
    

    

NAS FOTOGRAFIAS ESTÁ RETRATADO TODO O PROCEDIMENTO FEITO COM A JOANINHA!



Bem, aqui está a Joaninha (para mim) Princesa ou 
Nina para outros, uma cadela muito, mas muito 
especial! 

Como eu muita gente a alimentava aqui no 
Hospital Padre Américo, mas no entanto vou falar 
por mim e pela experiencia que tive e estou a ter 
com a Joaninha.

Desde o início, quando a comecei a alimentar, que 
ganhei um carinho muito especial por ela mas 
nunca me deixou tocar-lhe... até que engravidou, 
mais uma vez, e foi tão repentino o crescimento da 
barriguinha que vi logo que alguma coisa se 
passava, e sentia a Joaninha a pedir-me ajuda, pois 
já deixava que lhe tocasse. Pedi ajuda, e consegui 
o auxílio de uma associação coordenada pela 
Fátima Refugio, a quem desde já quero agradecer 
do fundo do coração, deu-me a mão nesta 
situação de SOS, porque senão a Joaninha ia ser 
mais uma vítima da rua.  Retirei a Joaninha da rua 

e foi então levada para uma clínica para a poderem ajudar, infelizmente ficou sem as crias mas ela sobreviveu  está esterilizada e pronta para ser adoptada 
por uma FAMÍLIA RESPONSÁVEL!! Está temporariamente comigo, mas não a poderei ter em casa muito tempo, por isso peço a ajuda de todos vocês para me 
ajudarem a arranjar-lhe uma família, visto que ela é tão querida por todos nós! Pois para a rua ela não volta! A Joaninha só precisa de muito mimo, carinho e  
a paciência que merece, pois já sofreu muito e nenhum deles merece o que passam pelas ruas.
E mais uma vez quero agradecer, do fundo do coração a toda a gente que me ajudou, de uma maneira ou de outra! 

Contactos:  couto.joaninha@gmail.com ou então 919771911
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