidade em geral, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em parceria com a Ânimas - 

Associação Portuguesa para a Intervenção com Animais de Ajuda Social, realizam uma demonstração 

de atividades assistidas por animais que vai ser orientada por Sebastião de Castro Lemos (Ânimas). 

Esta iniciativa visa promover os benefícios a nível motivacional, educacional, recreativo que um animal 

devidamente treinado pode proporcionar a pessoas que tenham algum tipo de limitações físicas.  

 
WORKSHOP DE GROOMING PARA CÃES DE PELAGEM MÉDIA E LONGA  
25 Setembro 2012 | 18h00 » 19h30 | Anfiteatro ao ar livre da BMFC | Inscrição prévia 
gratuita 

Com este workshop pretende-se que os participantes adquiram conhecimentos básicos no âmbito da 

correta realização de um grooming, com o objetivo de higienizar e cuidar do aspeto estético do cão, 

corrigindo defeitos e falhas de pelagem, tornando-os mas limpos e bonitos. 

Esta iniciativa, que vai ser ministrada pelo formador Carlos Costa (afixo Lioncrosier), destina-se a 

maiores de 14 anos de idade. 

As inscrições são gratuitas e limitadas a 25 participantes, sujeitas a confirmação por parte da 

organização. Podem ser realizadas presencialmente na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, pelo 

email bibliotecasa@cm-oaz.pt, ou pelo telefone 256607177 (A/C Carlos Costa), indicando sempre os 

seguintes dados: Nome completo, Morada, Código Postal, Idade, Telefone/Telemóvel, Email, 

Ocupação/Instituição. 

Informações adicionais: Não é necessário trazer cão 

 
DEMONSTRAÇÃO DE CINOTECNIA  
26 Setembro 2012 | 14h00 | Anfiteatro ao ar livre da BMFC  

O Núcleo Escola Segura (NES) do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis da GNR organiza 

uma demonstração de cinotecnia (habilidades de cães treinados) para a comunidade escolar, na 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. Os protagonistas serão cães treinados e esta iniciativa visa 

possibilitar aos participantes uma noção básica da importância do cão enquanto complemento das 

ações na área da segurança e de que, com treino, pode ser tirado o máximo partido de todo o potencial 

e capacidades naturais do cão, nomeadamente ao nível do olfato para a deteção de droga, engenhos 

ou situações de calamidade. 

 
CÃOMINHADA COMEMORATIVA DO DIA MUNDIAL DO ANIMAL  
26 Setembro 2012 | 18h00 » 19h30 | Inscrição prévia gratuita 

Destinada à comunidade em geral com os seus respetivos cães, a Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro organiza a 1.ª Cãominhada - Caminhada com Cães. Pretende-se com esta Cãominhada 

comemorar o Dia Mundial do Animal, alertando para os direitos e deveres das famílias que possuem 

animais ou potenciais candidatos à adoção/aquisição de um animal. Será um percurso urbano em 

circuito de dificuldade baixa, com início na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro (Rua General 

Humberto Delgado), seguindo pelo Largo do Gemini, entrando na Rua António Alegria (pedonal), Rua 

do Emigrante, Praça José da Costa (onde haverá uma pequena pausa), realizando de seguida o 

caminho inverso. 

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente na Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro, pelo email bibliotecasa@cm-oaz.pt, ou pelo telefone 256607177 (A/C Carlos Costa), indicando 

sempre os seguintes dados: Nome completo, Morada, Código Postal, Idade, Telefone/Telemóvel, 

Email, Ocupação/Instituição, Nome e idade do cão. 

Só podem participar cães com o boletim de vacinas atualizado, trela e que tenham a vacina antirrábica 

(normalmente é ministrada por volta dos 4 meses de idade). Podem participar cães que, segundo a lei, 

são considerados "potencialmente perigosos", desde que venham com trela e açaimados e que 



cumpram os restantes requisitos legais. Não podem participar cães doentes nem cadelas com o cio. 

Todos os participantes devem trazer água e recipiente para o seu cão beber durante o percurso, bem 

como sacos higiénicos para apanharem os dejetos que os seus animais possam deixar pelo caminho. 

 
SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ADOÇÃO RESPONSÁVEL 
27 Setembro 2012 | 10h00 » 11h00 | Sala Polivalente da BMFC 

Em Portugal, todos os anos são abandonados muitos animais, que acabam por morrer à fome ou por 

serem atropelados quando vagueiam pelas ruas em busca de alimento ou de abrigo, ficando, para além 

disso, sujeitos a todo o tipo de doenças que poderão ser transmissíveis, em particular, às crianças e 

colocar em causa a saúde pública. Desta forma, é importante dar a conhecer a importância e a 

responsabilidade quando pedem aos familiares para comprarem ou adotarem um animal de estimação, 

em particular um cão. Organizada pela Divisão Municipal de Serviços do Ambiente e Conservação da 

Natureza, esta ação de sensibilização pretende transmitir à comunidade escolar informações sobre o 

que é necessário para ter um animal de estimação antes de o solicitar aos pais. 

