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Livro informativo sobre cães e cães vadios 
 

 

Porque escrevi este livro? 

 

Para vos falar sobre cães. 

Como um cão vive, o que um cão precisa e como um cão "pensa". 

 

É sobre cães e cães vadios que provavelmente já viste durante as tuas férias e 

especialmente sobre: como podemos ajudar os cães vadios! 

 

Todos nós, vocês e eu podemos fazer algo ou mesmo muito para ajudar os 

cães vadios a serem menos tristes. Estarias disposto(a) a ajudar? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© O texto neste livro pode ser utilizado livremente, desde que seja mencionado o autor e o site www.stray-afp.org e após a 

permissão dada por carienradstake@stray-afp.org. 

http://www.stray-afp.org/
mailto:carienradstake@stray-afp.org
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Europa Ocidental - países com maior número de cães de 

estimação 
 

A maioria dos países ocidentais (Reino Unido, EUA, Países Baixos, 

Alemanha, etc) são “países de cães de verdade” – em quase 15 a 20% dos 

lares, o cão é parte da família. Isto significa um total de milhões e milhões de 

cães! 

 

E é lógico, porque com um cão podes divertir-se a brincar, correr, mas 

também podes simplesmente estar deitado no sofá a ver TV. O cão é também 

aquele amigo que está sempre disponível para ti. Ele não se importa se falas 

com ele ou não, desde que estejas ali para ele, ele estará ali para ti! 

 

Na realidade, as crianças podem ser mais saudáveis se tiverem um cão. Isto 

foi oficialmente estudado e comprovado. As crianças com um cão têm menos 

frequentemente infeções e tomam menos antibióticos. Isto não deixa de ser 

curioso, pois algumas pessoas pensam que um cão é "sujo". 

 

 

 

 

     
. 

"Num mundo perfeito, todos os cães têm uma casa 
.... e todas as casas têm um cão ". 
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Cuida bem do teu cão 
 

Se tens um cão, é conveniente que cuides bem dele. Um cão precisa de 

comida, de água e de um lugar confortável para dormir. 

É muito fácil lidar com um cão pois este adapta-se a nós muito 

rapidamente. Um cão pode comer, por exemplo, uma vez por dia, enquanto 

outro pode comer duas vezes ou até três vezes por dia. Um cão tem um trato 

muito diferente dos humanos. Nós, seres humanos, estamos habituados a 

comer de tudo: legumes, pão, massa e carne ou substitutos de carne. Os cães 

também podem comer uma grande variedade de alimentos - dependendo do 

que o dono lhes dá. Alguns cães apenas comem ração - que é mais fácil e 

limpo para o dono. Outros apenas comem comida feita pelo próprio dono ou 

simplesmente comem os restos da comida dos donos.  Sabias que os cães 

antigamente costumavam comer apenas os restos da comida dos seus donos 

(independentemente do que fosse a comida) e que isso era perfeitamente 

normal? E olha que isto não vai assim há tanto tempo! Os nossos avós ou 

bisavós teriam com certeza alimentado os cães dessa forma. Alguns cães 

também comem alimentos enlatados especiais para cães e outros comem outro 

tipo de ração húmida. 

 

 
 

Uma vez que o cão se adaptou tão facilmente ao Homem, este começou a 

viver mais próximo dos humanos. O modo como um cão vive depende 

maioritariamente do país em que vivemos. Na Holanda, por exemplo, os cães 

vivem normalmente dentro de casa, mas na Turquia, na Grécia ou em 

Marrocos vivem normalmente ao ar livre. Às vezes um cão é visto como um 

grande amigo, outras vezes como um animal de trabalho, como uma criança 

ou até mesmo como um “pulguento”. 

A forma como as pessoas interagem com um cão difere e também depende da 

cultura, das crenças, do país de origem e do clima. 
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Um cão não tem um casa de banho em casa e, portanto, deve ser levado à rua 

para passear e fazer xixi e cocó. Às vezes as pessoas não têm paciência para 

levar o seu cão à rua, especialmente com mau tempo, talvez seja o teu caso. 

Se o for, ajuda pensar como é que te sentirias se precisasses de fazer xixi ou 

cocó e não te fosse permitido ir à casa de banho. Não seria nada bom, pois 

não?! Para além disso um cão sente-se muito infeliz se tiver um percalço 

dentro de casa, se sujar o seu próprio “ninho”. 

 

 
 

 

Em alguns países é obrigatório os donos limparem o cocó do seu cão. 

