


Numa bela tarde de domingo, a Beatriz e o Tomás foram passear com os pais ao parque da 
cidade. Assim que chegaram, viram imensos cães diferentes a passear com os seus donos. 
Alguns tinham uns penteados muito engraçados!

Depois, à entrada do pavilhão de exposições, os manos viram um enorme cartaz que 
anunciava uma exposição canina. 

— Sim. Mas portem-se bem! — disse o pai. — Nada 
de correrias ou gritos ou de fazerem festinhas aos cães 
sem os donos darem permissão. Eles podem assustar-se 
e ladrar ou até mesmo morder-vos!

— Está então explicado o porquê de toda esta algazarra — disse a mãe a rir-se.

— Oh, podemos entrar? Por favor, papás! Gostávamos tanto de ir ver os cãezinhos mais de 
perto e de saber mais sobre todas estas raças! — pediram os irmãos, com entusiasmo.
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Na exposição, havia cães para todos os gostos, com vários tipos de pelagens, cores e 
tamanhos. Uns estavam tranquilos junto aos donos, mas a maioria ladrava, querendo brincar e 
aproximar-se de quem passava. Outros pareciam ferozes e aborrecidos por estarem presos.

O Tomás e a Beatriz riram-se muito de uns cães que pareciam estar no cabeleireiro, com os 
donos a fazerem-lhes penteados muito elaborados. 

Os meninos ficaram fascinados com os cães que corriam numa pista de obstáculos, 
muito ágeis e empenhados:

— Parecem atletas de alta competição! — observou o Tomás.

Viram cães de diversas raças, mas foram os labradores, os caniches, os podengos                       
e os bouledogues que lhes suscitaram mais interesse. 
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LABRADOR

• São cães muito meigos, simpáticos e brincalhões.

• Crescem bastante, e em adultos podem pesar entre 25 e 45 kg.

• A pelagem pode ser amarela, castanha ou preta.

• Apesar de terem o pelo curto, este cai bastante e durante a maior parte do ano, 
razão pela qual convém escová-los frequentemente.

• Ficam facilmente com excesso de peso, pelo que precisam de muito exercício 
para se manterem saudáveis e entretidos, já que são muito enérgicos. Adoram água   
e todas as atividades que envolvam correr e brincar.

• Têm tendência para ter problemas nas articulações, especialmente se 
engordarem muito. Ficam muitas vezes com dores de barriga devido aos objetos que 
apanham do chão e engolem.

• São tão inteligentes que podem ser treinados para desempenharem tarefas 
complexas, como acompanharem pessoas cegas ou com necessidades especiais,         
ou para deteção de explosivos, por exemplo.

• São excelentes companheiros e, como adoram os donos, podem sofrer com a sua 
ausência. E, como são muito mexidos, se passarem muito tempo sozinhos, facilmente 
se aborrecem, chegando mesmo a destruir a casa!
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CANICHE

• Estes cães simpáticos e peludinhos podem ter vários tamanhos, desde o muito 
pequeno (com apenas 4,5 kg) ao muito grande (pode chegar aos 34 kg!).

• Raça muito popular, pois adapta-se bem à vida na cidade.

• A sua típica pelagem encaracolada ou ondulada pode ser de várias cores e, 
apesar de não sujarem muito a casa, precisam de cuidados específicos, devendo 
ser tosquiados com frequência (2 a 3 vezes por ano).

• São inteligentes e corajosos, e é fácil educá-los e ensinar-lhes truques;             
mas também são teimosos e dominantes, pelo que é preciso não desistir se não 
fizerem logo o que lhes é ordenado, caso contrário serão eles a mandar lá em casa.

• Apesar de serem animais delicados, têm muita energia e adoram brincar.        
Mas são também bons companheiros para uma sesta no sofá!

• Quando chega a hora de comer, costumam ser muito esquisitos, principalmente 
com a ração, e preferem a comida dos donos, que só lhes faz mal!

• Têm tendência para ter problemas dentários (tártaro, mau hálito ou dentes a 
abanar) e problemas de coração quando são mais velhotes. 
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