REGULAMENTO 2ª Edição “SÃO FÉLIX DA BICHARADA”

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Esta iniciativa tem como principal objetivo sensibilizar os cidadãos para a
importância do bem-estar e adoção animal. Através deste evento procuramos dar a
conhecer as diversas Associações de Defesa Animal que apoiam a nossa Freguesia,
criando condições para que estas possam angariar fundos, bens alimentares e
voluntários. Sendo uma iniciativa sem fins lucrativos, os fundos angariados serão
distribuídos, na sua totalidade, pelas associações participantes como auxílio à
atividade que desenvolvem.

2. PROGRAMA DO EVENTO: SÃO FÉLIX DA BICHARADA – 4ª Edição – 18 de Junho de
2017

A partir das 10h e durante todo o dia – Feira de Adoção Animal e Campanha de
Angariação (rações e produtos animais, mantas ou qualquer outro tipo de objetos)
16:00h - Início da Cãominhada – Inscrição Prévia na Junta de Freguesia, via e-mail
(saofelixdabicharada@gmail.com) ou no próprio dia do evento.
18:00h – Sorteio Premiado para os Participantes na Cãominhada e discurso dos
representantes das entidades envolvidas.
19:00h – Encerramento do Evento.
(programa ainda sujeito a alterações)

3. PARTICIPAÇÃO NA CÃOMINHADA
3.1 PROGRAMA CÃOMINHADA
Início das inscrições – a partir da data da publicação deste Evento
Dia 17 de Junho: Encerramento das inscrições
Dia 18 de Junho: Data da 4ª Edição do evento “São Félix da Bicharada”
14:00 – Receção dos participantes e distribuição do kit de participação
Stand de Fotografias para os participantes
16:00 – Partida
16:45 – Ponto de Paragem - Água
17:45 - Chegada
18:00 – Sorteio Premiado para os Donos dos Animais Participantes.
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3.2 PERCURSO
O percurso da cãominhada irá realizar-se ao longo da costa marítima da Freguesia
no qual estão previsto apenas 1 ponto de paragem para os animais beberem água. O
Percurso terá início na Avenida da Liberdade, no Parque de Estacionamento, junto ao
café Pastello (recinto do evento) e terminará no mesmo sítio.

3.3 NORMAS E PRINCÍPIOS
3.3.1

OBJETIVO:
O objetivo da Cãominhada é o convívio entre todos os participantes e
principalmente fortalecer a relação entre o dono e o seu animal de
estimação.

3.3.2


QUEM PODE PARTICIPAR E SEGUNDO QUE CONDIÇÕES:
Cães dóceis, habituados a conviver com outras pessoas e animais que se
façam acompanhar pelos donos maiores de 16 anos. Menores de 16 anos
devem fazer-se acompanhar do responsável.



Para um maior controlo de todo o evento é imperativo que todos os
animais se encontrem em boas condições de saúde e que no dia da
Cãominhada

se

façam

acompanhar

do

boletim

sanitário.

Nunca

Página | 2

esquecendo que é igualmente obrigatório a utilização de meios de
controlo dos animais, nomeadamente, coleira, peitoral ou trela.


Todos os Animais que estejam classificados por Lei como sendo
potencialmente perigosos devem seguir as regras estipuladas pelo Decreto
de Lei 46/2013 de 4 de Julho. Com especial atenção para o seguinte artigo:
“Artigo 13 – Medidas de Segurança reforçadas na Circulação
2- Sempre que o detentor necessite de circular na via pública, em lugares
públicos ou em partes comuns de prédios urbanos com os animais
abrangidos pelo presente decreto-lei, deve fazê-lo com meios de
contenção adequados à espécie e à raça ou cruzamento de raças,
nomeadamente caixas, jaulas ou gaiolas, ou, no caso de cães, açaimo
funcional que não permita comer nem morder e, neste caso, devidamente
seguro com trela curta até 1m de comprimento, que deve estar fixa a
coleira ou peitoral.”



É possível a participação na cãominhada sem se fazer acompanhar de um
animal.



Caso existam participantes que não se façam acompanhar de um animal,
e se assim o entenderem, a organização tentará disponibilizar um amigo de
quatro patas. Para tal deverá mencionar esse aspeto aquando a sua
inscrição

na

Junta

de

Freguesia

ou

através

do

e-mail:

saofelixdabicharada@gmail.com.

3.4 INSCRIÇÃO
3.4.1


COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO?
Todos os participantes deverão efetuar a sua inscrição atempadamente, ou
seja preferencialmente, até dia 16 de Junho (sexta-feira) através do e-mail:
saofelixdabicharada@gmail.com ou na Junta de Freguesia de São Félix da
Marinha (Rua de São Félix, nº 733). No entanto também se podem inscrever
no dia do evento, mas a atribuição do kit para a Cãominhada não é
garantida.



