
Na próxima Quarta-Feira, dia 17 de Novembro 
 

União Zoófila celebra 70º aniversário 

no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa 
 

É já na próxima Quarta-Feira, 17 de Novembro, às 21 horas, que a União Zoófila, 

assinala o seu 70º aniversário com uma sessão comemorativa no Auditório dos Oceanos 

do Casino Lisboa. 

 

Instituição de referência na defesa e protecção dos animais em Portugal, a União Zoófila 

convida os sócios, padrinhos, voluntários e todos aqueles que se identificam com a sua 

missão para se associarem a esta iniciativa agendada para o Casino Lisboa.  

 

A celebração do 70º aniversário da União Zoófila conta com a participação de diferentes 

convidados com trabalho reconhecido na protecção dos animais, assim como na 

governação da cidade e do país. Será apresentado em estreia o documentário “Fila de 

Espera”, produzido por João Brazão – voluntário e realizador de cinema –, que retrata a 

vida dos cães e gatos que esperam (e esperam) na União Zoófila e o trabalho dos 

homens e mulheres, voluntários, que deles cuidam e por eles se entregam. 

 

“Fila de Espera” venceu o prémio de melhor realizador no festival internacional Dog 

Film Festival (https://www.dogfilmfestival.it/dff-awards-2021/). É uma história de 

histórias. De resiliência. De superação. É uma história de histórias que tantas vezes 

ficam por acontecer e por contar. 

 

O Casino Lisboa congratula-se por acolher a celebração dos 70 anos da União Zoófila e 

desafia os lisboetas a associarem-se a esta iniciativa, cuja receita obtida reverte 

integralmente em benefício dos cães e gatos que esperam na União Zoófila. 

 

Os bilhetes podem ser adquiridos nas instalações da União Zoófila ou através do 

email: uniaozoofila.apoio@gmail.com Preço 5€ /M6. 

 

A todos quantos os que se juntarem a esta iniciativa, o Casino Lisboa desafia ainda à 

oferta de um saco de ração, de uma lata de patê, de um saco de areão ou de uma manta 

ou cobertor para que a espera se torne menos penosa nas noites frias. 

 

A União Zoófila é uma instituição sem fins lucrativos que alberga, no abrigo de Sete 

Rios, em Lisboa, quase 500 cães e cerca de 200 gatos. Não recebe qualquer tipo de 

apoio público e sobrevive graças à generosidade de pessoas e entidades mais sensíveis à 

causa animal. 

 

Para esclarecimentos ou reportagens, não hesitem em contactar o Casino Lisboa, 

através do email lparalta@estoril-sol.com, ou a União Zoófila, através do email 

uniaozoofila.apoio@gmail.com 
 

Gabinete de Imprensa 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 

12.11.21 
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