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Tolas, Macho arraçado(a) de Boxer de porte Grande com 14 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 14 anos.

Usar Referência 15294 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15294

O Tolas &eacute; um s&eacute;nior amoroso que procura uma fam&iacute;lia que o
adopte, dando-lhe todo o conforto, cuidados e carinho at&eacute; ao fim da sua vida.

Adoptar um c&atilde;o idoso &eacute; um grande gesto de amor e coragem. Se
gostariam de dar ao Tolas tudo o que ele merece nos &uacute;ltimos anos da sua
vida, enviem a vossa candidatura a adop&ccedil;&atilde;o.

O Tolas encontra-se de momento com uma fam&iacute;lia de acolhimento
tempor&aacute;rio.

Saibam como adoptar em www.uniaozoofila.org
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Trovão, Macho arraçado(a) de Cão da Serra da Estrela de porte Grande com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 meses.

Usar Referência 16438 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX122

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16438

Sobre o nosso querido Trov&atilde;o podemos dizer que o seu tamanho &eacute;
proporcional &agrave; sua beleza e ao seu receio de pessoas.

A &uacute;nica informa&ccedil;&atilde;o que temos &eacute; a de que o
Trov&atilde;o foi abandonado numa horta, juntamente, com a Dolce e a Gabbana. Ao
contr&aacute;rio das suas companheiras, tem revelado uma personalidade mais
discreta e contida.

Contudo, gra&ccedil;as aos passeios que tem dado e ao trabalho de
socializa&ccedil;&atilde;o, tem come&ccedil;ado a mostrar mais confian&ccedil;a nos
humanos.

O Trov&atilde;o tem ainda uma longa vida pela frente e necessita de uma
fam&iacute;lia paciente que lhe mostre que existem humanos bondosos em quem
ele pode confiar.

J&aacute; dissemos que o nosso Trov&atilde;o &eacute; lindo? Venham
conhec&ecirc;-lo, certamente tocar&aacute; os vossos cora&ccedil;&otilde;es.

Página 3 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Dallas, Fêmea arraçado(a) de Cão Pastor Alemão de porte Grande com 9 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 16149 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX127

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16149

A Dallas tem uma personalidade fant&aacute;stica, &eacute; calma, meiga e amiga
dos seus amigos. Mas o mais especial na Dallas &eacute; o seu doce olhar, que, ao
mesmo tempo, nos transmite a falta que sente de um lar.

Dallas &eacute; a casa, o lar, o abrigo seguro, para muitas pessoas nos Estados
Unidos...Ser&aacute; que algu&eacute;m pode ser a casa para a nossa Dallas?

N&atilde;o percam tempo e venham conhec&ecirc;-la que a Dallas contou-nos o seu
segredo... j&aacute; n&atilde;o est&aacute; a caminhar para nova!
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Miss Vali, Fêmea arraçado(a) de Cão Pastor Alemão de porte Médio com 3 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 7 meses.

Usar Referência 16551 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX017

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16551

A Miss Vali tem uma personalidade muito forte e peculiar. Com tempo e
dedica&ccedil;&atilde;o temos de mostrar que ela pode confiar em n&oacute;s.
Quando confia, mostra-se uma cadela brincalhona e meiga. At&eacute; l&aacute;
&eacute; importante respeitar os limites dela, como com qualquer amigo de quatro
patas.

Ser peculiar e diferente &eacute; bom. Torna a Miss Vali &uacute;nica. N&atilde;o
deixem de dar uma oportunidade &agrave; Miss!
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Ben Hur, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 15445 para mais informação.

Alojado na ala Cercado da Oliveira, box/jaula BOX067

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15445

O Ben Hur &eacute; um grandalh&atilde;o que chegou debilitado, fragilizado e muito
ap&aacute;tico. A sua tranforma&ccedil;&atilde;o tem sido muito boa de se ver. O
Ben agora adora estar acompanhado, sendo ele um companheir&atilde;o
tamb&eacute;m. &Eacute; meigo, calmo, muito d&oacute;cil e pacato. O seu olhar
antes era triste e pesado,  agora o seu olhar brilha e parece sorrir.

&Eacute; muito bom c&atilde;o que se d&aacute; bem com o mundo inteiro. O Ben
&eacute; totalmente da Paz e do Amor, e acreditamos que se revelar&aacute; ainda
mais maravilhoso numa casa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Califa, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 7620 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX127

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7620

O Califa &eacute; um grandalh&atilde;o amoroso. Muito bom c&atilde;o, com boa
energia, muito boa onda, e de bem com tudo e todos.

O Califa tem tudo para ser o c&atilde;o perfeito de algu&eacute;m. No entanto o seu
porte "assusta" potenciais adoptantes. &Eacute; um erro. O Califa saber&aacute;
comportar-se perfeitamente num apartamento, s&oacute; precisa, como qualquer
outro c&atilde;o, que lhe seja dedicado tempo diariamente, que inclua mimo,
aten&ccedil;&atilde;o e passeios di&aacute;rios.

O Califa est&aacute; a passar a vida num abrigo, &agrave; espera. A vida passa e
n&atilde;o voltar&aacute; para tr&aacute;s. Mas ao ser adoptado, todos os dias
valer&atilde;o muito a pena para ele e para quem tiver a sorte de o ter ao seu lado. O
Califa saber o que &eacute; ter uma casa e ter algu&eacute;m do seu lado sempre,
valer&aacute; tudo a pena.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Cratus, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9575 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX100

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9575

O Cratus &eacute; um c&atilde;o fant&aacute;stico quando acompanhado de
pessoas em quem confia e num ambiente calmo e controlado. &Eacute; um
c&atilde;o possante, com um passado de neglig&ecirc;ncia que o marcou para a
vida. Pode reagir mal em determinadas situa&ccedil;&otilde;es. Procura um
adoptante com capacidade e conhecimento para que a conviv&ecirc;ncia em
fam&iacute;lia e as pessoas que o rodeiam seja harmoniosa e onde o Cratus, seja
sempre respeitado, acarinhado e receba todos os cuidados que precisa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Fireball, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 9765 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX127

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9765

O Fireball &eacute; torr&atilde;o doce. Super calmo, super pacato, completamente
ador&aacute;vel. &Eacute; dos c&atilde;es mais gulosos e em troca de um biscoito
faz os olhinhos pedintes mais irresist&iacute;veis da historia. O Fireball apesar do
seu porte &eacute; muito tranquilo e passeia bem &agrave; trela, mas
tamb&eacute;m tem muita for&ccedil;a se quer muito cheirar alguma coisa.

O Fireball convive bem com outros c&atilde;es mas prefere estar sossegado na sua
vida e de prefer&ecirc;ncia com um humano por perto para o acarinhar.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Guardiola, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 10154 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX083

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10154

O Guardiola &eacute; amor. Tem dos olhares mais expressivos e &eacute; t&atilde;o
bom que s&oacute; apetece apert&aacute;-lo.

&Eacute; muito bom c&atilde;o, muito meigo, ternurento e muito equilibrado. No
entanto &eacute; discreto, quando ainda n&atilde;o conhece, pode parecer um
c&atilde;o desinteressado em mimo e companhia, mas nada disso.. s&oacute;
est&aacute; &agrave; espera que seja dado o primeiro passo para ele se dar a
conhecer.

D&aacute;-se bem com todos os c&atilde;es, na verdade, d&aacute;-se bem com o
mundo inteiro.

Saibam com adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Indira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9826 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX011

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9826

Esta beleza &eacute; a Indira. &Eacute; uma paz de alma, e de alguma forma
transmite essa paz. Pode ser de porte grande mas &eacute; suave e delicada, e
&eacute; doce.

Cadela muito meiga, tranquila e discreta, que se d&aacute; bem com toda a gente.
Que desperd&iacute;cio que, ternuras como ela, tenham de passar a sua vida na
solid&atilde;o de um abrigo. A Indira espera muito por uma casa.

A Indira &eacute; grande mas a energia dela &eacute; bastante moderada e calma.
Um apartamento estaria mais que perfeito para ela, desde que tenha uma caminha
para dormir o seu sono de beleza. A Indira e c&atilde;es como ela, ficam para
tr&aacute;s por serem um pouco maiores, quando se adaptariam perfeitamente a
apartamentos pequenos pois s&atilde;o c&atilde;es com energia mais baixa e mais
tranquilos que muitas vezes c&atilde;es de porte pequeno.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Januário (Simpson), Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 14 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 3214 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX066

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=3214

N&atilde;o se deixem intimidar pelo o ar s&eacute;rio do Janu&aacute;rio, porque
dele n&atilde;o h&aacute; mesmo nada, nada a temer. C&atilde;o doce,
maravilhosamente doce, simp&aacute;tico, de uma grande delicadeza e
sensibilidade .

Se fosse uma pessoa seria daquelas j&aacute; muito idosas que ainda parecem ter a
energia e disposi&ccedil;&atilde;o que tinham aos 20 anos de idade. &Eacute; calmo
e e bem comportado, mas tamb&eacute;m brincalh&atilde;o quando algu&eacute;m
o chama para brincar.

T&atilde;o bom c&atilde;o, c&atilde;o t&atilde;o bom.. a passar despercebido
h&aacute; tantos anos. O Janu&aacute;rio &eacute; grande mas &eacute; suave e
delicado, amig&aacute;vel com tudo e todos. S&oacute; lhe falta mesmo uma casa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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José, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14397 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX136

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14397

O Jos&eacute; &eacute; um c&atilde;o ador&aacute;vel, meigo e brincalh&atilde;o
com as pessoas que conhece e confia e onde se sinta seguro e &agrave; vontade.
Fora dos amibentes que lhe s&atilde;o confort&aacute;veis e perante pessoas
desconhecidas ou que n&atilde;o conhece t&atilde;o bem mostra-se ainda muito
desconfiado e medroso.

O Jos&eacute; tem feito grandes progressos ao longo do tempo e torna-se a cada
passinho um c&atilde;o mais confiante.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Kyara, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9398 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9398

A Kyara &eacute; uma cadela jovem, d&oacute;cil e brincalhona que procura uma
fam&iacute;lia para a vida.

A Kyara n&atilde;o se encontra no abrigo da Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: Marta Aguiar; martafilipa91@hotmail.com;
927099806
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Lampejo, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 1 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 1 anos.

Usar Referência 15772 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX035

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15772

O Lampejo &eacute; um bebezola muito alegre, esperto e en&eacute;rgico, que
adora aten&ccedil;&atilde;o e muito brincadeira. Adora que lhe atirem o brinquedo e
j&aacute; sabe ir buscar e entregar para que atirem de novo.

Procura uma fam&iacute;lia que cuide dele com todo o respeito e carinho por toda a
sua vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Lea, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 10395 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX112

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10395

A Lea &eacute; uma grandalhona muito elegante e completamente ador&aacute;vel.
N&atilde;o se entrega logo a qualquer pessoa, precisa de ganhar um bocadinho de
confian&ccedil;a para mostrar como &eacute; amorosa. &Eacute; muito curiosa,
obServadora e companheira.

Chegou &agrave; UZ com a sua m&atilde;e Ambar. As duas eram muito ligadas,
infelizmente a Ambar partiu devido a doen&ccedil;a. A Lea ainda aguarda por um
final feliz para si.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 16 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Liberty, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 12807 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX130

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12807

A Liberty &eacute; um po&ccedil;o de ternura que s&oacute; visto. Se ela pudesse
passava a vida encostada &agrave;s pernas das pessoas, de todas as pessoas e
bem encostada, e a abanar a cauda num movimento que mais parece uma
dan&ccedil;a com o corpo todo. N&atilde;o fosse suficente, ainda fica a olhar para
n&oacute;s a fazer uns olhinhos irresist&iacute;veis e &eacute; imposs&iacute;vel
n&atilde;o a apertar muito logo a seguir.

A Liberty vivia acorrentada e em condi&ccedil;&otilde;es miser&aacute;veis. Ainda
assim ela gosta de toda a gente e tivesse ela algo parecido com uma miss&atilde;o,
seria certamente confortar e alegrar o dia de quem tem a sorte de se cruzar com ela.

A Liberty espera por algu&eacute;m que ter&aacute; a sorte de poder viver com este
amor em casa todos os dias e que lhe retribua com todos os cuidados, conforto e
aten&ccedil;&atilde;o que ela merece :)

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Lobo, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 13531 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX089

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13531
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Lupi, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 6515 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX139

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6515

O Lupi era s&oacute; um bebezola muito en&eacute;rgico quando chegou ao canil.
Ainda estava a crescer e o stress do canil acabou a moldar a sua personalidade,
ficando reactivo a algumas pessoas e &agrave; maioria dos outros c&atilde;es.

Quando gosta das pessoas, o Lupi parece continuar a ser o mesmo cachorro que era
h&aacute; anos. Super querido, meigo, doce e afectuoso, ficando sempre muito
contente. Quando h&aacute; alguma coisa em outras pessoas que o fazem reagir, o
Lupi pode tentar morder.

Com outros c&atilde;es mostra ser muito reactivo, no entanto adora a Tutti, com
quem tem partilhado a boxe todos estes anos.

A adop&ccedil;&atilde;o do Lupi exige uma responsabilidade extra. S&oacute;
poder&aacute; ser adoptado por quem tenha experi&ecirc;ncia a lidar com
c&atilde;es reactivos e que se comprometa a lev&aacute;-lo a treinos para que possa
melhorar o seu comportamento.

Tamb&eacute;m o Lupi merece muito mais do que a vida que leva. Tamb&eacute;m
ele merece saber o que &eacute; ter uma casa verdadeira.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Mafalda, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 3 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 3 anos.