Portanto, é muito útil levares contigo sacos de plástico quando fores à rua com 

o teu cão. Em alguns municípios podes até apanhar uma multa se fores passear 

o teu cão e não levares sacos de plástico. Um cão deve ser capaz de libertar a 

sua energia quando vai passear no exterior. Por exemplo, não é agradável para 

o cão fazer sempre o mesmo percurso todos os dias - um cão adora cheirar e 

ver coisas novas. O teu cão vai adorar fazer percursos diferentes todos os dias! 
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Um cão preferia não estar sozinho 
 

A verdade é que o cão prefere viver em grupo – aquilo a que se chama de uma 

matilha – como descendente que é do lobo. Numa família, são as pessoas que 

vivem na casa que formam essa “matilha”. O cão é o ser mais feliz do mundo 

se passar o dia inteiro contigo! Assim como não o seria para ti, não é bom 

para o teu cão ficar o dia todo sozinho. Às vezes os cães mostram isso muito 

claramente, ao “chorar” muito alto (uivando) ou ao destruir as coisas, pois 

ficam nervosos quando ficam sozinhos tanto tempo. Muitas vezes, as pessoas 

também fazem coisas menos boas quando eles ficam sozinhos e por isso eles 

ficam infelizes. Os cães ficam muito infelizes quando estão sozinhos por 

muito tempo e é por isso que eles ficam tão felizes quando chegas a casa! Um 

cão bebé (cachorro) não deve ficar sozinho mais de duas horas. Um cão adulto 

fica aborrecido após estar cerca de quatro horas sozinho.... 
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Quem cuida de mim? 
 

Um cão precisa que cuidem dele. Por exemplo, é essencial estarmos atentos 

para ver se ele não está doente, se não tem uma orelha infetada ou os olhos 

sujos ou se tem mau hálito (se tiver é provável que tenha algo e deve ir ao 

veterinário) ou ainda se tem uma ferida algures ou ….. sabes como é, tal como 

as pessoas que vivem juntas e cuidam umas das outras. 

 

 
 

Porque se tu estás doente, precisas que cuidem de si. O mesmo se aplica ao 

cão. A diferença é que um cão não pode dizer-te que está doente: tu, como seu 

protetor, tens de ser capaz de ver isso. Um cão vai dizer-te que está doente, 

mas através do seu comportamento: dorme mais, não quer brincar, não come 

tão bem ou não come nada, não bebe nada ou bebe muito. 

  



 

 

9 

 

Eu vejo, eu vejo o que tu não vês! 
 

Não é assim tão fácil de ver o que um cão sente. Isso tens de aprender, 

observando a linguagem corporal do cão. 

 

Consegues ver a partir destas imagens, como estes cães estão a sentir-se? 

Podes escolher entre: feliz, com medo, com raiva e relaxado. 
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Este cão está muito assustado. Consegue-

-se ver isso pela cauda entre as pernas e 

pela sua atitude em encolher-se. O 

contacto visual é difícil para este 

cão. Podes ajudá-lo, ignorando-o e 

fingindo que não o vês. 

 

Este cão está relaxado e está a sentir-se 

bem. Se for o teu próprio cão, estás à 

vontade para afagá-lo debaixo do 

queixo. Se o cão pertencer a outra pessoa, 

podes perguntar ao dono se podes afagá-

lo debaixo do queixo. O cão ficará 

provavelmente curioso e vai querer 

cheirar-te. 

E muito provavelmente vai querer sentir 

o seu cheiro. 

 Ups, este cão está enraivecido. Está a 

mostrar os dentes e está completamente 

tenso. Pode estar a rosnar. A cauda dele 

está para cima e ele está quase como que 

a dizer que te irá morder caso chegues 

mais perto dele. Não olhes para este cão, 

não te afastes, apenas fica quieto até ele ir 

embora ou que seja levado embora pelo 

seu dono. 

 

Este cão, não anda afastado mas 

permanece quieto 

Até que este cão tenha andado sobre, ou 

seu proprietário 

E muito provavelmente vai querer sentir 

o seu cheiro. 

 

Este cão está feliz. O seu corpo está 

vivaço enquanto a sua cauda está a 

abanar, dizendo: olá, eu gosto de ti, 

queres brincar comigo? Se o seu corpo 

estiver tenso e a sua cauda estiver a 

abanar, então é porque ele está muito 

excitado e é melhor ignorá-lo. 
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Tens medo de cães? 
 

Há mais pessoas com medo de cães do que se pensa. Se alguém tiver medo de 

cães, é importante definir porquê. Talvez porque um cão pode morder? Então 

é bom saber que podemos perceber quando um cão não quer ser 

abordado. Quando um cão nos evita, quando ele nos mostra os dentes, quando 

fica tenso, quando rosna ou quando tem a cauda entre as pernas, é melhor não 

nos aproximarmos do cão (ver ilustrações, página 10). E convém sempre 

perguntar ao dono primeiro se se pode tocar no cão. 

