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       Todos nós sabemos da importância de passearmos 

o nosso cão. O quão importante é para o seu bem-estar, 

e gastar a energia que todos os cães carregam consigo. 

Não basta somente dar uma voltinha na rua, é preciso 

ter uma qualidade maior e uma aproximação com os 

outros cães amigos e os desconhecidos.  

       Dono de cão que se preze partilha da felicidade do 

seu canídeo quando este vai passear e explorar um 

local diferente. Correr, brincar, fazer novos amigos, 

são hábitos que tornam a vida de qualquer cão bastante 

mais saudável, tendo em conta que muitos dos cães 

lisboetas são “de apartamento” e os passeios para as 

necessidades resumem-se a uma pequena incursão pelo 

bairro. 

       Pensando sobre esse âmbito, a Câmara 

Municipal de Lisboa construiu o primeiro parque 

canino da cidade, denominado Parque Canino 

Jardim do Campo Grande. Construído em ótima 

localização fica fácil o seu acesso. Com espaço para 

passear e brincar, os cães também se exercitam em 

alguns brinquedos construídos para eles. Nesse 

contexto, os cães têm a liberdade de ficarem soltos, 

sem a trela, pois o lugar é fechado, e assim podem 

correr livremente sem deixar seu dono preocupado que 

ele possa sair correndo para a rua e ser atropelado. 

       Cães precisam socializar (assim como nós 

humanos) pois carregam uma energia muito grande, e 

se essa energia não for descarregada podem-se tornar 

agressivos. O que certamente ninguém quer que isso 

aconteça com seu cãozinho. 

       Todavia, sabendo da importância desse parque 

pensamos que nas cidades de Jahu e de Moçambique 

também poderiam construir os seus parques caninos. 

       Lugar de cão certamente não é na rua. As pessoas 

muitas vezes correm o risco de serem atacadas por 

cães, e muitas o são. Cão grande principalmente ao sair 

à rua tem que ter o açaime. Não adianta o dono dizer 

que ele não vai morder, o seu tamanho na maioria das 

vezes assusta o transeunte. Certas raças de cães dão 

medo. 

       Construindo um parque canino seria uma ótima 

solução para muitas pessoas. Ao fim da tarde muitos 

gostam de passear o seu cão. Nada mais justo que eles 

terem o seu lugar. Quem ama o seu cão, cuida e zela 

pela sua saúde, e bem-estar. Texto e fotos de Silvya 

Gallanni. Fevereiro 2014). 

 

  


