“Os Galgos D’Amarante”
i.

Resumo da Proposta
A proposta apresentada remete à construção de um parque público
vedado para cães com dupla porta para os animais não escaparem, com
bancos de jardim para os tutores, zona de abeberamento, e dispensa de
sacos de dejetos e caixote do lixo. No interior existem pontes e túneis
formados por pneus e cilindros de betão coloridos para embelezar o
espaço, postes de madeira, e por fim um jardim resistente e funcional
para os animais.
Nele os cães podem correr livremente, cheirar e brincar com outros no
local, apurando os seus instintos e promovendo o seu bem-estar.
O nome do parque remete para o famosa pintura a óleo do amarantino
Amadeo De Sousa Cardoso “Os Galgos”.

ii.

Diagnóstico de necessidades e fatores e inovação social
Este município em muito cresce todos os anos nas áreas de cultura,
turismo, educação, empreendedorismo, voluntariado, etc., o que leva os
seus munícipes a permanecer nele, a amá-lo e ter vontade de investir.
No entanto, pouco aposta nos que muitos de nós mais precisam, os
animais que aqui coabitam. Segundo Pascoais “Os animais são
pessoas, como nós somos animais”.

iii.

Objetivos e metas
Proporcionar um espaço seguro para o passeio dos animais domésticos,
mais especificamente caninos, pois sendo uma zona vedada diminui os
perigos do exterior e acaba por não incomodar outras pessoas.
Simultaneamente, vem proporcionar alternativas para as pessoas do
município passearem os seus animais, o que leva à realização de
passeios higiénicos, melhorando diretamente o bem-estar animal.

iv.

Plano de atividades
O espaço deve ser implementado num parque municipal. O espaço está
aberto ao público a qualquer altura do ano à exceção de alturas de

manutenção do espaço. A reposição dos sacos de dejetos e recolha do
lixo será de total responsabilidade da câmara, assim como a
manutenção do jardim.
v.

Visibilidade pública e impacto
Irá melhorar a imagem do município, na medida em que permite a
redução de dejetos na via pública através da disponibilização dos sacos
de dejetos, e por outro lado, atrair a presença de munícipes de
localidades vizinhas a usufruir do local, promovendo o convívio entre os
animais.
Outro aspecto relevante será a aposta direta no quotidiano dos tutores
caninos que pode levar indiretamente à diminuição de animais errantes
no município, e ao aumento de adoções responsáveis.

vi.

Recursos necessários
Terreno de 3000m2; Rede de Vedação (1,75m de altura); Dupla porta de
entrada; Iluminação; Fonte de água; Pneus usados pintados e cortados;
Tubos de betão pintados; Postes de madeira pintados; Bancos de
jardim; Caixote de lixo público; Dispensador de sacos de dejetos; Placa
com as regras do uso do espaço; Manutenção Anual do espaço.

vii.

Orçamento

Rede de Vedação + postes

260 metros

6 900,0€ + IVA

Candeeiro de jardim

4 uni

627,96€

Bebedouro chupeta

1 uni

16,40€

7 + 7 uni

656,46€

Postes de madeira

7 uni

27,93€

Bancos de jardim

2 uni

119,98€

Caixote + dispensador de

1 uni

138,0€ + IVA

1 uni

60,0€ + IVA

de fixação + 2 portas em
ferro com fechadura

Tubos de betão

sacos
Placa

viii.

Outros elementos que consideram pertinentes
É deveras importante incentivar as pessoas a cumprir as regras do
parque e ter noção que é um local público, assumindo a
responsabilidade do comportamento dos seus cães perante pessoas e
outros cães, como na possível destruição do espaço.
Os cães devem ter mais de 3 meses, estar vacinados e identificados.
*Animais com problemas de agressão não devem usufruir do espaço, e
é desaconselhável cadelas na época do cio.