 

 
 

Há muitos mal-entendidos sobre o comportamento dos cães porque as pessoas 

nem sempre os entendem. Muitas pessoas pensam que um cão com a cauda 

em pé é um cão satisfeito. Mas isso nem sempre é verdade. Uma cauda a 

abanar também pode significar que o cão está irritado ou excitado. É o 

equivalente a um ser humano a fazer punho. Tu não vais bater em alguém 

imediatamente, mas se fizeres punho queres dizer: não gosto disso, pára com 

isso. Com um cão, temos de olhar para a combinação dos sinais, por exemplo, 

a cauda em combinação com a posição das orelhas e se o cão mostrar os 

dentes ou a parte branca dos olhos. Quando estamos com medo e um cão se 

aproxima de nós a melhor coisa que podemos fazer é ficar parados no mesmo 

sítio, evitar o contacto visual e simplesmente ignorar o cão. Parece difícil 

ficarmos parados e ignorarmos algo de que temos medo, mas se o assim 

fizermos o cão vai perder o interesse em nós e vai-se embora. 
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Raças de cães 
 

Algumas pessoas querem que os cães tenham uma determinada aparência, de 

acordo com as características de uma raça - as chamadas “raças 

puras”. Existem mais de 400 raças. As “raças puras” diferem em tamanho, 

mas também nas orelhas, olhos, pêlo e cauda. Existem todo o tipo de caudas: 

curtas ou compridas, grossas ou finas, com muito pelo ou quase sem nenhum, 

horizontais, verticais, lisas ou encaracoladas.  

 

 

Sabias que algumas características são muito desconfortáveis para certos 

cães? Por exemplo, há raças que têm um nariz muito liso e que por isso os 

cães têm dificuldades em respirar e são mais propícios a constipações devido 

ao nariz ser tão curto. Há cães que têm tantas rugas, e que por isso têm 

frequentemente infeções de tanto se coçarem. Existem também raças que 

foram procriadas, que têm maus quadris, causando bastante dor. Há também 

cães com um crânio demasiado pequeno, o que faz com que tenham muitas 

vezes dor de cabeça. Não achas curioso que os animais sejam procriados para 

ter determinada aparência, o que os faz ser pouco saudáveis? Ainda bem que 

os nossos pais não escolheram a nossa aparência, não concordam? 
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Regras de interação homem-cão 
 

Os cães veem todas as crianças com menos de 12 anos, como cachorros. E os 

cachorros devem ser educados - esse é o instinto de todos os cães. Alguns cães 

são um pouco mais rigorosos do que outros. Mas todos os cães esperam que o 

cão acredite que todas as crianças com menos de 12 anos precisam de ouvir e 

de fazer “como eu digo”. O problema é que os cães pensam de maneira 

diferente dos seres humanos e também nos dizem o querem de maneira 

diferente. É por isso que é tão importante teres o teu pai ou a tua mãe ao pé de 

ti quando estás com o teu cão. Assim, eles podem explicar-te o que está a 

acontecer. Há algumas regras do jogo a fixar quando interagimos com os 

nossos cães. Se se cumprirem essas regras, nada pode acontecer. Vamos então 

abrir os nossos corações e aprender essas regras! 

 

 

 
 

 

1. Se vires um cão estranho, mesmo que tenhas tu próprio um cão, pergunta 

primeiro aos donos se podes acariciá-lo. Alguns cães não gostam de ser 

acariciados por estranhos - nem mesmo por ti! 

2. Quando olhas para os cães diretamente nos olhos, eles interpretam isso 

como uma ameaça. Os cães raramente se olham diretamente nos olhos entre si 

– Observa os cães ao teu redor e podes verificar isso. Portanto, nunca olhes 

para um cão diretamente nos olhos! Parece difícil, mas as pessoas também 

podem olhar para eles desviando o olhar. Ainda assim consegues ver tudo, 

mas não estás a olhar diretamente nos olhos do cão. 

3. Correr em direção a um cão é como que se o quiséssemos caçar (na 

perspetiva dele). Se correres em direção a um cão, ele pode pensar que o 

queres perseguir e pode sentir-se ameaçado e poderá até morder. Para um cão, 

é assustador que corras efusivamente em direção a ele. 
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4. Se fugires de um cão, ele vai pensar que pode perseguir-te como uma 

presa. Isso pode começar como um pequeno jogo, mas tu podes também ficar 

assustado por teres um cão grande a correr atrás de ti. 

5. Não abraces um cão colocando os braços à volta do pescoço dele, mas em 

vez disso afaga-o no lombo ou faz-lhe festinhas debaixo do queixo. Se 

abraçares um cão com ambos os braços, ele pode sentir-se preso e pode 

começar a defender-se. 

6. Nunca dês festinhas a um cão na cabeça, mas apenas no peito ou no 

pescoço. Muitos cães não gostam de ser acarinhados na cabeça. Eles podem 

assustarem-se e podem pensar que queres ser o chefe. 

