
Inicialmente, este casal fazia doações de animais 
para adopção, dizendo sempre aos interessados 
que, caso houvesse algum problema, para lhes 
devolverem os animais e nunca os abandonarem. 
E os animais, na sua grande maioria, vieram 
todos devolvidos!... O que fez com que o Sr. Hen-
rique e a sua mulher desacreditassem da espécie 
humana e tenham decidido ficar com os animais 
que agora possuem, até que estes, um dia, mor-
ram de velhice. 
 
Actualmente, o Sr. Henrique e a Dª. Bárbara 
possuem 128 cães e 40 gatos, que têm resga-
tado de situações muito complicadas: abandonos, 
incêndios, atropelamentos, etc. 

APELO - PEDIDO DE AJUDA PARA OS 128 CÃES E 40 
GATOS DO SR. HENRIQUE & Dª. BÁRBARA 

O Sr. Henrique e a sua mulher, Dª. Bárbara, ajudam animais 
há mais de 20 anos e vivem, incondicionalmente, para eles. 
 
Como não possuem internet (nem dispõem de tempo para a 
utilizar), não são conhecidos do grande público, nem de 
associações zoófilas e de particulares que se movimentam 
neste meio. Apesar disso, há muitos anos, que ajudam cães 
e gatos de uma forma desinteressada. 
 

Antes da actual crise sócio-económica eclodir, muitas pessoas ajudavam este casal, através da doa-
ção de ração para os seus animais. Infelizmente, nos tempos que correm, a crise tem-se transforma-
do também em egoísmo e crise de valores, o que fez com que o Sr. Henrique e a Dª. Bárbara dei-
xassem de receber ajudas para o importante trabalho que têm feito. 
 
Nesse sentido, e como conheci recentemente este casal e alguns dos animais que têm ajudado, gos-
taria de aqui deixar este apelo para uma ajuda para os animais do Sr. Henrique e da Dª. Bárbara. 

COMO PODEM AJUDAR: 
 
1)- Transferindo directamente para a conta bancária deste 
casal a ajuda financeira que considerarem mais adequada 
(todos os euros ajudam e serão bem vindos!)… 
 

NIB da Dª. Bárbara: 
00350 263 0000 263 2900 71 (CGD) 

 

2)- Combinando directamente com o Sr. Henrique (96. 223 60 33) um local para entrega da 
ração. 
 
3)- Deixando os vossos apoios em géneros (ração para cães e para gatos) na Livraria/Alfarrabista 
“Ulmeiro” (Av. do Uruguai, Nº 13A - em Benfica - Tel. 21. 715 13 41), que nós faremos che-
gar ao Sr. Henrique e à Dª. Bárbara. 
 
 
*** NOTA: - De modo a que não sejam abandonados animais à porta deste casal e/ou 
outras situações mais graves, vemo-nos na contingência de não indicar o local onde resi-
dem. 


