Saiba tudo sobre a nossa Associação em
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PEDIDO DE AJUDA

O Marlon Brando é um Pit Bull adulto, de porte médio,
que foi deixado amarrado ao portão da APCA no estado
indescritível que se pode ver nas fotografias. Feridas no
corpo inteiro, uma dermatite generalizada, úlceras nas
orelhas. Otites em ambos os ouvidos... Apesar de tudo
isto, demonstrou ser um cão extremamente meigo e
afectuoso. Um verdadeiro doce que continua a gostar
muito de pessoas, apesar de todo o mal que lhe fizeram.
No estado em que estava, o Marlon foi de imediato
internado na clínica que nos dá apoio para ser examinado
e tratado. As análises iniciais deram positivo a
Leishmaniose, uma ligeira anemia, mas de resto está
bem. Irá iniciar o tratamento para a Leishmaniose que,
apesar de ser bastante agressivo para o organismo deles,
estamos confiantes que irá correr bem, pois felizmente ele
está bem disposto e a comer bem
Como podem calcular, numa associação que não tem quaisquer
ajudas ou subsídios esta é uma despesa inesperada que vamos
ter de liquidar, por isso apelamos ao bom coração dos amigos
dos animais que nos ajudem a pagar esta conta.
Todas as ajudas devem ser enviadas para o nosso NIB
(BES): 0007 0207 0005 3960 009 97
Pedimos que, ao efectuar a transferência ou depósito, nos
enviem um email para info@apca.org.pt para podermos
contabilizar as ajudas para o Marlon Brando e enviar os
respectivos recibos a quem o solicitar (fornecendo nome
completo, morada completa e número de contribuinte).
Em nome do nosso menino, o nosso muito obrigado!
Ah… e não se esqueçam de o divulgar, quem sabe a sorte dele não muda e graças a este apelo e o Marlon
encontra finalmente uma família que o queira e que o trate com o amor e carinho que merece!
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