7. Brincar com o teu cão pode ser divertido, mas cuidado com as brincadeiras 

que tens com ele: não o puxes nem faças travessuras, como por exemplo 

brincar a puxar uma corda. Para um cão, isso pode não ser um jogo, mas sim 

ver quem é o chefe. Se o teu cão ganhar e conseguir ficar com a corda, ele vai 

pensar: eu ganhei e eu sou o chefe! Isso não é bom para ti, mas também não é 

bom para o cão. 

8. O teu cão não é um irmão ou uma irmã com quem tu podes brincar e por 

isso precisas de ter cuidado e diferenciar as brincadeiras que tens com o teu 

cão daquelas que tens com os teus amigos. Por exemplo, não te deves deitar 

em cima do teu cão - podes machucá-lo. E não o deixes deitar-se em cima de 

ti, pois ele vai pensar que é o teu chefe. A isso é chama-se de instinto. 

9. Se um cão estiver a comer, não deves perturbá-lo nem tirar-lhe a comida. 

Mantém-te longe da tigela de comida dele, dos seus ossos e de outros 

alimentos pois o cão pode começar a protegê-los e atacar-te, porque ele pode 

pensar que queres comer a comida dele. Imagina que tu te sentas atrás de um 

prato de batatas fritas e, em seguida, alguém te tira o prato. Mesmo que seja a 

tua irmã, vais provavelmente ficar bastante zangado e tirar a comida de 

volta. Isso é exatamente o que o cão faz e até poderá morder-te. É lógico, não 

achas? 

10. Deixa o teu cão dormir. Se o acordares de repente, ele pode assustar-se e 

começar a rosnar ou morder-te por acidente. Toma-te a ti próprio como 

exemplo; estás a sonhar descansadamente e de repente ao meio da noite, 

alguém te acorda.... Talvez tenhas um susto enorme ou fiques muito zangado 

porque estavas a ter um sonho muito agradável. 
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11. Não durmas no banco do teu cão ou no lugar onde ele normalmente 

dorme. Esse lugar é apenas para o cão, para que ele se possa retirar e 

descansar caso queira. Se não o deixares em paz, ele pode irritar-se. Isso pode 

acontecer muito rapidamente, uma vez que ele não tem para onde ir descansar 

naquele momento. Imagina, ele quer descansar no seu banco e não pode ir 

para mais lado nenhum, havendo apenas essa possibilidade. Ups! O lugar 

onde os cães dormem é como o teu quarto. Às vezes tu queres um tempinho só 

para ti para estares em paz e vais para o teu quarto. O mesmo é válido para o 

teu cão. 

12. Se houver algum problema com o teu cão, não o tentes resolver sozinho; 

chama os teus pais para virem ajudar. Se o teu cão apanhou um dos teus 

brinquedos e tu o queres de volta, pede aos teus pais para te ajudarem e não 

tentes tirar-lhe o brinquedo tu próprio. Se o teu cão não fizer o que tu queres 

que ele faça, não grites com ele nem o puxes ou empurres. Pede ajuda aos teus 

pais. Se fizeres como te estou a aconselhar, demonstras ser muito inteligente e 

assim o teu cão nunca te irá morder! 
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Cão acorrentado 
 

Há países em que os cães vivem de maneira muito diferente dos que vivem na 

Holanda, na Inglaterra ou na Alemanha. A maioria dos cães nos países mais 

quentes não vivem no interior das casas, mas sim ao ar livre. Às vezes apenas 

lhes é permitido estarem no jardim, outras vezes também lhes é permitido 

estarem no terraço ou varanda, mas por vezes estão acorrentados e podem ter 

ou não uma casota ou um abrigo. Alguns vivem na rua e os seus donos nem 

sequer cuidam deles. Isso não é nada agradável de se ver e provavelmente irá 

nos arruinar completamente as tuas férias. 

 

 

 
 

 

Estar acorrentado é uma vida terrível para um cão. Um cão deve, por natureza, 

ser livre para correr e brincar, ir andando e cheirando por aí. Estando 

acorrentado, não pode fazer nenhuma dessas coisas. Ele apenas consegue 

mover-se alguns metros nas várias direções, mas não mais do que isso. Estes 

cães conhecem cada milímetro daquele espaço. Nada de novo acontece, não 

há nada de novo para cheirar, nada de novo para brincar. É como se tu 

estivesses trancado(a) na casa de banho. Seria muito, mas mesmo muito 

aborrecido.  
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Cães vadios – muitos cães vadios 
 

Mas também pode piorar: há imensos cães no mundo que não têm ninguém a 

cuidar deles. Ninguém que veja que eles estão doentes e ninguém que cuide 

deles, porque eles não pertencem a ninguém. Estes cães vivem nas ruas e são 

chamados de vadios. Provavelmente já deves ter visto alguns por aí 

abandonados quando vais de férias. Eles não têm quem lhes deite comida e 

têm de procurar a sua própria comida sozinhos. O mesmo acontece com a 

água. Quando ficam doentes, não lhes é dado nenhum medicamento ou 

prestado qualquer cuidado médico, tendo de melhorar por eles mesmos. E 

porque eles já estão normalmente com fome e sede, muitos deles morrem 

devido à doença. Imagina que não tens ninguém neste mundo que te ame e 

que não tens ninguém para cuidar de ti quando estás doente – isso não seria 

nada bom, pois não?!  