Usar Referência 14382 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX138

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14382

A Mafalda &eacute; uma cadelinha receosa mas que rapidamente ganha
confian&ccedil;a e adora vir cumprimentar-nos aos pulinhos e de receber mimo.
&Eacute; muito meiga e ador&aacute;vel e est&aacute; cada vez mais confiante para
poder ganhar uma casa.

Saibam como adoptar e apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nick, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 7593 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX011

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7593

O Nick &eacute; um c&atilde;o grande, bom para dar grandes abra&ccedil;os (que
ele adora receber), bom a ser maravilhoso como ele &eacute; ! Alegre, meigo e
afectuoso, com uma energia calma fant&aacute;stica, que s&oacute; apetece estar
perto, e l&aacute; est&aacute;, dar-lhe abra&ccedil;os que desconfiamos que fazem
ainda melhor a quem abra&ccedil;a do que a ele, que &eacute; abra&ccedil;ado.

O Nick vivia numa casa com o Amarelinho, mas sua tutora adoeceu e n&atilde;o
p&ocirc;de mais cuidar deles.

O Nick &eacute; um grandalh&atilde;o maravilhoso que merece muito uma casa e
todas as casas deveriam poder ter a sorte de ter um Nick :)

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Noddy, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 14154 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula CANTINHO_PLACIDO

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14154

O Noddy &eacute; um c&atilde;o calmo e que adora companhia, sendo muito
simp&aacute;tico e meigo quando est&aacute; &agrave; vontade. No entanto,
h&aacute; certas coisas/comportamentos da nossa parte que podem faz&ecirc;-lo
reagir negativamente. Para lidar com o Noddy &eacute; necess&aacute;ria alguma
experi&ecirc;ncia e capacidade para lidar com problemas de reactividade. O Noddy
beneficiaria muito da ajuda de um especialista em comportamento animal para
melhorar o seu bem-estar e poder haver uma melhor convivencia com ele.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pastor, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14405 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX046

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14405

O Pastor &eacute; um c&atilde;o que convive super bem com outros mas tem muito
receio do contacto e proximidade humana. O Pastor dever&aacute; ter crescido no
meio de outros c&atilde;es mas com muito pouco ou nada de contacto com pessoas.
Tem um longo caminho pela frente at&eacute; aprender a confiar em pessoas. Com
os outros c&atilde;es &eacute; brincalh&atilde;o e adora tamb&eacute;m brinquedos.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pipoca, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14434 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX156

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14434

Esta raposinha sorridente com orelhas deliciosas &eacute; a Pipoca. A Pipoca
apesar de ter alguns receios &eacute; muito curiosa e bem-disposta. Est&aacute;
cada vez mais confiante e &eacute; d&oacute;cil e muito boa onda. D&aacute;-se
bem com outro c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 24 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Popeye, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 10018 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX090

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10018

O Popeye &eacute; extremamente alegre, meigo e afectuoso. Adora tudo! Pessoas,
outros c&atilde;es, receber mimos, dar mimos tamb&eacute;m. Adora passear, adora
brincar e adora ficar de molho dentro de &aacute;gua no ver&atilde;o :)

O Popeye &eacute; um c&atilde;o super boa onda, &eacute; mesmo feito de uma
energia boa e alegre, e &eacute; muito querido. Aguarda ansiosamente que chegue
finalmente uma fam&iacute;lia para ele amar.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Raul, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9748 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX120

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9748

O Raul &eacute; extremamente meigo e carente de aten&ccedil;&atilde;o, a juntar a
toda a energia que tem faz com que se exceda na forma como demontra afecto.
Precisa de uma fam&iacute;lia que o compreenda e respeite e o ajude a moderar a
sua energia e necessidade de aten&ccedil;&atilde;o.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o e/ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Sheeva, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 11492 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX099

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11492

A Sheeva &eacute; uma cadela completamente ador&aacute;vel. Muito
soci&aacute;vel, alegre e comunicativa. &Eacute; muito espera e sabe bem o que
quer e n&atilde;o quer. Para ela entrar na boxe &eacute; um jogo da apanhada com
os volunt&aacute;rios, sabe como dar-lhes a volta na perfei&ccedil;&atilde;o :) A
Sheeva d&aacute;-se bem com outros c&atilde;es tamb&eacute;m.

Esta ternura vai ser espetacular numa casa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Silver, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15128 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX121

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15128

O Silver &eacute; muito bonito, elegante, muito expansivo na alegria, na meiguice e
na vontade de viver - um belo patetinha amoroso!

&Eacute; um c&atilde;o meigo e muito bom mi&uacute;do. Muito crian&ccedil;ola,
adora brincar.  Se lhe atirarem a bola ele vai buscar e traz de volta. Soci&aacute;vel
com o mundo inteiro.

Gosta de companhia e aguarda por ser o fiel companheiro de quem lhe der um lar.

 Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Snoopy, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 6 anos.

Usar Referência 14406 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX040

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14406

O Snoppy &eacute; um mi&uacute;do muito expressivo e alegre. D&aacute;-se bem
com outros c&atilde;es, com as pessoas &eacute; curioso mas o contacto com
pessoas &eacute; algo que ainda est&aacute; a aprender. O Snoopy gosta de
passear na rua, onde permite festas e onde se tem mostrado um c&atilde;o cada vez
mais confiante.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Spy, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 4342 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX086

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4342

Experimentem sentar-se &agrave; beira do Spy que n&atilde;o tarda v&atilde;o sentir
um toque leve e delicado da sua pata na vossa m&atilde;o a dizer que ele
est&aacute; ali, &eacute; real, que sente e precisa de receber afecto e que &eacute;
muito bom em retribu&iacute;-lo.

O Spy &eacute; muito calmo e muito querido. Gosta de mimo, deita-se
descaradamente de barriga para cima &agrave; espera que a gente l&aacute;
v&aacute; dar-lhe uns mimos. N&atilde;o desiste at&eacute; o conseguir, mas a
verdade &eacute; que n&atilde;o precisa de insistir muito :)

Tem passado quase toda a sua vida no canil, n&atilde;o o deixem acreditar que a
vida dele j&aacute; n&atilde;o vai mudar.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Timba, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14756 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX081

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14756

O Timba &eacute; de uma simpatia enorme. Gosta de todas as pessoas e de todos
os c&atilde;es, super boa-onda, querido e muito expressivo. Tem todo um charme e
tecnica para conseguir captar a nossa aten&ccedil;&atilde;o para ele. Amoroso!
&Eacute; um c&atilde;o forte e cheio de vida.

O Timba sabe o que &eacute; viver numa casa e ter uma fam&iacute;lia.

Saibam como adoptar em www.uniaozoofila.org
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Usar Referência 12563 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12563

O Z&eacute; &eacute; um beb&eacute; querido, meigo e brincalh&atilde;o que
aguarda por uma fam&iacute;lia da qual possa fazer parte para sempre.

Contacto para Adop&ccedil;&atilde;o: Deborah Oliveira - 916361870.

O Z&eacute; n&atilde;o se encontra na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.
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Usar Referência 15035 para mais informação.

Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15035

O Ziggy &eacute; um bebezola com cerca de 4 meses, t&iacute;mido, meiguinho,
prevendo-se que venha a ser de porte grande.

Procura uma fam&iacute;lia que a estime na sua longa vida.

O Ziggy n&atilde;o se encontra no albergue da UZ.

Contacto para adop&ccedil;&atilde;o: 965079464
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Zion, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 7964 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7964

O Zion &eacute; um c&atilde;o adulto, belo e dominante.

O Zion n&atilde;o se encontra no canil da UZ. Contacto para adop&ccedil;&atilde;o:
Lurdes Pimenta - lurdespimenta@gmail.com/918730792
begin_of_the_skype_highlighting 918730792 FREE  end_of_the_skype_highlighting
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Alentejo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um

Usar Referência 16710 para mais informação.

Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16710

APELO PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O URGENTE

CONTACTO PARA uniaozoofila.adopcoes@gmail.com

Beb&eacute; Alentejo, para ado&ccedil;&atilde;o, com desloca&ccedil;&atilde;o para
Lisboa.
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Alice, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13375 para mais informação.

Alojado na ala Cercado da Oliveira, box/jaula BOX067

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13375

A Alice &eacute; um tesouro, cadelinha doce e t&iacute;mida que se vai revelando
assim que vamos ganhando a confian&ccedil;a dela. Adora fazer gracinhas para
chamar a aten&ccedil;&atilde;o.  &Eacute; ador&aacute;vel, meiga, bem disposta e
tamb&eacute;m brincalhona.

A Alice aguarda pela fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; todo o amor, cuidado e conforto
que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Almira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15255 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX097

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15255

A Almira &eacute; um docinho, muito tranquila, alegre e amorosa. Fica muito feliz de
ver as pessoas que conhece e &eacute; muito afectuosa e carente de mimo. Adora
estar acompanhada e dar a barriga para festas. &Eacute; tamb&eacute;m
brincalhona se for desafiada para isso.

Parece n&atilde;o gostar de todos os c&atilde;es, mas n&atilde;o quer dizer que
consiga conviver bem com alguns com os quais n&atilde;o fique
desconfort&aacute;vel.

Aguarda por uma fam&iacute;lia que lhe mostre que ela merece ser tratada com todo
o respeito, carinho e cuidados.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Alvarinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 15649 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX009

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15649

O Alvarinho chegou &agrave; UZ muito doente e debilitado. Est&aacute; neste
momento recuperado, apesar de necessitar de ser medicado para sempre para a
leishmaniose. Ficou com algumas cicatrizes do passado que teve.

Apesar de tudo, n&atilde;o guarda cicatrizes no cora&ccedil;&atilde;o - O Alvarinho
s&oacute; quer estar perto, bem perto, de pessoas. Adora mimo e &eacute; ele um
querido c&atilde;o extremamente amoroso.

Apesar de todo o sofrimento o Alvarinho &eacute; um amor completo. Sempre a
querer estar perto de algu&eacute;m e receber mimo.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 38 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Alvor, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14173 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX084

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14173

O Alvor &eacute; um querido, super brincalh&atilde;o e alegre. Se houver algum
receio e timidez, aproximadamente 1 minuto depois de estar na nossa
presen&ccedil;a j&aacute; lhe passou tudo e &eacute; s&oacute;
anima&ccedil;&atilde;o. O Alvor faz quest&atilde;o de cumprimentar as pessoas que
conhece bem sempre com a maior ternura.

&Eacute; um doce de c&atilde;o, muito alegre e afectuoso, que merece o conforto de
uma casa com uma fam&iacute;lia que o respeite, cuide e lhe d&ecirc; todo o carinho
durante toda a sua vida. Soci&aacute;vel com pessoas, apesar de no inicio poder ter
algum medo, e muito, muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es com os quais
adora brincar.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Amendoinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 14455 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX156

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14455

A Amendoinha &eacute; uma cadelinha com medos ainda muito grandes em
rela&ccedil;&atilde;o &agrave;s pessoas e situa&ccedil;&otilde;es que lhe sejam
desconhecidas. Tem um longo caminho pela frente para se tornar mais confiante e
solta. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es e a sua companhia ajuda-a a sentir-
se mais segura e &agrave; vontade.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Angélica, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 4 anos.

Usar Referência 14383 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX137

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14383

A Ang&eacute;lica &eacute; uma menina muito medrosa que tem dificuldades em
confiar e permitir contacto. Tem feito uma grande evolu&ccedil;&atilde;o, passinho a
passinho e j&aacute; se nota como vai ficando mais confiante.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Anis, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14915 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX129

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14915

A Anis &eacute; uma cadelinha d&oacute;cil mas ainda t&iacute;mida em
rela&ccedil;&atilde;o ao contacto com humanos. Est&aacute; aos poucos a ganhar
confian&ccedil;a mas ainda n&atilde;o descobriu que das nossas m&atilde;os
n&atilde;o h&aacute; nada a temer e que as festas at&eacute; que s&atilde;o coisas
boas. Com o tempo vai ganhando mais &agrave; vontade. A ajuda de
padrinhos/madrinhas pode ser muito importante para ajud&aacute;-la a compreender
que pode confiar nas pessoas.

&Eacute; curiosa, alegre e muito expressiva. Adora brincar com as suas irm&atilde;s
que tamb&eacute;m foram acolhidas na UZ.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Asa Branca, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 11745 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX050

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11745

Este bonit&atilde;o &eacute; o Asa Branca. Muito alegre, muito meigo, mas de
personalidade forte - n&atilde;o reage bem quando alguma situa&ccedil;&atilde;o o
deixa desconfort&aacute;vel ou intimidado.

O Asa adora, adora, adora ficar bem pertinho, sentado encostado &agrave;s nossas
pernas ou deitado mesmo ao ladinho dos p&eacute;s. D&aacute;-se muito bem com
outros c&atilde;es, desde que n&atilde;o tenha de partilhar comida. O Asa &eacute;
optimo de passear &agrave; trela na rua, n&atilde;o puxa e porta-se lindamente.

Aguarda por fazer parte de uma fam&iacute;lia que o compreenda, respeite e que
tenha interesse em ajud&aacute;-lo a superar coisas que n&atilde;o gosta nada,
como por exemplo, ser tosquiado! Infelizmente nas condi&ccedil;&otilde;es do abrigo
&eacute; muito dif&iacute;cil conseguir que o seu p&ecirc;lo longo se mantenha
sempre em boas condi&ccedil;&otilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Asdrúbal Ramos, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 6415 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX060

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6415

O Asdr&uacute;bal Ramos &eacute; muito querido mas no abrigo vive a maior parte
do tempo com medo. Tem mesmo muito medo de pessoas que n&atilde;o conhece e
at&eacute; mesmo das que n&atilde;o conhece t&atilde;o bem.

