
O StreetLife Newsletter (4 x por ano) é a 
nossa oportunidade de lhe dizer o que 
conseguimos, trabalhando em conjunto como 
um grupo.  

Aqui estão alguns factos e números para 
mostrar como estamos a gastar os seus 
donativos.

A nossa 
campanha de 
esterilização 
de setembro. 

Acredito que 
podemos dizer 
que foi um 
sucesso.

Gostaríamos de lhe dar um pouco de 
conhecimento sobre a campanha. 

Os abrigos para cães estão transbordando 
porque há tantos cães vadios e cachorrinhos 
indesejados sendo jogados em caixotes do 
lixo.

Em setembro, ajudámos famílias de baixos 
rendimentos com cães grávidas a 
esterilizarem-nas de graça. Para outros 
cães pedimos uma contribuição de €30,00. 

Foram feitas visitas domiciliárias para cada 
pedido para verificar a elegibilidade. A 
contagem final foi de 41 candidaturas - 32 
mulheres (4 grávidas) e 9 homens. 

A Junta de Freguesia local ajudou com 
candidaturas e uma equipa de voluntários 
colocou cartazes em caixotes para espalhar 
a palavra sobre a StreetLife. 

Outra campanha deste tipo está prevista 
para o futuro.

A nossa nova rapariga do cartaz 
Um apoiante... Anjo, que  
organizou eventos para a  
StreetLife decidiu 
envolver-se em ajudar  
a distribuir cartazes. 

Ela agora tem uma equipa  
de voluntários e eles vão  
à procura de caixotes!  
Os caixotes são onde muitos filhotes são 
despejados e para onde os locais vão, 
várias vezes por semana, por isso ajuda 
muito, para espalhar a palavra. Os cartazes 
também estão em português. 

Sabemos que podem ser retirados, mas os 
voluntários ficarão de olho nos cartazes e, 
se forem removidos, serão substituídos! 

As senhoras do escritório da Junta de 
Freguesia local em Moncarapacho estão a 
imprimir fotocópias para poupar custos 
para a StreetLife.  

Se quiser ser um dos voluntários do cartaz 
do Anjo, por favor envie-nos um e-mail. 

Desesperado por mais StreetEyes…

Olá, apoiantes da StreetLife….

De acordo com a 
Newsletter Q2, a 
StreetLife precisa 
de mais ajuda de 
voluntários.

Procurado... mais StreetEyes para visitar/
falar com famílias que pediram apoio. 

Os voluntários não precisam de ser 
fluentes, mas têm de ser capazes de falar 
alguns portugueses. Precisamos de mais 
StreetEyes em Faro, Tavira, São Bras, 
Moncarapacho, Fuseta e Olhão. 

Para mais informações, por favor, vá a….  

www.streetlife.pt/street-eyes  

Se estiver interessado, contacte Graeme 
que explicará o que está envolvido…….

info@streetlife.pt.  

Qualquer ajuda seria apreciada….. é 
impossível para nós estar em todos os 

lugares ao mesmo tempo.

Precisamos de 
mais StreetEyes!
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Porque é que a StreetLife precisa de StreetBuddies? 

Toda a gente precisa de família e os StreetBuddies são a 
nossa família StreetLife. Eles têm nos apoiado por muitos 
anos e levantou uma incrível €14038.88 desde 2019, 
incluindo €2554,51 de moedas das Caixas de Dinheiro e 
dos nossos StreetSavers. 

• Temos 55 StreetBuddies ativos que angariam €3300,00 
por ano e "emitiram" um total de 81 cartões de membro do 
StreetBuddy. 

• Infelizmente, "perdemos" 26 Buddies, resultando em 
doações reduzidas de cerca de €1560.00 por ano.
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Quer ser o meu 
StreetBuddy?

• Cada Buddy é especial para nós. passado, presente e futuro. Todos os nossos 
StreetBuddies são convidados para as nossas manhãs de café para dizer "obrigado" pelo 
seu apoio. 

• As doações dos StreetBuddies equivalem a uma esterilização por ano, ajudando uma 
família com baixos rendimentos a esterilizar o seu cão, com o nosso apoio. 

• Cuidado com o nosso StreetBuddy 12 dias de Apelo de Natal - gostaríamos de 
aumentar os nossos Buddies para angariar fundos para que possamos esterilizar mais 
cães. Por favor, "inscreva-se" no nosso próximo StreetBuddy Coffee Morning ou on-
line. 

Todos os meses, um dos nossos StreetBuddies (de Fuseta, Santa Catarina, Faro, Olhão, 
Moncarapacho, Bordeira, Carvoeiro e Almancil) é selecionado para um "presente de 
agradecimento" que é sempre doado por um dos nossos apoiantes. Para quem já não é 
StreetBuddies, se quiser saber mais, visite o nosso site: www.streetlife.pt/streetbuddy 

Existe um formulário de candidatura on-line ou pode simplesmente enviar-nos um e-mail - 
teremos todo o gosto em recebê-lo!  

€5 por mês faz a diferença e você vai apoiar uma família com baixos rendimentos para 
esterilizar seu cão e ajudar a reduzir filhotes indesejados e cães vadios.

StreetBuddy manhã de café….. 

No passado, tivemos duas manhãs de café StreetBuddy no Restaurante Caravela em 
Moncarapacho e a última foi no Restaurante do Carmo em Quelfes. O último foi há um 
ano. 