 

É por isso que a Associação Pegadas e Bigodes existe. Nós que pertencemos à 

Pegadas e Bigodes, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para melhorar o 

destino desses animais vadios. Como por exemplo traduzimos este livro, para 

que saibas tudo sobre cães (e cães vadios) e especialmente para que saibas 

como podes ajudar os cães vadios! 

 

 
 

Achas que os teus pais nos ajudariam? Então fala-lhes sobre o nosso site:  

https://pegadasebigodes.net/. Juntos podemos ajudar os cães vadios a 

livrarem-se dessa dor e desse sofrimento! E então, querem juntar-se a nós? 

O Não 

O Sim 

  

https://pegadasebigodes.net/
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Em alguns países, por exemplo na Holanda, já não há cães vadios. Um cão até 

pode ser abandonado agarrado a uma árvore, mas na maioria as vezes, o cão é 

salvo e levado para um abrigo de animais, onde terá todos os cuidados 

necessários até que seja adotado pelo seu novo dono. Há mais de 650 milhões 

de cães no mundo, dos quais se estima que cerca de 350 milhões sejam 

vadios. Inacreditável que sejam assim tantos, não achas? E sabes porque é que 

existem tantos cães? É porque as pessoas nada fazem para evitar que as 

fêmeas tenham filhotes. Cada fêmea pode ter duas ninhadas de cerca de 8 

filhotes cada, por ano. Metade desses filhotes também são fêmeas. As quatro 

filhotas fêmeas crescem e têm filhotes novamente. E essas também têm 

filhotes de novo e por aí adiante .... Vamos calcular quantos cachorrinhos uma 

cadela e um cão podem ter em dez anos no total: 

 

16 - 32 - 48 - 60 - 76 - 92 - 108 - 124 - 140 - 156 

 

Mas isto não é tudo ... porque todos os cães pequenos tornam-se grandes e as 

fêmeas desses também têm essa quantidade de filhotes ......... pfff, ainda 

consegues continuar a contar? 
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Porque é que morrem tantos cães vadios .... 
 

Um filhote ou uma ninhada de filhotes são muito adoráveis e fofinhos e lindos 

e sociáveis e...... Mas a miséria de tantos filhotes é: há demasiados! Não há 

comida e água suficiente para todos e não há pessoas suficientes para cuidar 

dos cães quando estes estão doentes. É por isso que a maioria dos filhotes 

morre de fome ou sede. Ou ficam doentes e ninguém os leva ao veterinário 

para melhorarem e então acabam por morrer. Os cães vadios têm ainda grande 

probabilidade de serem atropelados ou de terem todo o tipo de feridas e 

novamente ninguém os leva ao veterinário e mais uma vez acabam por 

morrer. Assim, de todos os cães que nascem, a maioria deles morre, mas 

contra este isto, há algo que todos nós podemos fazer juntos. 

 

 
 

É por isso que é extremamente importante que as pessoas garantam que os 

cães e as cadelas não tenham ainda mais cachorros, que é o que se chama de 

castração/esterilização, respetivamente. O veterinário opera os machos e as 

fêmeas para se certificar de que não podem ter mais filhotes. A operação nem 

sempre é uma coisa boa, mas evita que tenhamos milhares de animais tristes, 

deambulantes ou a morrerem por aí só porque são cães vadios. Posto isto, 

operar é a melhor solução, não concordas? 
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Cães vadios e comida  
 

Os cães vadios encontram comida nas ruas, procurando restos de comida das 

pessoas. Os cães e os gatos vadios muitas vezes passam ao pé dos restaurantes 

à procura um pedaço de pão. Muitos países não têm caixotes do lixo e deixam 

o lixo aberto ou apenas num saco de plástico na rua. Na Índia, por exemplo, a 

maioria do lixo é deixado junto aos passeios – o que faz com que muitos cães 

(e vacas) corram atrás dessa comida para se alimentarem. 

 

 
 

Onde há muito lixo e sobras nas ruas, há também muitos cães vadios. Já 

alguma vez reparaste nisso quando estás de férias? 