Quando temos o privil&ecirc;gio do Asdr&uacute;bal confiar em n&oacute;s, ele
aproxima-se e pede carinho como qualquer outro. Quando est&aacute; &agrave;
vontade, o Adr&uacute;bal tamb&eacute;m gosta de ir para a cama dele chamar
&agrave; aten&ccedil;&atilde;o enquanto os volunt&aacute;rios est&atilde;o a tentar
colocar a manta na sua caminha :) &Eacute; tamb&eacute;m brincalh&atilde;o,
s&oacute; precisa de estar confiante com as pessoas que o rodeiam e o
espa&ccedil;o onde est&aacute;.

N&atilde;o tem um pingo de agressividade. &Eacute; um c&atilde;o doce e bom. Que
encher&aacute; de amor a fam&iacute;lia que o adoptar.

D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es desde que que sejam t&atilde;o amigaveis
quanto ele. O seu grande pilar &eacute; o Bobi Ramos, &eacute; junto dele que se
sente mais seguro. Os dois vieram juntos para a Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.

O Adr&uacute;bal precisa muito de mais gente que invista tempo nele e que o ajude
a deixar cada vez mais o medo para tr&aacute;s. O Asdr&uacute;bal merece muito
ser feliz.

Saibam como adopta ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Augusto, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 5331 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX115

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5331

O Augusto &eacute; maravilhoso, que ternura de c&atilde;o! Apesar de n&atilde;o ser
pequeno &eacute; muito pouco confiante e tem medo de pessoas que lhe s&atilde;o
desconhecidas. N&atilde;o demora muito at&eacute; ele entender que
ningu&eacute;m lhe faz mal e come&ccedil;a facilmente a confiar. Assim que
est&aacute; &agrave; vontade o Augusto &eacute; muito af&aacute;vel e
ador&aacute;vel. Adora mimo e estar encostado a receber festas. Em passeio porta-
se lindamente, desfruta muito, indo sempre atento a quem o passeia. &Eacute; um
amigo muito leal e fiel.

Partilha boxe h&aacute; varios anos com a Diana, ele adora-a e a personalidade
extrovertida e aventureira dela, ajuda-o a soltar-se e a ser mais confiante.

O Augusto d&aacute;-se bem tamb&eacute;m com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Baía, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 16512 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX018

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16512
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Balzac, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 9285 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX083

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9285

O Balzac &eacute; dos c&atilde;es mais boa-onda que se pode encontrar. Parece
estar sempre bem disposto, sempre carinhoso e af&aacute;vel, sempre pronto para
tudo de bom que a vida lhe possa trazer. O Balzac at&eacute; pode passar
despercebido quando ainda n&atilde;o existe uma amizade, mas se lhe for dada o
minimo de aten&ccedil;&atilde;o, rapidamente poder&atilde;o ver a maravilha que
este mi&uacute;do &eacute;.

O Balzac &eacute; de porte m&eacute;dio, n&atilde;o &eacute; alto, e tem uma
energia bem moderada. Tem tudo para ser uma companhia extraordin&aacute;ria de
quem lhe der a oportunidade de ter a vida que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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bebé macho 2, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 8348 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8348

Bebezola doce procura uma fam&iacute;lia para a vida. Uma fam&iacute;lia que o
proteja: em beb&eacute;, na idade adulta e na velhice.

Este beb&eacute; n&atilde;o se encontra no abrigo da Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: martanemm@hotmail.com;
sofia.mm29@gmail.com
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Berimbau, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 2 anos.

Usar Referência 15222 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX022

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15222

O Berimbau &eacute; um bebezola super bem disposto, muito activo e
brincalh&atilde;o. Adora brincar com toda a gente e d&aacute;-se bem com todos os
c&atilde;es. Est&aacute; sempre ocupado em arranjar uma nova brincadeira ou
explorar, conhecer e experimentar tudo o que o rodeia. :)

O Berimbau procura uma fam&iacute;lia da qual possa fazer parte toda a sua longa
vida, onde seja sempre tratado com o maior respeito e cuidado.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Bikini, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 6974 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX126

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6974

A Bikini &eacute; uma cadelinha que precisa que lhe seja dedicado tempo para ela
confiar e mostrar como &eacute; doce e amorosa. Pode recear algumas pessoas que
n&atilde;o conhece, se querem ser seus amigos, &eacute; necess&aacute;ria
paci&ecirc;ncia e sensibilidade para que ela tenha a iniciativa de
aproxima&ccedil;&atilde;o e possam ser recompensados com toda a sua ternura,
afecto, amizade e lealdade. A Bikini, depois de confiar, nunca esquece um amigo.

Fora do abrigo a Bikini transforma-se numa cadela alegre, jovial, e cheia de vontade
de explorar a vida ao m&aacute;ximo. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es e
est&aacute; mais que na hora de ganhar a sua casa de verdade com todo o amor e
alegria que merece.

 Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Bisnaga, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 anos.

Usar Referência 7690 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX020_021

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7690

A Bisnaga est&aacute; na UZ desde beb&eacute;. Cresceu, e por ser muito
t&iacute;mida e algo receosa, ficou para tr&aacute;s. Ser t&iacute;mido n&atilde;o
&eacute; defeito, s&oacute; quer dizer que &eacute; preciso investir um pouco mais
de tempo e paci&ecirc;ncia para descobrir a maravilha que ela &eacute;.

A Bisnaga &eacute; um doce de mi&uacute;da, brincalhona e amorosa e que
tamb&eacute;m se d&aacute; bem com todos os c&atilde;es. Est&aacute; mais que
na hora de ter a vida que realmente merece numa casa e junto da sua
fam&iacute;lia.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Bobi Ramos, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 16 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 16 anos.

Usar Referência 6414 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX060

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6414

Procuram um c&atilde;o doce, doce, doce? ent&atilde;o andam &agrave; procura do
Bobi Ramos. O Bobi &eacute; um querido c&atilde;o, extremamente meigo e
carinhoso.

Mostra-se muito alegre mas ao mesmo tempo &eacute; not&oacute;rio que
tamb&eacute;m ele anseia por mais aten&ccedil;&atilde;o, conforto e carinho.

 Grande amigo do Adr&uacute;bal com quem chegou &agrave; UZ. Entende-se bem
com outros c&atilde;es e gosta de brincar, s&oacute; n&atilde;o fica
confort&aacute;vel se os niveis de energia forem muito intensos e tamb&eacute;m
gosta de refilar se tiver de partilhar os mimos com outros ao mesmo tempo :)

O Bobi n&atilde;o parece ter nem metade da idade que se estima que tem. Continua
forte, de boa sa&uacute;de e sempre pronto para mais mimo.

O Bobi &eacute; um amor daqueles enormes. Merece muito uma casa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Bolero, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 13928 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX073

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13928

O Bolero &eacute; este velhote querido, muito amig&aacute;vel e bem-disposto.
&Eacute; muito alegre, carinhoso e at&eacute; brincalh&atilde;o. Quem disse que
c&atilde;es velhos n&atilde;o brincam? O Bolero adora que lhe atirem a bola para ele
ir buscar, torna-se um cachorrinho aut&ecirc;ntico.

Viveu na rua durante muito tempo. No abrigo adora o conforto da sua caminha
preparada com o carinho dos volunt&aacute;rios. Merece muito uma casa para
passar o resto da sua vida, onde possa ainda conhecer o que &eacute; ser tratado
com toda a aten&ccedil;&atilde;o e amor que merece.

O Bolero d&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Bolinhas, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 7092 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7092

A Bolinhas &eacute; uma cadelinha meiga, divertida e equilibrada. Foi acolhida
juntamente com a sua amiga de sempre Lady. As duas sabem o que &eacute; viver
numa casa e est&atilde;o a ressentir-se muito da entrada no canil.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o e/ou adop&ccedil;&atilde;o:

uniaozoofila@gmail.com
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Bolt, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 6838 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX096

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6838

O lindo Bolt &eacute; um c&atilde;o muito meigo, sempre de bem com tudo,
equilibrado e excelente companheiro. &Eacute; muito boa onda, alegre e
brincalh&atilde;o.

Passeia muito bem &agrave; trela e &eacute; muito bem comportado. &Eacute; logo
amigo de toda a gente, muito soci&aacute;vel tanto com pessoas como com outros
c&atilde;es. tem tudo para encher uma casa de amor e alegria com a sua
presen&ccedil;a.

Mi&uacute;do maravilhoso que j&aacute; aguarda h&aacute; muito tempo pela sua
oportunidade, que tesouro que aqui est&aacute;!

O Bolt &eacute; muito ligado &agrave; sua companheira de boxe, a Rena. A sua
adop&ccedil;&atilde;o ser&aacute; preferencialmente conjunta.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Usar Referência 12782 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12782

A Boneca &eacute; uma cadela adulta de porte m&eacute;dio (15kg), muito
d&oacute;cil e brincalhona.Foi resgatada, juntamente com o seu irm&atilde;o Inox, de
uma situa&ccedil;&atilde;o muito grave de maus tratos e neglig&ecirc;ncia, mas isso
n&atilde;o impediu que continuasse a confiar e amar a 100% os Humanos. Tanto a
Boneca como o Inox est&atilde;o esterilizados, vacinados, desparasitados. Procuram
adoptante Respons&aacute;vel. Adop&ccedil;&atilde;o conjunta ou Individual.
Contactos - paulomendes_area51@hotmail.com<wbr />  /  967309093
A Boneca e o Inox n&atilde;o se encontram na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.
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Bonnie, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9256 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9256

A Bonnie &eacute; uma cadela jovem, d&oacute;cil e brincalhona que est&aacute;
para adop&ccedil;&atilde;o urgente. Est&aacute; esterilizada e vacinada.

A Bonnie n&atilde;o se encontra no albergue da Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: Riccardo Guerrini; tm -  919560954; email -
riccardo.guerrini@mail.telepac.pt
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Braque, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14738 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX036

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14738

O Braque fazia parte de uma matilha de 7 c&atilde;es que vagueiam por Lisboa e
arredores. &Eacute; extremamente receoso do contacto humano e est&aacute; muito
lentamente a aprender a confiar. No entanto, n&atilde;o se mostra agressivo e adora
a companhia de outros c&atilde;es com os quais gosta de brincar.

O Braque tem um longo caminho pela frente e seria muito bom para ele ter
aten&ccedil;&atilde;o de padrinhos que pudessem dedicar-lhe algum do seu tempo
para o ajudar a aprender a n&atilde;o temer o ser humano.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Bugatti, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10652 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX058

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10652

Esta beleza &eacute; o doce Bugatti. O que o Bugatti mais tem &eacute; alegria para
dar e vender! &Eacute; um amor de c&atilde;o, muito meigo, adora pessoas e gosta
de se certificar que entendemos que gosta de n&oacute;s. &Agrave;s vezes
n&atilde;o descansa enquanto n&atilde;o consegue cumprimentarnos com umas
lambidelas na cara.

 Tem muita energia, muita alegria, muita anima&ccedil;&atilde;o, muita vontade de
viver e brincar e saltar e receber festas e passear e tudo e tudo... Tanto sabe ser um
furac&atilde;o como o c&atilde;o mais delicado que se pode encontrar. Tudo num
corpo s&oacute; que vive numa boxe &agrave; espera da pessoa que entenda o
tesouro que ele &eacute;!

O Bugatti convive bem com a maioria dos c&atilde;es mas por vezes n&atilde;o se
mostra confort&aacute;vel na sua presen&ccedil;a. Pode por vezes mostrar-se
intimidado ou desconfiado em algumas situa&ccedil;&otilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Burreguita, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 14419 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX052

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14419

A Burreguita &eacute; uma mi&uacute;do receosa e t&iacute;mida. Tem receio da
aproxima&ccedil;&atilde;o e contacto humano mas mostra ser muito pac&iacute;fica.
&Eacute; curiosa e gulosa, sendo os biscoitos uma boa raz&atilde;o para se
aproximar mais das pessoas. D&aacute;-se lindamente com outros c&atilde;es.
Est&aacute; a aprender a passear na rua e a adapta-se a todos os sons e coisas
novas que cresceu sem conhecer.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Cadiz, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15629 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX158

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15629

A Cadiz &eacute; uma beb&eacute; com muito receio do contacto humano. Vai
ficando aos poucos mas &agrave; vontade mas tem um longo caminho pela frente.
Os seus irm&atilde;os j&aacute; gostam de interagir com os volunt&aacute;rios mas
ela mant&eacute;m-se &agrave; dist&acirc;ncia.

Precisa de algu&eacute;m que com paci&ecirc;ncia, respeito e carinho a ajude a
perceber que n&atilde;o h&aacute; nada a temer.

Ter padrinhos que lhe possam dedicar tempo, poder&aacute; ser uma grande ajuda
para que ela venha a tornar-se mais confiante e ser adoptada.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Canito, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 3758 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=3758

O Canito est&aacute; na UZ desde beb&eacute;, foi ficando, e ficando... que defeito
tem o Canito? nenhum.. absolutamente nenhum. Atrevemo-nos a dizer que o Canito
&eacute; perfeito.

O Canito j&aacute; n&atilde;o &eacute; o bebezola cheio de energia que em tempos
foi. Agora &eacute; um Sr. C&atilde;o . Muito zen, muito boa-onda, paciente, com
energia moderada e gentileza e meiguice enormes.

