
Dia Mundial do Animal: 
Convidamos à compaixão,  
acção e informação  
Odemira & Tamera: Dias 4, 5 e 6  
de Outubro (de Sexta a Domingo)

PELA PROTECÇÃO DOS ANIMAIS

„Consigo imaginar um mundo – porque 
este sempre existiu – no qual ser humano 
e animal coexistem em aliança, paz e 
harmonia, um mundo transformado dia a 
dia pela magia do amor, um mundo livre de 
morte. Este mundo não é um sonho.“
Henry Miller

Sexta-feira, 4 de Outubro 
Junte-se a nós neste dia dedicado à 
sensibilização para a situação dos animais.
O canil de Odemira realiza um Dia Aberto. 
A equipa de Tamera, juntamente com 
voluntários do canil, estará lá para apoiar. 
Utilize este momento para visitar e obter 
informação sobre as circunstâncias em que 
estes cães vivem. Para participar, é pedido 
que se inscreva previamente: https://www.
omv.pt/open-day-2019?distrito=2. Vamos 
também apoiar o canil ao passar uma outra 
tarde com os cães, oferecendo-lhes uma 
longa caminhada, brincadeira e contacto 
social. Com isso, queremos também 
sensibilizar as pessoas para a urgência da 
criação de um recinto exterior para os cães. 
Adicionalmente, queremos utilizar o fim 
de semana para encorajar restaurantes a 
evitar produtos provenientes da indústria 
da pecuária intensiva, que provocam tanto 
sofrimento aos animais e às pessoas que 
trabalham em matadouros e outros lugares 
de abuso animal.
Por favor ajude-nos a distribuir o folheto em 
anexo, junto do seu restaurante preferido, 
inspirando-os a apoiar esta posição.

Sábado, 5 de Outubro,
15:15 em Tamera
Durante a tarde aberta, em Tamera, os 
visitantes poderão conhecer como este 
projecto trabalha com diferentes animais:
Cavalos: Colaboração ao invés de 
dominação, confiança ao invés de 
exploração, cooperação em acordo mútuo.
Cães: Reconciliação entre pessoas e 
cães como companheiros imparciais: 
conseguiremos aceitar o seu amor 
incondicional? Como tratar de um cão 
da melhor forma, em matilhas e recintos 
delimitados.
Abelhas: Inteligência de enxame, 
cooperação e comunicação com o espírito 
das abelhas. Apicultura saudável sem 
exploração e sem químicos.
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Domingo, 6 de Outubro  
17:00, Centro Cultural em Tamera
Café Político com Alfredo Cunhal.
Alfredo Cunhal Sendim é agricultor de 
produção biológica da Herdade do Freixo 
do Meio, uma quinta perto de Montemor-
o-Novo. Na sua juventude, trabalhou 
como pescador no Algarve, em Ferragudo, 
posteriormente seguindo o sonho de 
criar um paraíso de colaboração entre ser 
humano e natureza, com o seu negócio de 
família original. Alfredo integra influências 
de agricultura sustentável, incluindo o 
sistema de Montado e a „Gestão Holística 
de Pastagens“, utilizando animais como 
colaboradores para reverter o processo de 
desertificação e de crise ambiental.