 

Isto é válido para muitos países; se queres fazer algo para combater a 

existência dos cães vadios, tens de garantir que não há comida nas 

ruas. Porque quanto mais comida houver nas ruas, mais cães, mais ninhadas 

de filhotes e, portanto, mais sofrimento há também. Pode levar algum tempo 

para que as pessoas se habituem, mas não devemos alimentar nenhum vadio 

pois mais comida nas ruas garante mais sofrimento para os vadios. 
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Reduzindo o número de cães vadios 
 

Há muitas pessoas que querem realmente ajudar os cães vadios. Eles fazem 

isso levando esses cães para os seus países de origem, garantindo que eles 

terão um bom lar. Talvez tu mesmo possas ainda vir a ter um cão nestas 

condições! É de facto um trabalho louvável e extraordinário dar a um cão de 

rua uma casa, mas ainda há mais de 350 milhões de cães (menos aquele que 

acabou de encontrar um lar), todos à procura de um lar. Onde vamos colocá-

los todos nesses países? 

 

 

Podemos prender todos os 350 milhões cães nos abrigos de animais. Isso vai 

custar um muito espaço e dinheiro. Mas ainda mais importante: quão 

desagradável é a vida de um cão numa cela, se este está habituado a 

deambular livremente pelas ruas? Do ar livre para uma pequena cela. Não 

acho nada agradável…. 

 

A Pegadas e Bigodes vai alertando as pessoas para a importância de castrar e 

esterilizar tantos cães/cadelas quanto possível, para que estes não possam ter 

mais filhotes. 

É por isso que nossa ideia é: se quiseres ajudar um animal vadio quando 

estiveres de férias, leva-o a um veterinário para que seja castrado ou 

esterilizado. Isto poupa o sofrimento não apenas a este cão, mas também a 

centenas de filhotes que este cão poderia vir a ter! 

 

 

Para além disso: cães esterilizados e castrados também garantem que haja 

menos lutas nas ruas pois esses animais deixam de se envolver em lutas. Estes 

animais começam, então, a viver em grupos, sendo também mais confortável 

para as pessoas viverem com cães castrados/esterilizados - sem qualquer 

inconveniente. E isso, por sua vez, contribui para que as pessoas deixem de 

perseguir e magoar os animais. 
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O que eu posso fazer! 
 

Estás um pouco triste agora com todas estas informações? É compreensível. O 

mundo nem sempre é bom mas ......... tu próprio podes fazer muito para ajudar 

os cães vadios a terem uma vida melhor. 

 

Como? Fazendo o seguinte: 

 

 

1. Todos os cães precisam que cuidem deles e para tal precisam de ser 

amados (eles chamam a isso Vitamina A, de Amor). Tu podes dar-lhes 

isso. 

 

 
 

2. Interagir com os cães respeitando e levando sempre a sério as regras do 

comportamento do cão. Se os teus amigos não sabem fazê-lo, então 

transmite-lhes as regras de comportamento do cão que já aprendeste 

aqui. 

3. Certifica-te de que os cães têm as coisas de que precisam: alimentos 

frescos, água, um lugar recatado para dormir, um companheiro amigo e 

pelo menos 4 passeios por dia. 
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4. Se vires um cão que precisa de ajuda ou que está com algum problema: 

então faz algo para ajudá-lo. Diz aos teus pais e ajudem o cão, levando-

o a um veterinário para o esterilizar ou castrar. Não ignores estes casos 

quando estiveres de férias – pelo contrário, podes oferecer-te para fazer 

ajudar esses animais vadios. Eu sonho com um mundo sem animais 

vadios a sofrer e espero que compartilhes esse sonho comigo! 

 

5. Dá uma olhada no nosso facebook 

https://www.facebook.com/pegadas.bigodes/ e lê todas as coisas 

interessantes que temos para partilhar contigo. Diz aos adultos que eles 

também podem obter muitas informações interessantes na nossa página. 

 

 

Aprendeste muito sobre cães e cães vadios ao leres este livro. Não deites fora 

este livro; mantém-no para que o possas ler novamente se te esqueceres de 

algumas coisas. E outra coisa fixe era emprestares este livro a alguém que não 

sabe tanto sobre cães como tu. 
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Ajudas-nos a ajudar os animais vadios? 
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De que outras maneiras podes ajudar os cães vadios? 
 

Mais adiante neste livro há um pequeno teste. Vamos chamá-lo de 

exame. Antes de iniciares o exame, prometes tornar-te um amigo dos cães 

vadios para toda a vida? Ao escreveres o teu nome e ao colocares a tua 

assinatura abaixo, estás a comprometer-te! Isto é muito sério, por isso tira um 

minuto para pensar sobre isso. 

 

Só depois podes começar o exame. Se te lembrares de tudo o que aprendeste 

sobre cães e cães vadios e se aplicares bem os teus conhecimentos, podes 

obter no final do exame o importante diploma com o título 'especialista em 

cães vadios'. 

 

 
 

Assim como em todos os outros exames, o melhor é apenas ires fazer o exame 

se for para passar. Se ainda tiveres dúvidas a responder às perguntas, então 

aconselho-te a leres este livro novamente ......... Depois disso, tente fazer 

novamente o exame 'especialista em cães vadios'. 
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Prometo que serei um amigo para toda a vida dos cães vadios! 
 