O Canito &eacute; um c&atilde;o maravilhoso e merece ser recompensado por toda
esta vida dif&iacute;cil que levou. Gosta de toda a gente, toda a gente gosta dele.
Outros c&atilde;es inclu&iacute;dos. :)

Saibam como adoptar em www.uniaozoofila.org
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Capilé, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9207 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX124

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9207

A Capil&eacute; &eacute; maravilhosa, super inteligente, brincalhona e bem-
disposta. Vive no canil desde beb&eacute;, tendo sido adoptada e devolvida.

A Capil&eacute; tem energia e n&atilde;o sabe muito bem o que fazer com ela no
abrigo onde as distra&ccedil;&otilde;es s&atilde;o poucas e acumula muita energia
ao longo do dia. A Capil&eacute;,  mais que tudo, &eacute; um po&ccedil;o de
do&ccedil;ura e muito carente, s&oacute; precisa de sentir-se segura e que
n&atilde;o se sintam intimidados por ela, &eacute; o que basta para descobrir o
tesouro que ela &eacute;!

Precisa de algu&eacute;m cheio de vida quanto ela, j&aacute; com alguma
experi&ecirc;ncia e que saiba dar-lhe o tempo, paci&ecirc;ncia  e afecto que precisa
para ser feliz.

 Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Caramelo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 1 meses.

Usar Referência 16699 para mais informação.

Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16699

APELO EXTERNO

CONTACTO PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O: 918774560

Ol&aacute;, sou o Caramelo,

Tenho 2-3 anos e sou muito bem-disposto e cheio de energia (al&eacute;m de ser
lindo, n&atilde;o &eacute;? Olhem l&aacute; para este meu olhar meloso).

Fui encontrado na rua, vinha com uma corrente pesada ao pesco&ccedil;o e muito
magrinho. Trouxeram-me para casa e cuidaram de mim: estou em acolhimento
tempor&aacute;rio e dou-me bem dentro de casa.

Entretanto j&aacute; aprendi a fazer todos os xixis na rua e tamb&eacute;m aprendi
a sentar. Preciso urgentemente de uma fam&iacute;lia, pois esta onde estou
j&aacute; tem um s&eacute;nior e n&atilde;o pode ficar comigo.
Tenho porte m&eacute;dio (cerca 19kg), j&aacute; tenho vacinas e estou castrado,
prontinho para adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel e ser muito feliz.

S&oacute; preciso de amor e carinho (dar e receber), passeios, brincadeira e de
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César Augusto Chulupi, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 15468 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX022

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15468

O Chulupi &eacute; um querido c&atilde;o, bem-disposto, muito expressivo e
brincalh&atilde;o. Pode parecer inicialmente desinteressado mas logo se mostra
muito curioso e comunicativo. Adora o conforto da sua caminha e &eacute;
pregui&ccedil;oso para se levantar, mas em troca de umas festas ele fica logo
convencido a levantar-se. &Eacute; muito am&aacute;vel e carinhoso.

Procura uma casa onde seja tratado com o respeito, cuidados e a
aten&ccedil;&atilde;o que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Chia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15628 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX158

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15628

A Chia &eacute; uma bebezola medrosa, mas muito curiosa e com muita vontade de
interagir e de confiar cada vez mais. Apesar de ainda n&atilde;o mostrar interesse
em festas, fica muito interessada nas pessoas e em brincar.

Procura uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia e motiva&ccedil;&atilde;o para a
ajudar a perder os receios que tenha, sempre com o maior respeito, carinho e com
todos os cuidados que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Chica Bella, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 15578 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX012

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15578

A Chica Bella inicialmente mostra-se reservada e medrosa mas ao ganhar
confian&ccedil;a transforma-se na maior ternurinha. &Eacute; muito doce e
carinhosa. Uma das patinhas teve de ser amputada, pois foi resgatada com um
tumor nessa pata. A Chica recuperou, est&aacute; de boa sa&uacute;de e
completamente adaptada &agrave; sua nova condi&ccedil;&atilde;o.

&Eacute; muito brincalhona, adora correr atr&aacute;s da bolinha e adora passear.
D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.

Tem ainda uma vida longa para desfrutar do amor de uma fam&iacute;lia.
D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Chucky, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 5 anos.

Usar Referência 12632 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12632

O querido Chucky ainda s&oacute; tem 1 ano, est&aacute; neste momento com uma
fam&iacute;lia de acolhimento tempor&aacute;rio mas precisa urgentemente de uma
fam&iacute;lia que possa ficar com ele para sempre.
O Chucky j&aacute; est&aacute; castrado, vacinado e chipado e pronto para
conhecer a sua nova fam&iacute;lia.

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: Joana Tavares - 926441452 /
joana.tavaresemidio@gmail.com

O Chucky n&atilde;o se encontra na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.
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Cinnamon (Patusca), Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 14922 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX084

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14922

Esta bonequinha de chocolate bem doce com um cheirinho a canela &eacute; a
Cinnamon. &Eacute; uma autentica ternura d&aacute; qual &eacute;
imposs&iacute;vel n&atilde;o gostar. Chegou aterrorizada com tudo mas depois de
ambientada mostrou que &eacute; s&oacute; amor, amor que n&atilde;o tem
vergonha de se mostrar, amor generoso, amor alegre, amor que se multiplica em
mais amor. Muito d&oacute;cil, meiguinha, ternurenta e ador&aacute;vel. A timidez
fica cada vez mais para tr&aacute;s e n&atilde;o tem vergonha de mostrar como
&eacute; afectuosa. Tamb&eacute;m se d&aacute; bem com outros c&atilde;es.

Completamente ador&aacute;vel e doce e pronta para ser muito feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Cocas (Coquinhas), Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 14454 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX136

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14454

O Coquinhas &eacute; um c&atilde;o muito medroso com desconhecidos e fora do
seu ambiente. Quando conhece e confia mostra-se muito brincalh&atilde;o, alegre e
meigo.

Tem melhorado muito ao longo do tempo e aos poucos vai-se tornando um
c&atilde;o mais confiante.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaoozoofila.org
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Cooper, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 meses.

Usar Referência 16220 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX068

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16220

J&aacute; conhecem o Cooper? N&atilde;o, n&atilde;o &eacute; o ator Bradley
Cooper, mas sim o nosso modelo Cooper!

Cheio de vida, pronto para cheirar todos os cantos &agrave; casa e depois pousar
para as fotos. Chegou recentemente &agrave; Uni&atilde;o Zo&oacute;fila, mas
j&aacute; fez amizade com toda a gente que conheceu, porque para al&eacute;m de
muita beleza, o Cooper tamb&eacute;m tem muito amor para dar!

Tragam a c&acirc;mara pronta e venham conhecer o Cooper que est&aacute;
&agrave; vossa espera no nosso abrigo!
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Cop, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12227 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX083

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12227

O Cop &eacute; um c&atilde;o pacato, discreto, que gosta de ficar na dele em vez de
andar com os outros c&atilde;es. No entanto &eacute; capaz de ser soci&aacute;vel
com a maioria deles sem causar problemas. Com as pessoas, n&atilde;o &eacute; o
c&atilde;o que ir&aacute; logo mostrar todo o seu afecto, mas se lhe for dada a
oportunidade de se dar a conhecer, &eacute; um c&atilde;o d&oacute;cil e
af&aacute;vel, muito amoroso! &Eacute; completamente louco por biscoitos e por
brinquedos, a sua express&atilde;o muda logo e fica ainda mais f&aacute;cil gostar
dele.

Passeia muito bem na rua, &eacute; muito obediente, bem-comportado e pacato.
Espera pela sua oportunidade.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Crazy Kikas, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 16147 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX078

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16147

Apresentamo-vos a Crazy Kikas, a famosa parceira do Crazy Boris! N&atilde;o
h&aacute; um sem dois...Os olhares de ambos n&atilde;o nos deixam indiferentes!

Esta menina aconchega os nossos cora&ccedil;&otilde;es, com a sua ternura e
delicadeza. Minutos, horas podem passar, mas nem a Kikas nem n&oacute;s
ficamos cansados de tanto mimo, tanto amor que ela tem para dar.

A Crazy Kikas estar&aacute; &agrave; espera de um lar, aqui na Uni&atilde;o
Zo&oacute;fila!
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Criola, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15053 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX027

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15053

A Criola &eacute; um floquinho de neve ternurento e irresisit&iacute;vel. Muito doce e
carinhosa com todas as pessoas. D&aacute;-se tamb&eacute;m com outros
c&atilde;es.

Procura uma fam&iacute;lia que aceite cuidar desta ternura sempre com o maior
respeito, cuidados e amor.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 74 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Desdémona, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 7034 para mais informação.

Alojado na ala Cercado da Oliveira, box/jaula BOX067

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7034

A Desd&eacute;mona, (Ded&eacute; para os amigos!) est&aacute; na UZ desde
beb&eacute;, tal como o seu mano Otello. A Desd&eacute;mona sempre foi querida,
doce e ador&aacute;vel, n&atilde;o h&aacute; explica&ccedil;&atilde;o para uma
beb&eacute; assim ter ficado para tr&aacute;s. N&atilde;o &eacute; justo, a
Desd&eacute;mona tinha e continua a ter tudo para tornar uma fam&iacute;lia mais
completa e feliz e que a fa&ccedil;a muito feliz a ela.

Soci&aacute;vel com pessoas e com outros c&atilde;es, amorosa que maravilhosa.
S&oacute; precisa que lhe seja dada a oportunidade de uma nova vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Diana, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 7183 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX115

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7183

A Diana &eacute; uma cadela muito viva&ccedil;a e alegre que quer muito mais que
viver nums boxe. A Diana quer voltar a ter uma casa e tudo o que tem direito e ela
adora; mimo, companhia e belos passeios. Cadela incr&iacute;vel, muito meiga e
cheia de vontade de aproveitar a vida.

Grande companheira do Augusto , com quem partilha boxe. A personalidade
confiante e extrovertida dela, ajudam o Augusto a ser mais corajoso.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Dixie, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 8332 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8332

O Dixie, cruzado de cocker, procura uma fam&iacute;lia que o estime e proteja para
sempre.

O Dixie &eacute; um animal alegre que adora passear e divertir-se. &Eacute;
soci&aacute;vel com pessoas e com outros c&atilde;es. Porta-se bem em
apartamento.

O Dixie n&atilde;o se encontra no abrigo da Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: Marisa Ferreira - 964697754 e Lu&iacute;s
Branco - 969520164
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Dolce, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 16431 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX122

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16431

A Dolce &eacute; uma mam&atilde; muito nova que rapidamente teve de crescer.
Muito meiga, sempre pronta para mimos, para dar e receber.

Apesar de n&atilde;o ter tido um in&iacute;cio de vida f&aacute;cil, a Dolce mostra-se
muito carinhosa com os humanos e mesmo com outros c&atilde;es. Tal como nos
deu uma oportunidade, tamb&eacute;m ela merece uma oportunidade de
algu&eacute;m, um lar.

Venham conhecer a Dolce e apaixonar-se por este floco de neve!

Vai a http://www.uniaozoofila.org/adotar e envia a tua candidatura para
uniaozoofila.adopcoes@gmail.com
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Dolly, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14408 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX046

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14408

A Dolly &eacute; uma cadelinha medrosa mas que rapidamente ganha a
confian&ccedil;a nas pessoas e mostra como &eacute; a maior ternura, muito
carente, meiguinha e beijoqueira.

A Dolly d&aacute;-se super bem com outros c&atilde;es e sente-se muito mais
confiante ao lado deles. Fora da sua zona de conforto, a Dolly tem ainda medos
muito intensos, pelo que precisa que algu&eacute;m que a respeite tal como ela
&eacute; e lhe d&ecirc; o tempo e espa&ccedil;o que precisa, e que a ajude a
perceber que pode deixar tudo isso para tr&aacute;s e ser feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Domini (Dimi /Domi), Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 14506 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula ALA_NORTE

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14506

O Domini foi adoptado em beb&eacute; e abandonado com um ano de vida.
&Eacute; um c&atilde;o meigo e d&oacute;cil, inicialmente algo t&iacute;mido e
desconfiado mas depressa entende que pode confiar. Quando conhece &eacute;
muito alegre, afectuoso e brincalh&atilde;o. Gosta de brincar com outros c&atilde;es.

Procura uma fam&iacute;lia que o receba e acolha em todos os momentos, durante
toda a sua vida, e que nunca ele volte a passar pela tristeza que &eacute; ser
deixado para tr&aacute;s.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozofila.org
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Doroteia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 anos.

Usar Referência 9812 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX120

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9812

A Doroteia &eacute; t&iacute;mida mas muito meiga. R&aacute;pidamente ganha
confian&ccedil;a com as pessoas e se mostra mais alegre. D&aacute;-se bem com
outros c&atilde;es.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o / adop&ccedil;&atilde;o:
uniaozoofila@gmail.com
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Dory, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15312 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX048

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15312

A Dory &eacute; uma cadelinha a-do-r&aacute;-vel!! &Eacute; t&iacute;mida mas
extremamente graciosa. Demora um pouco a deixar aproximar dela quando ainda
n&atilde;o conhece bem. Mas quando ganha confian&ccedil;a &eacute; a maior
ternura e mesmo sem ter ainda confian&ccedil;as absolutas para ser melosa,
&eacute; afectuosa &agrave; sua maneira e mostra bem como fica contente de nos
ver. &Eacute; uma cadelinha alegre, muito expressiva, bem-disposta e
absolutamente amorosa.

