
“Olá, eu sou a Pintas e gostava de vos contar a minha 
curta, mas feliz história. Um dia, os meus donos, não 
sei porquê, não me quiseram. Abandonaram-me. 

Amarraram-me ao portão da União Zoófila com uma 
corda pelo pescoço. Trazia apenas comigo um papel 
que dizia: nasci no dia 14-01-2011, tenho as vacinas 
todas em dia, arranjem-me um bom dono. Eu só 
tinha, simplesmente dois meses. Aqui, nesta minha 
nova casa, onde estive apenas um mês, encontrei 
pessoas fantásticas, que me acolheram, acarinharam, 
trataram de mim e se preocuparam em encontrar-me 
uma família que me protegesse e não me 
abandonasse. 

Não posso esquecer todos os amigos que conheci na 
U.Z., cada um deles com uma história diferente, mas 
muito triste e a eles dedico estas palavras. Lembro-os 
sempre de que a esperança é a última a morrer. 

Hoje, tenho uma vida fantástica. Vivo em Cascais, 
numa moradia com jardim, mas principalmente tenho 
uma família adorável. Embora saiba que às vezes me 
porto muito mal, porque destruo algumas coisas, os 
meus queridos donos, acabam sempre por me 
perdoar. Até tenho um jarro de vidro para me 
servirem a água! 

A toda a equipa da União Zoófila e a todos os meus 
amigos que deixei para trás, um muito obrigado.” 
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Inspirados nesta história, igual a tantas outras, mas que outras tantas haverá com 
um final diferente, o Valverde Hotel e a União Zoófila constituíram uma parceria, 
ao abrigo da qual todos os sócios da UZ que tiverem as quotas em dia, ou quem 
adotar um Cão ou Gato nesta instituição, terão um desconto comercial no 
Valverde Hotel para animais de 10 % em período de época baixa. Em qualquer 
reserva, no dia do check-in terá que ser exibido o cartão de sócio ou comprovativo 
do documento de adopção emitido pela União Zoófila. Para usufruírem dos nossos 
serviços, as condições do alojamento são as que constam no nosso contrato de 
hospedagem. Para mais informações agradecemos que nos contactem através dos 
nossos telefones: 

TM: 917 817 472  /  918 503 568 

http://www.valverdehotel.pt 
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