Eu, ....................................................................................................... (Nome), 

Nascido em ...................................................................... (data de nascimento), 

entendo que: 

 

1. Os cães vadios também pertencem a este mundo. 

2. Todos os cães, quer estejam em casa ou nas ruas, precisam de amor, de 

atenção e que cuidem deles. 

3. A melhor maneira de ajudar os cães vadios é garantir que menos cães 

nasçam. 

4. Se quiseres ter um cão, o melhor é adotar um num abrigo de animais. 

5. Posso também ajudar os cães vadios, contando a todas as pessoas as 

coisas que aprendi sobre eles. 

 

Ao assinar esta promessa, posso participar no exame 'especialista em cães 

vadios'. Com esta assinatura prometo cumprir as regras de interação com 

os cães e prometo fazer tudo o que puder para ajudar os cães (vadios), 

dando o meu melhor. 

 

 

.................................................                      ................................................. 

         Assinatura             Data 
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Parte 1 do exame para especialistas em cães 
 

Pergunta 1 

Achas que é saudável para uma criança viver com um cão? 

 

a) não, está provado que não é saudável para a criança 

b) não, está provado que não é saudável para o cão 

c) sim, está provado que é saudável para criança 

 

 

Pergunta 2 

No mínimo, quantas vezes se deve levar um cão a passear diariamente? 

 

a) duas vezes  

b) três vezes  

c) quatro vezes  

 

Pergunta 3 

Quanto tempo pode ficar sozinho em casa um cão adulto? 

 

a) uma hora 

b) duas horas 

c) quatro horas 

 

Questão 4 

Como é que um cão prefere viver? 

 

a) numa família, juntamente com outro cão 

b) num abrigo, ao lado dos outros cães 

c) ao ar livre, num canil espaçoso 

 

Pergunta 5 

O que deves fazer quando vês um cão assustado? 

 

a) ignorar o cão 

b) ir ter com o cão e confortá-lo 

c) colocar os braços à volta do pescoço do cão e dar-lhe um grande abraço 
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Pergunta 6 

O que deves fazer quando estás perante um cão a rosnar? 

 

a) deves caminhar até junto do cão para dizer-lhe que está tudo bem 

b) deves passar muito sorrateiramente pelo cão 

c) deves ficar parado no mesmo sítio e não olhares para o cão 

 

Pergunta 7 

Como é que um cão te "diz" que há algo que ele não gosta? 

 

a) o cão abaixa as patas dianteiras com o dorso para cima 

b) o cão rosna suavemente 

c) o cão deita-se de costas 

 

Pergunta 8 

Que tipo de orelhas não existem nos cães? 

 

a) orelhas em bico 

b) orelhas cortadas 

c) orelhas penduradas 

 

Pergunta 9 

Por que é que a criação de algumas raças nem sempre é bom para um cão? 

 

a) porque podem vir a ter problemas de saúde 

b) um cão nem sempre gosta de uma cauda comprida 

c) um cão que vive num país frio, não quer ter o pêlo curto 

 

Pergunta 10 

Como podes ajudar os cães a serem melhor compreendidos? 

 

a) não podes; ajudar simplesmente não é possível com a tua idade 

b) explicando aos teus amigos quais são as regras de interação com os 

cães 

c) os cães devem aprender a expressar-se melhor 
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Pergunta 11 

O que é que um cão pensa quando olhas diretamente nos seus olhos? 

 

a) grosseiro - estás a queres iniciar uma luta? 

b) doce – ele olha gentilmente para ti 

c) estranho - ele não entende o que queres dele 

 

Pergunta 12 

O que é que um cão pensa quando corres muito rápido em direção a ele? 

 

a) que fixe, vamos brincar! 

b) oh socorro, estão a vir atrás de mim e preciso de me defender 

c) ena! olha uma presa que eu vou apanhar 

 

Pergunta 13 

Será que um cão gosta mesmo quando tu colocas os dois braços à volta do 

pescoço dele? 

 

a) não, o cão acha assustador pois acha que queres ser o chefe 

b) sim, ele adoraria abraçar-te também com as suas duas patas dianteiras  

c) não, um cão não gosta de abraços e beijos de todo 

 

Pergunta 14 

Como é que um cão prefere ser acarinhado? 

 

a) dando festinhas na sua cabeça 

b) fazendo cócegas no seu peito 

c) fazendo cócegas nas suas bochechas 

 

Pergunta 15 

O que é que deves fazer quando o teu cão está a comer? 

 

a) deitar-te junto à taça dele e observá-lo a comer  

b) deixares o cão sossegado a comer 

c) tirar-lhe a taça da comida para que ele ainda fique com comida para 

mais tarde 
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Pergunta 16 

Seu o teu cão estiver a dormir na sua cesta, deves perturbá-lo? 