A Dory &eacute; de porte m&eacute;dio-pequeno, mas a Dory n&atilde;o &eacute;
completa sem o seu Nemo, com quem j&aacute; vivia na rua. T&ecirc;m realmente
uma liga&ccedil;&atilde;o muito forte e onde vai um, vai o outro. Procuram uma casa
para os dois, e que sorte a da fam&iacute;lia que possa ficar com estes dois &lt;3

Saibam como adoptar ou apadrinhar emuniaozoofila.org
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Duca, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9747 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX003

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9747

O Duca &eacute; um mi&uacute;do doce mas muito desconfiado e t&iacute;mido.
Tem mesmo dificuldade em come&ccedil;ar a confiar em n&oacute;s. &Eacute; muito
discreto e contido, mal se d&aacute; pela sua presen&ccedil;a. Seria muito bom que
ele pudesse ter uma casa onde pudesse sentirse mais confort&aacute;vel, confiante
e feliz. Convive bem com outros c&atilde;es.

Um padrinho que pudesse ser presente a ajud&aacute;-lo a ser mais confiante e
esquecer-se do medo, seria um bom come&ccedil;o.

Saibam como apadrinhar ou adoptar em www.uniaozoofila.org
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Dulcineia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 4601 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX070

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4601

Um amor chamado Dulcineia. Dulcineia dos olhos doces. Dulcineia maravilhosa e
perfeita.. sem querermos exagerar mas n&atilde;o sabemos como n&atilde;o parecer
exagerado  ao falar dela de t&atilde;o boa que &eacute;.

A Dulcineia &eacute; uma cadelinha fant&aacute;stica, que tem passado todos estes
anos despercebida. Muito soci&aacute;vel e amig&aacute;vel com todas as pessoas
e outros c&atilde;es.

N&atilde;o queremos acreditar que continuar&aacute; no canil at&eacute; ao fim sem
ter a chance de uma vida melhor.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Empada, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 4 anos.

Usar Referência 14737 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX030

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14737

A Empada foi resgatada da rua, onde vivia com os seus beb&eacute;s, e a sua
restante matilha: o Pastel e o Batat&atilde;o.

A Empada &eacute; uma mi&uacute;da com algum receio do ser humano mas
tamb&eacute;m super curiosa em rela&ccedil;&atilde;o a n&oacute;s. &Eacute;
d&oacute;cil e muito, muito gulosa.

Biscoitos e pat&ecirc;s t&ecirc;m sido um forte aliado para que a Empada se
aproxime cada vez mais, est&aacute; sempre &agrave; espera de uma guloseima.
Quando entregamos o biscoito, &eacute; possivel fazer umas festinhas com as
pontinhas do dedos no seu focinho, mas para j&aacute;, mais festas que isso,
&eacute; coisa que ela ainda n&atilde;o compreende nem confia.

A Empada agradece padrinhos/madrinhas que a ajudem a confiar cada vez mais no
ser humano e a deixar o medo para tr&aacute;s.

 Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Farófia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15437 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula Box_central

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15437

A Far&oacute;fia &eacute; uma menina com muito receio de pessoas, n&atilde;o
&eacute; f&aacute;cil deixar-se aproximar. &Eacute; necess&aacute;rio algum tempo
e paci&ecirc;ncia para a conquistar.  &Eacute; soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es e a presen&ccedil;a deles ajudam-na a ficar mais confort&aacute;vel.

A Far&oacute;fia precisa de um adoptante que n&atilde;o tenha pressas e respeite o
tempo e espa&ccedil;o que ela precisa para ganhar confian&ccedil;a.

Saibam como adoptar em uniaozoofila.org
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Fletcher, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 4 meses.

Usar Referência 16573 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX087

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16573

O Fletcher &eacute; um jovem muito pacato e carism&aacute;tico, inclusive com
c&atilde;es.

Este nosso amigo procura uma fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; todo o amor que
merece. O seu sorriso derrete qualquer cora&ccedil;&atilde;o.

Venham conhec&ecirc;-lo e apaixonar-se por ele!
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Flick, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 5759 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX033

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5759

Flick, o dono das barbas mais bonitas que j&aacute; vimos, &eacute; um
c&atilde;ozinho muito delicado e inseguro. Quando conhece e confia nas pessoas,
&eacute; um querido amigo, muito afectuoso e carente, que s&oacute; pede carinho
e prote&ccedil;&atilde;o. Quando n&atilde;o conhece tem algum medo e por vezes
pode reagir mal &agrave; presen&ccedil;a de desconhecidos.

O Flick convive bem com outros c&atilde;es, mas prefere que n&atilde;o haja
agita&ccedil;&atilde;o nem se metam com ele para n&atilde;o se sentir intimidado
nem desconfort&aacute;vel na sua presen&ccedil;a.

O Flick &eacute; um c&atilde;o carente que anseia sentir-se protegido e amado como
s&oacute; numa casa poder&aacute; ser. Seria uma alegria imensa poder ver o Flick
feliz numa casa onde seja compreendido, respeitado e ajudado a tornar-se um
c&atilde;o mais confiante.

Idealmente para ele seria uma casa com um ambiente calmo, sem grandes
agita&ccedil;&otilde;es, onde pudesse sentir-se completamente relaxado e
confort&aacute;vel.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Flor, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16772 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX014

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16772
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Frazoa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 meses.

Usar Referência 16249 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX022

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16249

Apresentamo-vos a doce Frazoa!

Mais uma beb&eacute; linda, maravilhosa que merece um lar quentinho, com amor e
paci&ecirc;ncia para lhe dar. A Frazoa &eacute; mais brincalhona e maluca do que a
irm&atilde;, adora estar sempre a correr e a brincar com os outros c&atilde;es, gosta
de todos! N&atilde;o &eacute; t&atilde;o f&atilde; de colo e de estar quieta, mas
quando j&aacute; est&aacute; na hora de descansar, a&iacute; sim ela adora
receber uns mimos...

A Frazoa &eacute; uma bebezolas grande e n&atilde;o queremos que n&atilde;o
chegue a conhecer o que &eacute; uma casa.

Venham dar essa oportunidade &agrave; Frazoa, n&atilde;o se v&atilde;o arrepender
desta cadela perfeita!
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Funny, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 3208 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX064

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=3208

A Funny &eacute; maravilhosa , n&atilde;o h&aacute; nada que lhe tire a boa-
disposi&ccedil;&atilde;o, mesmo que a vida dela n&atilde;o seja f&aacute;cil. A
Funny pode n&atilde;o dar logo nas vistas no meio de tantos mas quando se olha
para ela com olhos de v&ecirc;r.. que tesouro que aqui est&aacute;! N&atilde;o
h&aacute; cora&ccedil;&atilde;o que ela n&atilde;o conquiste, s&oacute; precisa da
sua oportunidade.

Muito meiga, querida e d&oacute;cil com toda a gente, parece ter sempre um
sorris&atilde;o para nos mostrar. Muito s&oacute;ciavel com outros c&atilde;es e
at&eacute; muito paciente para aturar aqueles que s&atilde;o mais chatos e
maluquinhos.

A Funny por vezes anda com uma das patinhas traseira levantada, devido a um
problema antigo, mas nada que a impe&ccedil;a de fazer a sua vida normalmente
nem lhe tira o merecimento de tamb&eacute;m ela ter uma casa.

Passeia muito bem &agrave; trela e &eacute; muito bem comportada.

Um verdadeiro tesouro.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozofila.org
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Gafa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 16253 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX022

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16253

Esta &eacute; a querida Gafa.

A Gafa est&aacute; a tornar-se cada vez mais um po&ccedil;o de ternura. Os olhos
dela dizem tudo, transbordam agradecimento e carinho. Ainda &eacute; uma
bebezolas com muito para viver e experienciar! Tem conhecido muitos
c&atilde;opanheiros e d&aacute;-se bem com todos. &Eacute; uma mi&uacute;da
espetacular, carinhosa, lind&iacute;ssima e obediente.

Apesar de ser novinha, o tempo passa a correr e era incr&iacute;vel arranjar um lar
para a Gafa.

Esperemos que possam vir dar-lhe essa oportunidade!
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Gal, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de 6

Usar Referência 14318 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX121

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14318

A Gal &eacute; uma princesa corajosa e valente. Chegou at&eacute; n&oacute;s
muito doente, com leishmaniose avan&ccedil;ada. Felizmente conseguiu estabilizar
mas ficar&aacute; para sempre com marcas vis&iacute;veis da vida de sofrimento
que teve antes de ser resgatada.

Agora a Gal est&aacute; de boa sa&uacute;de, mas ter&aacute; sempre de ser
medicada e vigiada. A Gal &eacute; uma mi&uacute;da de s&aacute;ude mais
fr&aacute;gil em compara&ccedil;&atilde;o com um c&atilde;o "normal". Tem uma
pele muito sensivel, facilmente faz ferida.

Apesar de n&atilde;o ter uma sa&uacute;de perfeita, de personalidade a Gal
&eacute; das maiores ternuras que se pode conhecer. Tem uma alegria e
do&ccedil;ura imensas. N&atilde;o h&aacute; ningu&eacute;m que a conhe&ccedil;a
e n&atilde;o a adore. &Eacute; um amor.

A Gal &eacute; soci&aacute;vel com a maioria dos c&atilde;es.

&Eacute; uma mi&uacute;da de porte m&eacute;dio-pequeno, adora mimo e colo,
&eacute; tamb&eacute;m muito expressiva e ternurenta, e aproveita tudo o que pode
ter recuperado a oportunidade de viver. S&oacute; lhe falta agora uma fam&iacute;lia
que lhe d&ecirc; uma vida com todo o amor e conforto poss&iacute;vel.

Saibam como adoptar em www.uniaozoofila.org
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Gaspacho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 meses.

Usar Referência 16529 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula Box_central

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16529

O nosso Gaspacho &eacute; como a sopa conhecida pelo mesmo nome: &eacute;
fresco, intenso e muito popular.

Foi encontrado na rua, pelo que n&atilde;o sabemos como foi a vida dele at&eacute;
esse dia. Chegou ao nosso abrigo t&iacute;mido, desconfiado e apreensivo, mas
depressa percebeu que existem humanos nos quais se pode confiar.

&Eacute; dos c&atilde;es mais amorosos que conhecemos e pede colo como se
fosse um beb&eacute;. Adora crian&ccedil;as e as crian&ccedil;as adoram-no.
&Eacute; um companheiro incr&iacute;vel para qualquer fam&iacute;lia, com muito
amor para dar.

O Gaspacho &eacute; um c&atilde;o &uacute;nico, e n&atilde;o v&atilde;o querer
perder a oportunidade de o conhecer.
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Gasparzinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 4393 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX033

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4393

O Gasparzinho est&aacute; na UZ desde que &eacute; um beb&eacute;.

Pode n&atilde;o destacar-se no meio de tantos, &eacute; um rafeiro comum,
&eacute; um lindo rafeiro comum como tantos outros, mas tem todo o direito e
merecimento de uma vida boa. &Eacute; um bom c&atilde;o, um muito bom
c&atilde;o -  meigo, simp&aacute;tico, afectuoso, com energia bem doseada. Adora
dormir estendido ao sol e convive perfeitamente com todos os c&atilde;es.

O Gasparzinho teve de ser operado a um problema na coluna. Est&aacute;
totalmente recuperado mas deve n&atilde;o exagerar nos movimentos bruscos e
pancadas que possam for&ccedil;ar a coluna.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Geórgia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 11661 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX054

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11661

Querida, querida Ge&oacute;rgia! Pode parecer um bocado distra&iacute;da mas
chamem por ela, que l&aacute; vai ela toda contente a abanar a cauda para
cumprimentar. Para n&oacute;s &eacute; um absoluto bombom. Para outros
c&atilde;es, depende, parece gostar de uns e de outros dispensa bem a
presen&ccedil;a. Adora brinquedos, absolutamente doida por brinquedos! E adora
comida, a qual protege com tudo o que tem dos outros c&atilde;es, possivelmente
resultado da fome que j&aacute; poder&aacute; ter passado na sua vida.

Uma casa para este amor?

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Gift, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de 8

Usar Referência 10162 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX101

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10162

O Gift &eacute; um c&atilde;o muito jovem ainda e com muita energia. Gosta de ter
aten&ccedil;&atilde;o, &eacute; meigo e brincalh&atilde;o.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o e adop&ccedil;&atilde;o:
uniaozoofila@gmail.com
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Goa, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 4590 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX093

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4590

O Goa &eacute; um c&atilde;o alegre, meigo, beijoqueiro e tranquilo. Quando confia,
torna-se o mais fiel e leal amigo.

Muito guloso e mimalho mas tamb&eacute;m sabe ser senhor do seu nariz.

Soci&aacute;vel com pessoas e outros c&atilde;es. Adora passear e comporta-se
muito bem a andar de carro.

O Goa &eacute; um c&atilde;o maravilhoso que aguarda a demasiado tempo pela
sua oportunidade de ter uma vida boa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Goji, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais de 1

Usar Referência 15625 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX158

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15625

O Goji &eacute; um bebezola inicialmente receoso, que est&aacute; aos poucos a
aprender que as festas s&atilde;o uma coisa boa e que ningu&eacute;m lhe faz mal.
J&aacute; come&ccedil;a a apreciar receber mimos e j&aacute; gosta de retribui-los
com beijinhos. &Eacute; um beb&eacute; curioso, muito corajoso e que cada vez
com mais confian&ccedil;a e vontade de interagir e brincar.

