11 de maio | 10h - 12h

“Cãominhada da Ramada”
É já no próximo sábado, dia 11 de maio, que a Câmara Municipal de Odivelas promove a
Cãominhada da Ramada”, entre as 10h00 e as 12h00.
Dirigida ao público em geral, esta iniciativa proporciona o convívio entre cães e donos e
sensibiliza a população para a correta conduta a ter com os animais na via pública,
nomeadamente na recolha dos dejetos caninos e na educação dos cães para que se
relacionem com outros animais e pessoas de forma saudável.
Outro dos aspetos importantes é a possibilidade de promover a adoção dos animais alojados
no Parque dos Bichos, pelo que os cães caminharão conduzidos por funcionários do Serviço
de Veterinária Municipal. Além disso, considera-se que o envolvimento da população é uma
boa forma de divulgação, pelo que será permitida a inscrição de caminhantes para conduzirem
os cães do Parque dos Bichos.
A iniciativa terá uma vertente solidária. Para tal, será solicitado um contributo no ato da
inscrição - 1 Kg de ração seca ou 4x200g de ração húmida - que reverterá para as Associações
de Proteção Animal “Kausa Animal” e “Focinhos e Bigodes”.
A atividade terá como ponto de encontro o largo da Escola Secundária da Ramada, às 10h00,
com a presença da Associação Knine Service, que indicará algumas regras e conselhos para
uma correta conduta durante a cãominhada.
A atividade, com cerca de 1 quilómetro, inicia na Av. da Liberdade e vira na Av. 25 de Abril.
Aproveitando a área de lazer do Parque 25 de Abril, pretende-se fazer uma pausa de 15
minutos para descanso e abeberamento dos animais. A atividade reinicia pela Rua João
Pinheiro Chagas, contorna a rotunda e segue pela Rua Manuel de Arriaga, descendo pela Av.
da Liberdade e terminando na EB 2/3 Vasco Santana.
A inscrição deverá ser efetuada até ao dia 10 de maio na página de Facebook do Parque dos
Bichos, por e-mail pelo endereço svm@cm-odivelas.pt ou através do preenchimento da ficha
de inscrição e posterior entrega nas instalações do Serviço de Veterinária Municipal (Rua
Vasco Santana, nº19 A/B, Ramada) ou do Parque dos Bichos (Paiã, Pontinha).

Nota: segue em anexo a imagem ilustrativa desta iniciativa, acompanhada da ficha de
inscrição.
Odivelas, 7 de maio de 2019
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