 

a) claro, vou-me deitar na cesta com ele 

b) é melhor não, embora nem todos os cães se importem 

c) não, todos os cães precisam do seu próprio espaço para descansar 

 

Pergunta 17 

O que devo fazer, se eu não souber como interagir com um cão? 

 

a) faço o que eu acho que está correto 

b) deixo essa decisão para o cão, ele sabe melhor do que eu 

c) vou ter com os meus pais e pergunto o que devo fazer 

 

Pergunta 18 

O que é que um cão está a dizer-nos quando está a abanar a cauda? 

 

a) o cão está feliz ou irritado 

b) o cão está sempre alegre e feliz 

c) o cão não quer dizer absolutamente nada 

 

Pergunta 19 

Por que é que as regras de interação com os cães são tão importantes? 

 

a) porque senão o cão não sabe realmente como se deve comportar 

b) porque senão as pessoas não sabem como lidar com os cães 

c) porque as pessoas têm de ter regras para tudo 

 

Pergunta 20 

O que é que se entende por “castrar”? 

 

a) tornar as cadelas fêmeas inférteis 

b) tornar os cães machos inférteis 

c) tornar as cadelas fêmeas e os cães machos inférteis 
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Parte 2 do exame para especialistas em cães 
 
Pergunta 1 

Será que um cão acorrentado tem uma boa vida? 

 

a) sim, ele vive ao ar livre - os cães adoram isso 

b) não, ele não pode fazer quase nada e é extremamente aborrecido 

c) sim, ele gosta de apanhar muito sol e muita chuva 

 

Pergunta 2 

Quantos cães vadios existem no mundo? 

 

a) 100.000.000 (cem milhões) 

b) 350.000.000 (350 milhões) 

c) 650.000.000 (650 milhões) 

 

Pergunta 3 

Quantos filhotes é que uma cadela tem em cinco anos? 

 

a) 16 

b) 48 

c) 80 

 

Pergunta 4 

Por que é que é tão importante castrar os cães? 

 

a) para acabar com o sofrimento dos animais 

b) porque não há pessoas suficientes para cuidar dos cães 

c) ambas as respostas estão corretas 

 

Pergunta 5 

Por que é que, na verdade, existem tantos animais abandonados? 

 

a) porque as pessoas não cuidam devidamente dos cães, levando-os ao 

veterinário para os esterilizar e castrar 

b) porque os cães gostam muito uns dos outros e fazem filhotes 

c) porque as pessoas gostam muito de cães e fazem procriação 
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Pergunta 6 

O que acontece com a maioria dos cães vadios que não têm um dono? 

 

a) morrem à fome, com sede ou por doença 

b) vivem felizes para sempre e morrem muito velhos 

c) vivem menos do que os animais de estimação, mas são felizes 

 

Pergunta 7 

Se vires um cão vadio com muita fome, o que deves fazer? 

 

a) ajudá-lo rapidamente, dando-lhe comida 

b) levar o cão ao veterinário para ser castrado/esterilizado 

c) nada, o que posso fazer contra isso… 

 

Pergunta 8 

Como é que os animais vadios obtêm comida nas cidades? 

 

a) no lixo que as pessoas deitam na rua 

b) mendigando nos restaurantes por comida 

c) comem plantas e flores somente - não têm mais nada 

 

Pergunta 9 

Qual é a melhor maneira de reduzir o número de animais vadios? 

 

a) levando-os para abrigos de animais seguros no estrangeiro 

b) ajudando a garantir que nascem cada vez menos cães 

c) levando o maior número possível para o estrangeiro e dando-lhes um 

lar  
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Para após o exame 
 

Finalmente, foi uma tarefa difícil! 

 

Talvez tenhas terminado o exame muito rapidamente ou como se fosse um 

quebra-cabeça. Continua! 
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     Liga os números do 1 ao 41 e pinta a imagem. 
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Este cão gostaria muito de chegar à sua comida. 

Podes ajudá-lo a chegar até à comida através do labirinto? 
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Diploma “especialista em cães e cães vadios” 
 

……………………. 

Especialista em cães 

 

 

 O Diretor da Associação Pegadas e Bigodes  

Data: ………………….. 
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Respostas ao exame “especialista em cães” 

 

(apenas podes ter no máximo 6 respostas erradas) 

 

1. C 

2. C 

3. A 

4. C 

5. A 

 

6. C 

7. B 

8. B 

9. A 

10. B 

 

11. A 

12. B 

13. A 

14. B 

15. B 

 

16. C 

17. C 

18. A 

19. B 

20. C 

 

 

 

Respostas ao exame “especialista em cães vadios” 

 

(apenas podes ter no máximo 3 respostas erradas) 

 

 

1. B 

2. B 

3. C 

4. C 

5. A 

 

6. A 

7. B 

8. B 

9. A 
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