Procura uma fam&iacute;lia paciente, que esteja sempre do seu lado e lhe d&ecirc;
uma vida feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Gourmet, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 15093 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX034

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15093

O Gourmet &eacute; um velhote querido, calmo, reservado e muito pacato, j&aacute;
s&oacute; quer mesmo mimo e descanso. Evita agita&ccedil;&otilde;es e
confus&otilde;es e fica mais confort&aacute;vel num ambiente tranquilo. Gosta de
mimo e &eacute; muito guloso :) Velhote amoroso que merece muito uma familia que
o mime at&eacute; ao fim dos seus dias.

Saibam como adoptar, ser (FAT) - Fam&iacute;lia de Acolhimento, ou apadrinhar em
www.uniaozoofila.org
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Gracie, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 meses.

Usar Referência 16247 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX091

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16247

Página 101 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Guerreira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 10158 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX117

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10158

A bela Guerreira &eacute; uma cadela maravilhosa. Tem passado anos na UZ
n&atilde;o se sabe como porque tem tudo de perfeitinha. Al&eacute;m de bonita e
expressiva, &eacute; uma cadela muito d&oacute;cil, bem-disposta e equilibrada.
D&aacute;-se bem com pessoas e outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Herculano, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 6306 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX157

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6306

O Herculano &eacute; um c&atilde;o muito especial. &Eacute; muito expressivo e
sens&iacute;vel mas tamb&eacute;m muito inquieto e nervoso. &Eacute;
extremamente meigo com quem confia e &eacute; muito necessitado de
seguran&ccedil;a e afecto. Pode parecer muito independente mas ele adora que lhe
seja dedicada aten&ccedil;&atilde;o e mimo, retribuindo com uns beijinhos.

Gosta que lhe atirem a bola para ir buscar e apesar da idade, ainda d&aacute; umas
belas corridas. &Eacute; muito guloso, ficando louco, desajeitado e muito
trapalh&atilde;o assim que h&aacute; biscoito &agrave; vista :)

O Herculano n&atilde;o &eacute; feliz no abrigo, precisa muito de uma casa onde
finalmente possa encontrar uma casa que lhe transmita a seguran&ccedil;a e amor
que tanto precisa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Usar Referência 12783 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12783

O Inox &eacute; uma c&atilde;o adulto de porte m&eacute;dio (15kg), muito
d&oacute;cil e brincalh&atilde;o.Foi resgatado, juntamente com a sua irm&atilde;
Boneca, de uma situa&ccedil;&atilde;o muito grave de maus tratos e
neglig&ecirc;ncia, mas isso n&atilde;o impediu que continuassem a confiar e amar a
100% os Humanos. Tanto o Inox como a Boneca est&atilde;o esterilizados,
vacinados, desparasitados. Procuram adoptante Respons&aacute;vel.
Adop&ccedil;&atilde;o conjunta ou Individual. Contactos -
paulomendes_area51@hotmail.com<wbr />  /  967309093
O Inox e a Boneca n&atilde;o se encontram na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.
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Jean, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12478 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX081

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12478

A Jean chegou ao abrigo com a sua filha Levis, as duas com grandes marcas de
abandono e neglig&ecirc;ncia. Apesar disso, &eacute; muito querida, meiga e
afectuosa. Alegria, alegria, alegria em doses gigantes &eacute; o que melhor define
a Jean e a Levis depois de terem recuperado a sa&uacute;de. Toda a gente devia
conhecer estas duas :)

Amam o mundo inteiro, seja humanos ou outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Jeanne/Cake, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 11 anos.

Usar Referência 6956 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX093

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6956

A Cake quando confia &eacute; a cadelinha mais doce e amorosa. Fica colada a
n&oacute;s, o principal objectivo dela &eacute; amar e ser amada. Muito meiguinha e
carente. Perante desconhecidos nem sempre reage bem pois fica muito insegura.
Feita a apresenta&ccedil;&atilde;o como deve ser, a Cake n&atilde;o demora a
mostrar a ternura que &eacute;.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Jeropiga, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 anos.

Usar Referência 10152 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX026

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10152

O Jeropiga tem vida para dar a vender. Este mi&uacute;do lingrinhas, de
apar&ecirc;ncia fr&aacute;gil, &eacute; do mais en&eacute;rgico, agil e forte que
h&aacute;.

 Tem de estar sempre com a cabe&ccedil;a ocupada e andar de um lado para o
outro. Para estar quieto j&aacute; lhe chega o tempo que tem de passar dentro da
boxe. Mas quando &eacute; para descansar tamb&eacute;m se aninha durante longo
tempo, e at&eacute; d&aacute; vontade de ficar a v&ecirc;-lo dormir de t&atilde;o
confort&aacute;vel que parece.

O Jeropiga &eacute; meigo e amoroso. Detesta ter de voltar para a boxe e obriga
muitas vezes os volunt&aacute;rios a jogarem a apanhada com ele. Quando acha
que j&aacute; chega, deixa-se apanhar e &eacute; levado ao colo na maior ternura.

O Jeropiga d&aacute;-se muito bem com outros c&atilde;es e adora brincar. Adora
tamb&eacute;m passear e porta-se muito bem na rua, sempre muito interessado nos
cheiros e sem puxar na trela.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Kazan, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13481 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX001

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13481

O Kazan &eacute; um miudo t&iacute;mido mas n&atilde;o &eacute; dif&iacute;cil
conquist&aacute;-lo. Assim que ganha confian&ccedil;a fica mais solto e ganha
atrevimento para pedir tamb&eacute;m ele aten&ccedil;&atilde;o e mimo. &Eacute;
um c&atilde;o com alguns medos e precisa de uma fam&iacute;lia sem pressas, que
d&ecirc; a este amor toda a dedica&ccedil;&atilde;o e carinho do mundo. D&aacute;-
se bem com outros c&atilde;es e gosta muito de brincar.

Precisa de uma fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; a paz, seguran&ccedil;a e amor que
merece para toda a sua vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Kebab, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 16148 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX047

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16148

Este &eacute; o Kebab. O Kebab precisa de poucas coisas no mundo para ser feliz,
s&oacute; precisa do essencial: amor, carinho, comida e um lar.

Ok, talvez tamb&eacute;m precise de uns biscoitos... mas ele merece, porque
&eacute; um excelente patudo. Ele fica sempre t&atilde;o contente quando v&ecirc;
que vai ter companhia! Mais feliz, s&oacute; mesmo tendo companhia para o resto
da sua vida, numa casa, com uma fam&iacute;lia que o trate como ele tanto merece.

Venham conhecer o nosso Kebab!
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Latika, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 8568 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX066

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8568

A Latika &eacute; uma cadelinha muito contida, reservada e com alguns receios.
T&iacute;mida e um pouco receosa de desconhecidos. Mesmo com quem conhece
&eacute; tudo feito com grande delicadeza, quase pede licen&ccedil;a para estar
&agrave; nossa beira e reclamar a aten&ccedil;&atilde;o que lhe &eacute; devida.
Quando tem um tempinho dedicado s&oacute; a ela, delicadamente pede com a
patinha mais festas, e mais e mais, muito devarinho. Procura conforto e amor apesar
de alguma hesita&ccedil;&atilde;o e timidez em pedir.

D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es mas fica mais confort&aacute;vel se
n&atilde;o houver grande alvoro&ccedil;o e agita&ccedil;&atilde;o &agrave; sua volta.

Procura uma casa com um ambiente calmo onde se sentia protegida e
confort&aacute;vel.

L &eacute; a letra que melhor descreve a Latika.

L de low profile, pois n&atilde;o &eacute; de dar nas vistas. Low profile, de t&atilde;o
discreta que &eacute;.

L de lady, ou n&atilde;o fosse ela uma verdadeira "senhora".

L de lado. Pois quando reparas, ela est&aacute; ao teu lado e olha como se
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Leão, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13282 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX131

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13282

O Le&atilde;o &eacute; um bom c&atilde;o, calmo, muito simp&aacute;tico e
d&oacute;cil com as pessoas. &Eacute; muito companheiro e adora que brinquem
com ele atirando-lhe a bola. No ver&atilde;o adora refrescar-se em &aacute;gua,
quem sabe n&atilde;o ser&aacute; a companhia perfeita de um amante do mar e da
natureza.. ele certamente ir&aacute; adorar :)

A adapta&ccedil;&atilde;o ao abrigo foi demorada e stressante para ele. O
Le&atilde;o est&aacute; aogra mais calmo e relaxado mas s&oacute; mesmo uma
casa lhe dar&aacute; a paz, tranquilidade e conforto que merece. O Le&atilde;o vivia
numa casa com outros c&atilde;es antes de ser acolhido na UZ.

Aguarda por quem lhe mude a vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Levis, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12477 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX081

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12477

A Levis chegou &agrave; Uni&atilde;o Zo&oacute;fila junto com a Jean e ainda hoje
s&atilde;o muito dependentes uma da outra. A Levis foi v&iacute;tima de uma
enorme neglig&ecirc;ncia mas apesar de todo o sofrimento pelo qual j&aacute;
passou, &eacute; uma cadela muito querida e amistosa. &Eacute; en&eacute;rgica e
brincalhona e adora pessoas e outros animais! Desde que recuperou, a vida para ela
&eacute; uma festa e tudo &eacute; motivo de alegria :)

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Life, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de 5

Usar Referência 14421 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX157

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14421

A Life &eacute; amorosa. Um bocadinho receosa com pessoas que n&atilde;o
conhece t&atilde;o bem e em situa&ccedil;&otilde;es novas mas &eacute; super
curiosa e alegre e com muita vontade de aproveitar tudo  o que de bom a vida tiver
para lhe dar. &Eacute; muito meiguinha e ador&aacute;vel. Est&aacute; sempre bem
disposta.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Lisboa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15398 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX022

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15398

A Lisboa chegou a UZ com os seus nove beb&eacute;s, todos eles j&aacute;
adoptados. &Eacute; uma cadelinha t&iacute;mida mas muito curiosa, expressiva e
com muita vontade de confiar. Mostra muito interesse nas pessoas e tem cada vez
menos receio do toque, j&aacute; vai permitindo festas e quando j&aacute; tem muita
confian&ccedil;a, &eacute; ela que tem a inicitiva de as pedir.

A Lisboa &eacute; muito d&oacute;cil e d&aacute;-se bem com outros c&atilde;es,
que tamb&eacute;m a ajudam a tornar-se mais confiante. Na rua porta-se muito bem,
ainda tem alguns receios mas &eacute; muito calma. A Lisboa tem feito uma grande
evolu&ccedil;&atilde;o desde o dia em que chegou &agrave; UZ, est&aacute; cada
vez mais alegre, brincalhona, confiante e meiga.

A Lisboa tem muito potencial para se tornar uma amiga incr&iacute;vel de quem a
adoptar.

 Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Liu Xao, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um

Usar Referência 16362 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX017

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16362

A Liu Xao &eacute; uma beb&eacute; querida com toda a sua vida pela frente.
Procura uma fam&iacute;lia que compreenda o compromisso que &eacute; cuidar
dela por toda a sua longa vida. Tratando-a em todas as fases e momentos da sua
vida, com todo o respeito, carinho e cuidados que precise.

Interessados em adoptar, preencham o formul&aacute;rio de candidatura
dispon&iacute;vel em uniaozoofila.org e enviem para
uniaozoofila.adopcoes@gmail.com
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Lola Flores, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um

Usar Referência 16770 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX004

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16770
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Lolipop, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10164 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Zona do Quiosque

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10164

A Lolipop &eacute; muito extrovertida, meiga e ador&aacute;vel, soci&aacute;vel
com o mundo inteiro. A alegria e boa disposi&ccedil;&atilde;o em forma de
c&atilde;o!

Tem um problema de sa&uacute;de que faz com que no abrigo seja muito
dif&iacute;cil ganhar peso. Tem de comer ra&ccedil;&atilde;o veterin&aacute;ria e
deveria comer v&aacute;rias vezes ao dia para que a sua condi&ccedil;&atilde;o
possa melhorar. &Eacute; muito dif&iacute;cil no abrigo dar as
condi&ccedil;&otilde;es que a Lolipop precisa para estar a 100%.

Uma fam&iacute;lia definitiva ou de acolhimento &eacute; de extrema
import&acirc;ncia para ela.

Saibam como adoptar, ser familia de acolhimento, ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Lorene, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9813 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX120

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9813

A Lorene &eacute; uma cadela amorosa, d&aacute;-se bem com pessoas e outros
c&atilde;es. As vezes pode demonstrar-se receosa com algumas
situa&ccedil;&otilde;es ou pessoas.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o / adop&ccedil;&atilde;o:
uniaozoofila@gmail.com
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Luar, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14172 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX084

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14172

Este mi&uacute;do querido &eacute; o Luar. Muito meigo, alegre e brincalh&atilde;o
quando conhece, apesar de poder precisar do seu tempo para perder a timidez.
S&oacute; tem mesmo &eacute; tamanho porque &eacute; ainda uma
crian&ccedil;ola muito d&oacute;cil e boa-onda. D&aacute;-se bem com outros
c&atilde;es.

Procura uma fam&iacute;lia que o ajude a super algum receio que possa ter, com
compreens&atilde;o, respeito e amor, durante toda a sua vida .

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniazoofila.org
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Ludovina, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 2 anos.

Usar Referência 15270 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX113

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15270

A Ludovina &eacute; ainda muito novinha e estar no abrigo &eacute; dif&iacute;cil
para ela. &Eacute; amorosa, delicada e alegre quando est&aacute; &agrave; vontade
com as pessoas e com o ambiente que a rodeia,mas perante a m&iacute;nima
situa&ccedil;&atilde;o de stress ou medo, a Ludovina pode reagir mal.