Na inscrição, quer na Junta de Freguesia quer por e-mail, deverá indicar os
seguintes dados: Nome do Dono, contacto do dono (e-mail e telefone),
Nome do Cão e Raça. No caso de não ter cão próprio e se quiser passear
na Cãominhada um animal de uma Associação deverá mencioná-lo no
momento da Inscrição.



No ato da inscrição será dado ou enviado a cada participante o presente
regulamento para consultarem todas as condições de participação.
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Apenas serão permitidos o máximo de dois animais por dono/a e o máximo
de dois acompanhantes por animal.



Após a inscrição e se por algum motivo não poder estar presente na
Cãominhada,

deverá

comunica-lo

por

e-mail:

saofelixdabicharada@gmail.com ou através do número 915 374 849, até dia
17 de Junho pelas 13h.


A inscrição na Cãominhada terá um custo simbólico de 2,5 Euros, valor que
reverterá na totalidade para as associações participantes. O pagamento
será realizado no dia do evento, junto do secretariado, onde será atribuído
a cada animal um kit e uma senha para o sorteio premiado que irá decorrer
no final da Cãominhada.



O preço da Inscrição por pessoa e por animal encontra-se explícito na
seguinte tabela:

Acompanhante

Animal de Companhia

Preço de Inscrição

Kit de Participação

Senhas Sorteio

1

0

€ 2,50

T-Shirt

1

1

1

€ 2,50

1 Kit Completo(*)

1

1

2

€ 5,00

2 Kits Animal(**) 1 T-Shirt

2

2

1

€ 5,00

2 T-Shirts + 1 kit Animal

2

(*) Kit Completo – 1 T-shirt para o acompanhante e um kit para o Animal.
(**) Kit Animal - pack de acessórios e/ou snacks para o animal de estimação.

3.4.2


KIT DE PARTICIPAÇÃO
O Kit é constituído por uma t-shirt e um pack de acessórios e/ou snacks
para o seu animal de estimação.



No caso de haver participantes sem animal apenas será atribuído a T-Shirt
visto que a atribuição do restante kit não se justifica.



Para

aqueles

que

decidirem

levar

na

Cãominhada

um

animal

disponibilizado por uma Associação, deverão ficar apenas com a t-shirt e
oferecer o restante kit à Associação que generosamente disponibilizou o
animal.


No ponto anterior Como efetuar a Inscrição? Clarificou-se o que será
entregue e em que condições a cada participante.
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3.4.3


SORTEIO
No final da cãominhada será realizado um sorteio. Todos os participantes
estão habilitados - as senhas são atribuídas no ato de pagamento, junto do
secretariado.

3.4.4


AVISOS E OBSERVAÇÕES
As ações dos animais, durante o dia do evento, são da inteira
responsabilidade dos seus donos.



Compete aos donos saber se os seus animais estão, normalmente,
habituados a conviver com outras pessoas e com outros animais, evitando
assim eventuais ataques, tanto a pessoas como entre animais.



Não é permitido a presença de animais sem a devida coleira e trela.



Todos os cães de raça considerada perigosa devem cumprir o que já foi
dito na pág.2/3.



Durante toda a cãominhada a organização aconselha a que os donos
tenham particular atenção aos comportamentos do seu animal de
companhia para a ordem seja mantida.



A organização frisa, ainda, que durante a Cãominhada deve ser mantida
uma distância de segurança entre os participantes, para que os animais
tenham espaço para passear/caminhar evitando situações de stress.

4. AVISOS E OBSERVAÇÕES
As ações dos animais, durante o dia do evento, são da inteira responsabilidade dos seus
donos.

5. FEIRA DE ADOÇÃO ANIMAL
Ao longo de todo o dia, a partir das 10h, teremos disponíveis no recinto animais para
adoção.

5.1 REGRAS PARA A ADOTAÇÃO


A Junta de Freguesia deixa ao cargo das associações todo o processo de
adoção, confiando no seu bom senso e conhecimento da matéria.



Todos os animais que forem adotados deverão, num futuro próximo, ser
chipados e registados nas devidas Juntas de Freguesia.
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6. CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE DONATIVOS
Durante todo o dia iremos aceitar donativos que devem ser entregues na zona
do secretariado.


As rações, produtos e o dinheiro angariado na Cãominhada do dia 18 de
Junho será distribuído pelas associações participantes no final do evento.

Todas as questões ou sugestões que possam surgir depois da leitura deste
documento devem ser dirigidas para a responsável pelo Pelouro da Proteção Animal
(Maria João Lopes – Telm. 915 374 849 – mariajoao.felixmarinha@gmail.com)
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