Portugal Inovador

O melhor amigo do cão
O amor incondicional pelos animais de estimação deu origem à Herdade da Pateira, um
projeto que tem contribuído para a felicidade de inúmeras famílias.
Adão Lima é um dos maiores especialistas em Portugal na
criação e treino de cães de raça Labrador e Golden Retriever.
Seguindo a máxima “escolhe um trabalho de que gostes, e
não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”, o profissional
optou por abandonar um emprego estável para se entregar a
uma paixão.
Desde os tempos de estudante na faculdade que o fascínio
que nutria pelos cães foi sendo alimentado pelo seu entusiasmo e
sede de conhecimento. Percebendo que o mercado carecia de um
serviço de assessoria que acompanhasse a entrega dos cães aos
donos, num processo seguro e confortável, Adão Lima iniciou um
caminho de constante formação e atualização de competências
que lhe permitiram intervir, em regime de voluntariado, em centros
sociais na região de Aveiro.

A abordagem que fez ao segmento de cães de desporto levou-o a perceber que esse não era o seu caminho e foi o contacto com
a Associação Ânimas, onde frequentou o curso de Intervenções

De forma natural, deu início à criação e ao treino de cães de
raças Labrador e Golden Retriever, com total respeito pela vida e
integridade dos animais. Falamos de um processo rigoroso em que
o criador faz a sua seleção, considerando os seus caráteres, com
vista a conseguir exemplares equilibrados, saudáveis e funcionais
que sejam e façam as famílias felizes.
As solicitações da comunidade levaram-no a continuar a
formação em métodos de treino com os quais se identifica, nomeadamente na vertente de etologia, resolução de comportamentos
e socialização — “a base de tudo”, sublinha. Com esta formação,
consegue criar cães sociáveis e perfeitamente integrados. “O cão
quando nasce é como um computador vazio, e nós devemos for-

Assistidas por Animais, que impulsionou o seu interesse pela
intervenção social.
Hoje, Adão Lima é voluntário, instrutor e formador da Ânimas
na área dos cães de assistência, com Certificado de Competências
Pedagógicas (ex CAP) e formação reconhecida internacionalmente como Treinador de Cães de Assistência (nível I) e Instrutor de
Cães de Assistência (nível II).
“O sonho comanda a vida” e Adão Lima caminha ao lado da
esposa, Teresa Simões, conquistando novos e maiores desafios.
De olhos postos num futuro próximo, trabalham juntos na construção de um projeto inovador cuja filosofia vai assentar no apoio
social a cães e famílias da comunidade.

necer informação de forma metódica para obter bons resultados.
Isso é essencial para termos um cão equilibrado”, adianta.
Protegendo sempre os seus animais, os clientes que procuram
a Herdade da Pateira são sujeitos a uma entrevista realizada por
Adão Lima para que este possa perceber a personalidade da pessoa, o seu quotidiano e o que procura num animal de estimação,
de modo a que a escolha seja correta, minimizando ao máximo
os riscos de rejeição.
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