&Eacute; de porte m&eacute;dio-pequeno, muito ligeirinha. D&aacute;-se bem com
alguns c&atilde;es.

A Ludovina precisa de uma casa com um ambiente calmo, com uma fam&iacute;lia
que a compreenda e respeita,  e que lhe transmita seguran&ccedil;a e estabilidade
que ela precisa para ser feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 120 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Luki, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12622 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX059

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12622

O Lucky &eacute; este velhote querido e cheio de alegria para partilhar. Pode
j&aacute; n&atilde;o ser um cachorro mas ele n&atilde;o faz a m&iacute;nima ideia
que n&atilde;o &eacute;! Ele salta, corre, brinca com toda uma alegria contagiante e
cumprimenta toda a gente como se fossem velhos amigos. Vale mesmo a pena
conhecer o querido Lucky.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Lumari, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14120 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula ALA_NORTE

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14120

A Lumari foi resgatada numa situa&ccedil;&atilde;o de neglig&ecirc;ncia brutal.
J&aacute; est&aacute; recuperada e totalmente irreconhec&iacute;vel de quando
chegou.

A Lumari &eacute; um doce de mi&uacute;da, muito delicada e sens&iacute;vel, com
alguns receios e precisa do seu tempo para confiar. Assim que confia, &eacute;
muito amor. Tem uma forma muito engra&ccedil;ada de mostrar que gosta de
algu&eacute;m, sempre que vem cumprimentar, mostra os dentinhos como quase se
estivesse a sorrir :)

Aprecia muito o conforto da sua caminha mas tamb&eacute;m &eacute; muito
curiosa e graciosa. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es e adora brincar.

&Eacute; de porte m&eacute;dio-pequeno.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Macaco, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 14373 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula ALA_NORTE

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14373

O Macaco &eacute; uma personagem sem igual, &eacute; muito expressivo e
bastante peculiar. &Eacute; muito meigo com pessoas, e &eacute; muito, muito
guloso :) Poder&aacute; ter algum receio de novas situa&ccedil;&otilde;es, mas
rapidamente se adapta. D&aacute;-se bem com a grande maioria dos c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Mafarrico, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 13435 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX039

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13435

Este mi&uacute;do baixinho mas bem robusto, &eacute; o Mafarrico.

O Mafarrico &eacute; meigo e procura contacto com as pessoas, mas &eacute;
necess&aacute;rio cuidados com ele, pois h&aacute; certas situa&ccedil;&otilde;es
que n&atilde;o tolera bem. &Eacute; possessivo com comida, brinquedos e
n&atilde;o tolera bem ser preso ou contrariado.

Quando quer festas o Mafarrico acha que &eacute; um gato e ro&ccedil;a-se nas
nossas pernas a pedir aten&ccedil;&atilde;o. Adora dar umas boas corridas para
brincar e &eacute; super esperto e expressivo.

D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es, na verdade, n&atilde;o quer saber muito
deles.

O Mafarrico adora a nossa companhia e o melhor que lhe podemos dar ao ter de
viver no abrigo s&atilde;o os passeios ao exterior. Precisa de algu&eacute;m com
experiencia com c&atilde;es de feitio mais complicado, que se comprometa a
ajud&aacute;-lo a tornar-se um c&atilde;o equilibrado e feliz.

Saibam como apadrinhar ou adoptar em uniaozoofila.org
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Maio, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 7329 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX141

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7329

O Maio &eacute; um c&atilde;o inicialmente reservado com estranhos, mas &eacute;
algo que lhe passa r&aacute;pidamente se houver vontade de fazer um novo amigo.

&Eacute; um c&atilde;o muito meigo que n&atilde;o se sente &agrave; vontade no
ambiente stressante do canil. Precisa muito de uma casa para poder ser 24h o
c&atilde;o amoroso que &eacute; quando est&aacute; perto de algu&eacute;m em
quem confia e se sente confort&aacute;vel e apaparicado.  N&atilde;o &eacute; muito
f&aacute;cil criar amizades com outros c&atilde;es, mas na rua, bem mais relaxado,
revela um comportamento diferente.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Malagueta, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 1 meses.

Usar Referência 16764 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX123

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16764
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Manica, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14924 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX129

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14924

A Manica &eacute; um a cadela curiosa e d&oacute;cil mas ainda receosa da
proximidade e contacto com pessoas. &Eacute; muito alegre e brincalhona quando
est&aacute; com as irm&atilde;s, Tequila, Sidra e Anis.

Para a Manica &eacute; muito importante ter madrinhas/padrinhos que a ajudem a
habituar-se &agrave; presen&ccedil;a de v&aacute;rias pessoas,  a entender que
n&atilde;o h&aacute; nada a temer e que as festas at&eacute; que s&atilde;o coisas
muito boas.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozofila.org
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Mar de Leblon, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 anos.

Usar Referência 15724 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX082

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15724

O Mar de Leblon &eacute; um c&atilde;o bom, bom, bom. &Eacute; inicialmente
t&iacute;mido mas passa-lhe muito depressa assim que fica &agrave; vontade para
mostrar como &eacute; maravilhoso.

&Eacute; muito d&oacute;cil, meigo e basta estar mais &agrave; vontade, que
tamb&eacute;m mostra logo como &eacute; alegre e gosta de brincar.

Parece estar sempre de bem com tudo. Procura uma fam&iacute;lia t&atilde;o boa-
onda quanto ele.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Maria, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14443 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX137

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14443

A Maria &eacute; um amor imenso. Apesar de algum receio inicial com pessoas e
situa&ccedil;&otilde;es novas, rapidamente se ambienta e mostra como &eacute;
super carinhosa, afectuosa, brincalhona e alegre. D&aacute;-se muito bem com
outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Maria Alice, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 11199 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX125

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11199

A Maria Alice &eacute; maravilhosa mas exige &agrave;s pessoas algum tempo
extra para se dar bem a conhecer. Apesar do receio &eacute; curiosa e muito
carente de mimo, pelo que com calma e paci&ecirc;ncia se ganha aqui uma grande
amiga.  Dopois de a conquistar vale muito a pena, torna-se uma querida pateta
alegre, brincalhona e meiguinha.

A Maria Alice dentro do abrigo sente-se minimamente segura, mas na rua demonstra
ter medos profundos que n&atilde;o consegue controlar. Para adoptar a Maria Alice,
seria importante ter j&aacute; alguma experi&ecirc;ncia com c&atilde;es muito
medrosos que precisam de muito tempo, paci&ecirc;ncia e dedica&ccedil;&atilde;o
para superar receios.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Marlene, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 anos.

Usar Referência 9697 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX066

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9697

A Marlene &eacute; um tesouro que vale muito a pena ir descobrindo. &Eacute;
t&iacute;mida e um pouco medrosa pelo que muitas vezes se faz de invis&iacute;vel.
Quando damos conta est&aacute; al&iacute; &agrave; nossa beira, mas se dirigimos
muito a nossa aten&ccedil;&atilde;o para ela, por vezes parece achar que n&atilde;o,
que n&atilde;o vale a pena gastarmos o nosso tempo com ela, que ela n&atilde;o
&eacute; assim t&atilde;o importante, e arranja logo forma de dispersar para outro
lado. A Marlene &eacute; importante sim! &Eacute; digna de todas as festas, de todo
o carinho, de toda a aten&ccedil;&atilde;o, de todo o amor do mundo.

Quando a conseguimos convencer que ela importa para n&oacute;s, mostra toda a
sua do&ccedil;ura e &eacute; muito querida na forma como nos vem cumprimentar,
mostrando como est&aacute; contente por nos ver.

A Marlene &eacute; amorosa, delicada, insegura mas tamb&eacute;m forte, e
&eacute; importante. Muito amig&aacute;vel com todos os c&atilde;es e com o
mundo todo.. Se ao menos o mundo soubesse o tesouro que aqui est&aacute;!

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Matic, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 8023 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX043

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8023

O Matic &eacute; um c&atilde;o soci&aacute;vel e simp&aacute;tico, vem logo
cumprimentar-nos e gosta de mimo e de companhia. &Eacute; tamb&eacute;m muito
guloso e faz tudo por um biscoito :)

O Matic foi adoptado em beb&eacute; e devolvido passados 7 anos por ter
apresentado alguns problemas comportamentais: Reactividade a outros c&atilde;es
na rua e comportamentos n&atilde;o desejaveis com pessoas em
situa&ccedil;&otilde;es que se sentiu amea&ccedil;ado.

Procura um adoptante experiente que se comprometa a ajud&aacute;-lo a superar as
suas limita&ccedil;&otilde;es, tratando-o sempre com todo o respeito e
compreens&atilde;o.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Mauzão, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 6 anos.

Usar Referência 14456 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX056

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14456

O Mauz&atilde;o de Mauz&atilde;o n&atilde;o tem nada! &Eacute; um doce, muito
alegre e viva&ccedil;o. Tem receio do contacto humano mas tem vindo a fazer
progressos enormes e j&aacute; come&ccedil;a a apreciar as festas. Passeia cada
vez melhor na rua, com mais confian&ccedil;a e vontade.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Maxwell (Max), Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 9416 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX026

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9416

O Maxwell &eacute; um doce de c&atilde;o, mas para isso temos de ganhar a sua
confian&ccedil;a. &Eacute; desconfiado com estranhos, mas quando passa a confiar,
permite-nos conhecer o c&atilde;o delicado, amoroso e t&atilde;o especial que
&eacute;.

O Max &eacute; um c&atilde;o inseguro com algumas pessoas que ainda n&atilde;o
conhece.Convive bem com outros c&atilde;es mas evita grandes confus&otilde;es e
agita&ccedil;&otilde;es. Se sente algum desconforto na presen&ccedil;a de
algu&eacute;m, pode ter uma rea&ccedil;&atilde;o n&atilde;o desejada.

Quando se sente seguro mostra toda sua delicadeza e carinho, e como adora fazer
gracinhas e receber mimo! Precisa de algu&eacute;m que lhe transmita
seguran&ccedil;a e o ajude a compreender que ningu&eacute;m lhe far&aacute; mal
para que possa ser um c&atilde;o mais relaxado e feliz.

A sua adop&ccedil;&atilde;o ser&aacute; um processo que levar&aacute; o tempo
que ele precisar para se sentir totalmente &agrave; vontade com a fam&iacute;lia
adoptante.

Vejam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Usar Referência 12942 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12942

Este Menino foi salvo devido a uma situa&ccedil;&atilde;o de maus tratos. Perdeu
uma vista embora seja quase impercept&iacute;vel j&aacute; que n&atilde;o tem
cicatriz. Compensa com uma excelente personalidade.
&Eacute; muito meigo e calmo. Adora pessoas e crian&ccedil;as. Soci&aacute;vel
com gatos.
Adulto, porte m&eacute;dio, esterilizado, vacinado, desparasitado. Procura Fiel
Amigo para a Vida

Contacto &ndash; 967309093 / paulomendes_area51@hotmail.com
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Messias, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 meses.

Usar Referência 16413 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX019

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16413

O Messias &eacute; o que as fotos mostram, um c&atilde;o casti&ccedil;o! Cheio de
energia, brincalh&atilde;o, soci&aacute;vel, carinhoso... Os anos n&atilde;o
passaram por ele! Ningu&eacute;m diz a idade que tem (vantagens da "vida no
campo").

Apesar de ter passado muito tempo sozinho, &eacute; extremamente carinhoso
connosco. J&aacute; com outros c&atilde;es... Bom, c&atilde;es n&atilde;o s&atilde;o
a sua companhia favorita. Pessoas sim!

Mas falta uma pessoa na vida deste velhote (s&oacute; de idade). Falta quem lhe
d&ecirc; o que ele nunca conheceu. Falta quem lhe d&ecirc; uma casa! Essa pessoa
&eacute;s tu?

Vai a http://www.uniaozoofila.org/adotar e envia a tua candidatura para
uniaozoofila.adopcoes@gmail.com
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Mia Bairro, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 meses.

Usar Referência 16682 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX017

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16682
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Mimosa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 8016 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX124

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8016

A Mimosa parece uma linda vaquinha - a combina&ccedil;&atilde;o das cores do
p&ecirc;lo torna-a deveras particular. Al&eacute;m da sua beleza t&atilde;o
&uacute;nica, a Mimosa &eacute; muito meiga e d&aacute;-se bem com outros
animais. Com pessoas pode ser um bocadinho mais t&iacute;mida no in&iacute;cio,
mas passa-lhe muito depressa, pois havendo o momento certo e o &agrave;
vontade, a Mimosa vai estar a reclamar as festas e mimos a que tem direito.
&Eacute; encantadora, um doce de mi&uacute;da.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Miúdo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 8178 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX112

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8178

O Mi&uacute;do &eacute; um c&atilde;o maravilhoso. Super querido, bem disposto e
brincalh&atilde;o, gosta de toda a gente e &eacute; imposs&iacute;vel n&atilde;o
gostar dele. Como &eacute; que ele ainda n&atilde;o foi escolhido por
ningu&eacute;m &eacute; que n&atilde;o conseguimos compreender.

Aguarda por uma fam&iacute;lia que o fa&ccedil;a muito feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Motion, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15491 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15491

O Motion &eacute; um c&atilde;ozinho calmo e doce. Um pouco t&iacute;mido e
medroso inicialmente mas com muita curiosidade e vontade de confiar. Quando
j&aacute; conhece, mostra-se muito meigo, alegre e afectuoso.