 
ATELIER DE CONSTRUÇÃO DE ANIMAIS ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO 
DE RESÍDUOS 
27 Setembro 2012 | 14h00 e 15h00 | BMFC 

Para assinalar esta efeméride, a Divisão Municipal de Serviços do Ambiente e Conservação da 

Natureza organiza um atelier de construção de animais através da reutilização de resíduos. Pretende-

se com esta atividade que os mais novos a brincar sejam sensibilizados para a importância dos animais 

no nosso dia-a-dia e o respeito que devemos ter, uma vez que fazem parte do nosso ecossistema. 

Durante a realização do atelier será apresentado um conto de uma pequena lagarta, a Pipa, que não 

consegue esperar para crescer e que quer descobrir o que vai ser quando for grande, explorando o 

mundo dos insetos. 

No local também estarão expostos diversos animais realizados com reutilização de resíduos. 

 
WORKSHOP DE TÉCNICAS DE CLICKER E MÉTODOS DE TREINO 
POSITIVO  
27 Setembro 2012 | 18h00 » 19h30 | Anfiteatro ao ar livre da BMFC | Inscrição prévia 
gratuita 

Com a realização deste workshop pretende-se que os participantes adquiram conhecimentos básicos 

no âmbito das técnicas básicas de clicker e métodos de treino positivo de cães, sem recurso à força 

física ou qualquer tipo de método que cause dor ou medo nos cães. 

Esta iniciativa, que vai ser ministrada pelo formador Carlos Costa (afixo Lioncrosier), destina-se a 

maiores de 14 anos de idade. 

As inscrições são gratuitas e limitadas a 12 participantes, sujeitas a confirmação por parte da 

organização. Podem ser realizadas presencialmente na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, pelo 

email bibliotecasa@cm-oaz.pt, ou pelo telefone 256607177, indicando sempre os seguintes dados: 

Nome completo, Morada, Código Postal, Idade, Telefone/Telemóvel, Email, Ocupação/Instituição, 

Nome e idade do cão. 

Informações adicionais: É necessário trazer cão 

 
PINTURAS FACIAIS  
29 Setembro 2012 | Horário de funcionamento da BMFC  

Para assinalar o Dia Mundial do Animal e no sentido de envolver a comunidade oliveirense na proteção 

e na adoção animais, consciencializando-os para a importância que os animais têm na sociedade em 

geral e no ecossistema, a biblioteca municipal dinamiza sessões de pinturas faciais para interagir com 

as crianças e visitantes e despertar o interesse e curiosidade de miúdos e graúdos neste dia de festa. 

 



SESSÃO DA BEBETÉCA E DA OFICINA DO ANIS ESTRELADO DEDICADA 
AOS ANIMAIS  
29 Setembro 2012 | 10h30 » 11h30 | Sala do Conto e Atelier de Expressão Artística da 
BMFC 

Para assinalar o Dia Mundial do Animal junto do público da primeira infância, a biblioteca municipal 

preparou uma sessão da Bebéteca especialmente dedicada aos animais num espaço de aprendizagem 

ativa para bebés (6 aos 36 meses) que, acompanhados pelos pais ou outros familiares, iniciam a sua 

caminhada para a leitura. Paralelamente, a Oficina do Anis Estrelado, também esta dedicada às 

animalices, permite ocupar as crianças com mais de três anos, um espaço que facilita o 

desenvolvimento da apetência para o livro e para a leitura nos primeiros anos de vida da criança.  

 
TARDE DE ADOÇÕES 
29 Setembro 2012 | 14h30 » 17h00 | Anfiteatro ao ar livre da BMFC | Inscrição prévia 
gratuita 

Durante o sábado à tarde, entre as 14h30 e as 17h, o Canil Intermunicipal da Associação de 

Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) instala-se na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

e realiza uma Tarde Aberta de Adoções, associando-se às comemorações do Dia Mundial do 

Animal, com mais uma campanha de adoção de animais abandonados. Durante a visita a população 

pode conhecer o trabalho desenvolvido pelo canil, os cuidados a ter com os animais abandonados e 

ser sensibilizado contra o abandono e maus-tratos de animais. Mais importante, é uma oportunidade 

de adotar um dos muitos animais que aguardam ansiosos por uma família que lhes proporcione uma 

vida feliz e digna! 

Informações adicionais: Os futuros adotantes terão que ser maiores de idade e fazerem-se 

acompanhar de BI ou CC e de um comprovativo de morada (fatura de água, luz, telefone ou carta de 

condução). 

 
SESSÃO DE CONTOS "CANIL «CÃO»ESTÓRIAS" 
29 Setembro 2012 | 15h00 » 16h00 | Sala do Conto e Atelier de Expressão Artística da 
BMFC | Famílias 

A leitura e o contacto com os livros são de extrema importância para o crescimento do ser humano, 

nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento das capacidades imaginativa, criativa e de gosto 

pela leitura. Neste sentido, a biblioteca municipal organiza a sessão de contos "Canil «Cão»estórias", 

cujo objetivo consiste em consciencializar os mais novos sobre a importância que têm os animais no 

nosso dia-a-dia e o respeito que todos os animais merecem. O conto escolhido para esta sessão é «O 

Quinas Ganha uma Casas», da autoria de Violante Saramago Matos. 

Sinopse: Em Santa Cruz, na ilha da Madeira, havia um cachorrinho pequenino e muito bonito que vivia 

na rua com dois amigos mais crescidos. Até que um dia... 
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