Janet, Dizzie e Maggie voluntariaram-se para ser a Equipa de StreetBuddy e vão reunir-se 
em breve para planear este evento anual.  

Serão só as manhãs de café e bolo? Estou ansioso para descobrir mais e comunicar a 
data do próximo. Se houver um evento de dezembro streetBuddy, este será confirmado 
em breve e os convites serão lançados.



Formas fáceis de ajudar a angariar fundos para o 
StreetLife… 

Guarde as suas moedas torne-se um StreetSaver... 
nunca subestimar o poder de uma moeda. Já 
mencionamos anteriormente neste Boletim 
Informativo, 2554,51 euros foram levantados a partir 
de moedas doadas... contribuindo para que 42 cães 
sejam esterilizados como resultado de moedas em 
um jarro -  www.streetlife.pt/streetsaver
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Torne-se um StreetShopper…. 

Se você vive no Reino Unido ou mesmo ao vivo 
em Portugal e encomenda presentes ou cartões 
(Moonpig) para entrega no Reino Unido, então 
você pode tornar-se um StreetShopper e 
nomear StreetLife, seremos recompensados.

As compras de comida online no Reino Unido também nos trazem recompensas.  
Saiba mais: www.streetlife.pt/easy-fundraising.  
Foi angariado um montante de 236,28€ através deste esquema - a sua compra resultou 
na esterilização de 4 cães! Cada centavo doado do esquema ajuda a fazer a diferença.

Muito obrigado…. 

A StreetLife gostaria de agradecer a todos os que realizaram uma angariação de fundos 
ou forneceram uma doação. Seu apoio contínuo e bondade é apreciado! 

Russ, Lisa, Val, Tim, Paul, Di, Christine, Judy, Tony, Holly, Neil, Pat and Val (x 2)….. 
€230.00. 
Di and her Book Exchange….. €471.00. 
Russell & Decoz…. €500.00. 
Tour de France Competition….. €400.00. 
Prime Wine….. 600 bottle of  Rosé wine….. €1133.00 raised. 
Sarah and Holly….. €50.00. 
Corine, Monica, Solange, Tammy and Licinia for picking carobs…. €483.77. 
Debbie….. €135.00. 
Russ, Lisa, Val, Brian, Christine, Margaret, Tim, Bev, Judy, Tony, Paul and Di….. 
€90.00.

Alguns factos, números e comparações para esta época do ano passado…. 
Esterilizações até ao final do 3º trimestre - janeiro a setembro 

• 175 cães autorizados para esterilização (2022) - 143 cães autorizados (2021) - 22% 
aumentar - 32 mais cães. 

Custo dos Veterinários 

• €18900 com os nossos veterinários parceiros (2022), contra €13375 em 2021 - 41% 
aumentar….. €4050.00. 

Desde que começamos a StreetLife que gastamos na região de €87000  
com os nossos Veterinários parceiros. 

Nota: Nem todas as faturas foram submetidas ou pagas ou esterilizações reservadas para que os montantes citados 
não sejam finais para o 3º trimestre.



Uma história de cãozinho... adorável Sammy….. 

O pobre Sammy foi apanhado e resgatado com 
metade de uma das pernas traseiras 
desaparecidas... o osso partido e exposto, a metade 
inferior da perna foi-se! Era muito magro e 
claramente estava assim há algum tempo. 

O Sammy devia estar em agonia... e tantas pessoas 
acabaram de passar por ele- ele era invisível para 
todos eles. Então uma senhora chamada Ana pediu 
ajuda para apanhá-lo. Isabella e Dineke, que ambos 
fazem muito no mundo do bem-estar animal mais 
Dineke é também um dos nossos StreetEyes, 
assistidos com o seu resgate.
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Finalmente foi apanhado e imediatamente levado ao veterinário para tratamento 
urgente. Amputou o resto da perna e foi tratado com febre do carrapato. Durante 
uma cirurgia à perna, foi esterilizado ao mesmo tempo. A StreetLife ajudou com 
isto... O Sammy tocou-nos nos corações. 

Agora começou a ganhar peso, não perde a perna e está feliz, brincalhão e pronto 
para ir para um lar amoroso. Foi vacinado. Está atualmente em acolhimento com 
Isabella. 

Se alguém está interessado em dar sammy uma casa feliz e o  
vida que ele tanto merece por favor fazer contato  

e passaremos os seus detalhes para Dineke e Isabella. 

StreetLife vai de força em força…. 

Há alturas em que nos dececionamos com a humanidade, com a vida e a forma 
como os animais são tratados aqui. Costumamos dizer "por que fazemos isto"? 
"Estamos a fazer a diferença?" ... cada pessoa no bem-estar animal aqui diz o 
mesmo.

Os voluntários nos abrigos estão exaustos. As 
associações estão endividadas. Os canis estão cheios! 
Mas todos nós continuamos... PORQUE NOS 
IMPORTAMOS!!! ESTAMOS A FAZER A DIFERENÇA! 
Todas as associações trabalham juntas e ajudamo-nos 
mutuamente quando e onde podemos. Todos os 
apoiantes fazem parte dessa ajuda... Vocês fazem parte 
da nossa equipa! Obrigado!

Obrigado!!


