
O que são StreetNotes? Não é um boletim informativo 
completo. Algumas notas com as nossas notícias mensais.

Todos os meses, um e-mail é enviado a todos os apoiantes do StreetBuddies 
e streetLife para os manter atualizados com as notícias atuais e o que se 
passa. Achámos que também seria uma boa ideia partilhar estas StreetNotes 
no nosso site para que os nossos apoiantes saibam o que se passa entre as 
nossas Newsletters Trimestrais.

Olá, apoiantes da StreetLife... 
Outubro deu-nos um pouco de espaço de "respiração", tempo para recuperar 
todas as candidaturas como resultado da nossa campanha de setembro. 
Tivemos 41 pedidos de ajuda e isso resultou em muito trabalho a visitar casas 
e a marcar consultas com os nossos veterinários parceiros para a cirurgia. No 
mês de outubro os pedidos diminuíram ligeiramente (ver os números abaixo), 
mas no geral ainda estamos a fazer melhor do que no ano passado.

O vencedor do StreetBuddy do nosso presente de 
agradecimento para outubro é: SB074 Irene de 
Querenca. Entraremos em contacto para arranjar uma 
"entrega". 
Bem-vindos aos nossos novos StreetBuddies este 
mês…. temos a Debbie & Ivan e a Sue que se tornaram 
parte da nossa família StreetBuddy.

Temos agora 57 StreetBuddies ativos a gerar na região de 3400,00€ por ano 
em doações. 
Cada StreetBuddy ajuda a esterilizar um cão por ano….. um cão sendo 
esterilizado faz uma grande diferença, tudo isto por €5,00 por mês. Para saber 
mais aceda a: www.streetlife.pt/streetbuddy

Cuidado com o nosso StreetBuddy 
Virtual 12 dias de Apelo de Natal - 
vamos tentar aumentar os nossos 
StreetBuddies, você pode nos ajudar a 
esterilizar mais cães.  Mais informações 
serão enviadas a todos pouco antes de 
dezembro e também serão publicadas na 
nossa página de Facebook e o Website.
Recebe os seus €5,00 por mês no momento disponível. Ajude alguns 
cachorrinhos a tornarem-se livres de cachorrinhos no próximo ano, ajude-nos a 
reduzir o número de cachorrinhos e vadios indesejados.
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StreetBuddy Christmas Coffee & Cake Morning…. 
a nova equipa (Dizzie, Janet & Maggie), que agora 
está a tomar conta das StreetBuddy Coffee Mornings, 
já entrou em ação e resolveu uma data - 11 de 
dezembro.

Uma das nossas apoiantes da StreetLife, Tina McEvoy, é uma artista e tem 
estado envolvida em várias exposições tanto no Reino Unido como na 
Madeira... este é o seu site: https://tinamcevoy.de/. 
Toda a sua obra de arte é agora para o seu projeto "Arte para ajudar cães 
necessitados" - ela quer ajudar a reduzir o sofrimento desnecessário de 
filhotes indesejados. Não vende a sua obra de arte – pede uma doação e 
depois vai para associações de animais – a StreetLife é uma delas. Alguns de 
vocês podem estar interessados em dar uma vista de olhos www.streetlife.pt/
tina-mcevoy. 

Por que não vem a Vila Monte ver a Tina's Artwork e dizer olá? 
Não é preciso estar presente na Prova de Vinhos para ver a exposição. 

Quaisquer doações no dia irão para a StreetLife.

O que se passa com a StreetLife? 
• Graças ao seu apoio, autorizamos 185 esterilizações 
este ano em comparação com 143 no final de outubro do 
ano passado. 
• Aumento de quase 30% em relação ao ano anterior. 
• Ainda estamos à procura de mais StreetEyes apenas 
uma pessoa em São Bras se ofereceu para ajudar — lá 
Deve ser mais de vós que possam fazer alguma coisa?

Eles vão enviar os convites nos próximos dias para StreetBuddies e para alguns 
dos nossos apoiantes regulares... Fique de olho num e-mail de Dizzie. Verifique 
regularmente a sua pasta Junk no caso do convite ir lá, Dizzie.  Pode não ser 
alguém de quem normalmente esperaria um e-mail para que o seu sistema 
pudesse “lixo".
Exposição de Arte para StreetLife no Octante Vila 
Monte (Moncarapacho) por Tina McEvoy, quinta-feira, 
17 de novembro, das 3h00 às 19h30….. 
Para além da Degustação de Vinhos StreetLife & 
Jantar no Vila Monte haverá também uma pequena 
Exposição de Arte na área de receção principal durante 
parte da tarde e antes da degustação de vinhos.

É a nossa notícia para este mês. Estaremos em contato novamente em breve e 
obrigado pelo seu apoio contínuo. 

A Equipa StreetLife