Procura uma fam&iacute;lia onde possa viver a sua vida com o conforto, mimo e
cuidados que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Muffin Chinês, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 14923 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX078

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14923

O Muffin &eacute; um rodas baixas muito engra&ccedil;ado. &Eacute; muito querido,
calmo e meigo. Com um bocadinho de sol e umas festas na barriga est&aacute; no
para&iacute;so. Olha para n&oacute;s com olhinhos amorosos e a caudinha a
abanar e n&atilde;o precisa de falar porque a mensagem &eacute; muito clara:
&eacute; um convite a sentarmo-nos ao seu lado, a apreciar a vida, enquanto ele
aprecia as festas.

&Eacute; muito esperto, sabe bem o que quer, e as vezes tem as suas manhas para
o conseguir :) &Eacute; sempre d&oacute;cil, soci&aacute;vel com toda a gente.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Musgo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 6770 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6770

O Musgo toda a sua vida foi um c&atilde;o muito t&iacute;mido, muito delicado, mas
tamb&eacute;m meigo e ador&aacute;vel. Um tesouro daqueles que s&oacute;
descobre quem lhe der  o tempo que ele precisa para que a
confian&ccedil;av&aacute; crescendo.  &Eacute; contido a maior parte do tempo e
h&aacute; uma tristeza presente nele que gostariamos muito de ver transformar-se
em felicidade numa casa e com uma fam&iacute;lia. Era insper&aacute;vel do seu
amigo Riscas, com o qual cresceu e sempre viveu no abrigo. Infelizmente o Riscas
partiu mais cedo devido a doen&ccedil;a.

Est&aacute; no albergue desde beb&eacute; e n&atilde;o merece ficar l&aacute; toda
a vida. &Eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es e muito, muito doce e muito
amoroso com as pessoas que conhece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Narciso, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 6949 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX133

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6949

O Narciso &eacute; um doce de c&atilde;o, pode parecer desconfiado ao primeiro
encontro mas &eacute; coisa que lhe passa depressa. Ele faz quest&atilde;o de
cumprimentar todas as pessoas que conhece e &eacute; imposs&iacute;vel
n&atilde;o lhe fazer umas festas de retorno. Muito querido, carinhoso, tolinho
brincalh&atilde;o e um grande guloso, quando o assunto &eacute; comida faz todas
as gracinhas e mais alguma a ver o que tem de recompensa.

Mi&uacute;do meigo e carente que espera por uma casa j&aacute; h&aacute; muito
tempo. Que desperd&iacute;cio os anos passarem sem que a sua ternura possa
preencher uma casa e sem ele receber todo o amor que merece.

Saibam como adoptar em www.uniaozoofila.org

Página 143 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Navajo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15627 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX158

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15627

O Navajo &eacute; um bebezola medroso mas com muita curiosidade em
rela&ccedil;&atilde;o aos humanos e com muita vontade de confiar. N&atilde;o
est&aacute; habituado ao toque humano, pelo que ainda n&atilde;o pede festas nem
percebe muito bem para o que servem, mas com o tempo vai come&ccedil;ar a ficar
mais &agrave; vontade e a gostar de mimo. Se nos sentarmos ao seu lado, vai
cheirar-nos com grande curiosidade e vai timidamente desafiar para brincar. A
brincadeira &eacute; uma &oacute;tima forma de ir conquistando a sua
confian&ccedil;a.

O Navajo procura por uma fam&iacute;lia paciente e motivada para o conquistar e
que fique do seu lado por toda a vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Necas, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14429 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX138

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14429

A Necas &eacute; uma cadelinha receosa mas que aos poucos tem evoluido e
mostra-se cada vez mais confiante com a aproxima&ccedil;&atilde;o das pessoas
que j&aacute; conhece. Tem um longo caminho pela frente para ficar mais &agrave;
vontade e poder mostrar a cadelinha maravilhosa que &eacute;. Quando se sente
&agrave; vontade &eacute; brincalhona, alegre e d&aacute;-se bem com outros
c&atilde;es, que a ajudam a soltar-se.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nemo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15311 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX048

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15311

O Nemo &eacute; um c&atilde;o super meigo e afectuoso, sempre alegre e bem-
disposto . Muito af&aacute;vel e simp&aacute;tico logo que conhece algu&eacute;m.
O Nemo &eacute; altamente soci&aacute;vel com pessoas mas com os outros
c&atilde;es pode n&atilde;o gostar de todos.

&Eacute; insepar&aacute;vel da sua Dory, com que j&aacute; vivia na rua e veio
para a UZ. A liga&ccedil;&atilde;o dos dois &eacute; algo muito bonito de se ver e
n&atilde;o deve ser separada. Procuram uma fam&iacute;lia preparada para receber
todo este amor a dobrar.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Neon, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14401 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX138

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14401

O Neon &eacute; um c&atilde;o com medos muito grandes pelo que ainda n&atilde;o
se aproxima das pessoas. No entanto quando reconhece parece ficar contente mas
sempre &agrave; dist&acirc;ncia. :)

O Neon d&aacute;-se bem com outros c&atilde;es que o ajudam a sentir-se mais
seguro e &agrave; vontade. Tem um longo caminho pela frente para se tornar um
c&atilde;o mais confiante e feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Neruda, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 15779 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX157

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15779

O querido Neruda tem cara de bebez&atilde;o mas &eacute; na realidade j&aacute;
um s&eacute;nior. Apesar do seu tamanho &eacute; muito delicado e medroso, quer
muito conhecer mas ao mesmo tempo tem receio e fica a abanar muito a cauda, com
um ar envergonhado, at&eacute; que aos poucos vai ganhando a confian&ccedil;a
para pedir festas. &Eacute; um c&atilde;o extremamente d&oacute;cil, n&atilde;o
h&aacute; um pingo de agressividade apesar da falta de confian&ccedil;a inicial que
tem.

S&oacute; mesmo conhecendo-o para entender a ternura e o ser gentil que aqui
est&aacute;. Com tanta vontade de dar e receber afecto.

O Neruda procura uma casa onde possa ter o descanso e conforto merecido.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nesquik, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 3 anos.

Usar Referência 14634 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX013

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14634

Este franjinhas lindo &eacute; o Nesquik. Mi&uacute;do querido, muito curioso e
brincalh&atilde;o. &Eacute; muito meigo e afectuoso, mas quando ainda n&atilde;o
conhece pode ter algum receio das pessoas.

&Eacute; activo e irrequieto mas tamb&eacute;m sossegadinho e mimalho se
ficarmos ao seu lado a receber festas ou se tiver um brinquedo com que se entreter.

Pode ter alguns receios em algumas situa&ccedil;&otilde;es. Procura uma
fam&iacute;lia que o respeita e compreenda e o ajude a superar os medos que
possa ter, sempre de forma positiva de forma a que ele seja o mais feliz
poss&iacute;vel.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nestum, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 3 anos.

Usar Referência 14635 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX013

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14635

O Nestum &eacute; uma beleza pura, o sacaninha n&atilde;o podia ser mais bonito :)
Al&eacute;m de toda a sua beleza, o Nestum &eacute; um doce, meigo, afetuoso
quando conhece e confia nas pessoas. Pode levar algum tempo a mostrar o seu
afecto, mas quando mostra, d&aacute; todo o amor que tem dar.

O Nestum &eacute; um c&atilde;o muito &aacute;gil, en&eacute;rgico, que n&atilde;o
gosta de estar preso e no canil n&atilde;o &eacute; poss&iacute;vel ter o estimulo
di&aacute;rio que ele precisa para n&atilde;o se aborrecer tanto. Pode mostrar receio
de algumas pessoas (sobretudo homens) que n&atilde;o conhece.

Porte m&eacute;dio a pender para o grande, mas n&atilde;o se admirem se ele achar
que &eacute; suficientemente pequeno para o colo. Tamb&eacute;m &eacute; muito
bom a dar abra&ccedil;os, um pouco trapalh&atilde;o a d&aacute;-los mas, o que
conta &eacute; a inten&ccedil;&atilde;o :)

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Newton, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 6 anos.

Usar Referência 11882 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX054

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11882

O Newton &eacute; uma explos&atilde;o de alegria. Doce e t&atilde;o meigo, e ao
mesmo tempo el&eacute;trico que parece que n&atilde;o pode estar quieto.

&Eacute; muito afectuoso, parece que n&atilde;o pode estar quieto mas mal tem a
oportunidade enche-nos a cara de lambidelas. Quando est&aacute; calmo &eacute;
um docinho, que derrete com mimo e abra&ccedil;os.

 &Eacute; muito meigo com humanos. Com outros c&atilde;es, parece preferir
cadelas. Na rua tem muita energia e for&ccedil;a, (isto tamb&eacute;m devido a
n&atilde;o poder passear todos os dias fora do abrigo) e reage a outros c&atilde;es.
a O idela seria ter acompanhamento de um treinador para ajud&aacute;-lo a diminuir
a sua agita&ccedil;&atilde;o e passear mais tranquilamente.

Uma casa tornar&aacute; o Newton num c&atilde;o bem mais tranquilo, sem a
car&ecirc;ncia de afectos e necessidade de distra&ccedil;&atilde;o que sente no
canil.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Niemeyer, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 13652 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX027

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13652

O Niemeyer, tamb&eacute;m conhecido por Nini, &eacute; c&atilde;o muito ligeirinho,
bem disposto e carente. &Eacute; soci&aacute;vel com alguns c&atilde;es,
principalmente se forem cadelas. Com pessoas &eacute; sempre muito querido e
tamb&eacute;m muito brincalh&atilde;o. Muito meigo, querido e soci&aacute;vel o
Niemeyer &eacute; um c&atilde;o delicado que merece muito a oportunidade de ter
uma fam&iacute;lia para ele.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nigéria, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 meses.

Usar Referência 16379 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX006_1

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16379

Sobre a Nig&eacute;ria temos pouco e muito a dizer, em simult&acirc;neo. Por um
lado, n&atilde;o sabemos bem em que condi&ccedil;&otilde;es conseguiu sobreviver.
Apenas sabemos que chegou ao abrigo num estado de magreza extrema,
desnutrida, e acompanhada pela sua filha, Som&aacute;lia. Por outro lado, o olhar
da Nig&eacute;ria contou-nos muita coisa. Podemos dizer que foi dos olhares mais
tristes que vimos at&eacute; hoje.

Inacreditavelmente, a Nig&eacute;ria tem-se revelado uma cadela meiga,
brincalhona, que gosta de passear e muito soci&aacute;vel. Podemos dizer
transformou-se numa nova cadela desde que chegou &agrave; Uni&atilde;o
Zo&oacute;fila.

O seu olhar d&aacute;-nos a certeza que est&aacute; feliz e que est&aacute; a ser
bem tratada. Agora imaginem se estivesse num lar com uma fam&iacute;lia. Venham
conhecer esta cadela fant&aacute;stica e t&atilde;o agradecida.
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Nina Wicca, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 15224 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX157

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15224

A Nina Wicca &eacute; uma cadelinha t&iacute;mida mas muito curiosa, rapidamente
ganha confian&ccedil;a e mostra a sua boa disposi&ccedil;&atilde;o. Quando confia,
&eacute; de uma enorme graciosidade, do&ccedil;ura e alegria.

Gosta de conviver com os outros c&atilde;es, os quais a ajudam a sentir-se mais
confiante e &agrave; vontade. Tamb&eacute;m adora brincar :)

A Nina &eacute; uma mi&uacute;da com alguns receios na rua, precisa de uma
fam&iacute;lia paciente, que a compreenda e respeite, e claro, lhe d&ecirc; a vida
que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Ninja, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 6656 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX003

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6656

O Ninja &eacute; um c&atilde;o muito boa onda. Parece estar sempre bem com tudo.
&Eacute; carinhoso e adora que lhe cocem o fundo das costas, fazendo sempre a
dan&ccedil;a mais engra&ccedil;ada. &Eacute; um c&atilde;o calmo e discreto, que
convive bem com pessoas e outros c&atilde;es. &Eacute; um c&atilde;o activo, muito
brincalh&atilde;o e amig&aacute;vel.

Est&aacute; h&aacute; muitos anos na UZ, est&aacute; mais que na hora de ter uma
casa verdadeira.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nokas, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 9456 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX083

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9456

A Nokas &eacute; uma cadelinha que no abrigo pode parecer muito agitada e
refilona &agrave; primeira impress&atilde;o, mas &eacute; na verdade um
po&ccedil;o de mimo, muito carente, delicada e doce. Derrete com toda a
aten&ccedil;&atilde;o e mimo que lhe seja dado. &Eacute; extremamente curiosa,
atenta e expressiva. Adora brincar e ter a aten&ccedil;&atilde;o que merece. Muito
pacifica e soci&aacute;vel com todos os c&atilde;es.

A Nokas procura uma fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; a paz e todo o amor que
merece na sua vida. Esta mi&uacute;da numa casa vai revelar-se um verdadeiro
diamante.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nuriev, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 1 meses.

Usar Referência 16774 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX014

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16774
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Nutella, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 9188 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX020_021

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9188

A Nutella &eacute; uma cadelinha muito sens&iacute;vel e delicada. &Eacute; muito
d&oacute;cil e meiga mas tamb&eacute;m receosa do que n&atilde;o conhece. Com
a Nutella n&atilde;o pode haver pressas nem movimentos bruscos. Com calma e
delicadeza &eacute; como se ganha a sua confian&ccedil;a, sendo que uns biscoitos
&agrave; m&atilde;o d&atilde;o tamb&eacute;m uma grande ajuda :)

Quando est&aacute; &agrave; vontade a Nutella &eacute; alegre e brincalhona.
&Eacute; muito unida &agrave; sua irm&atilde;o Pepita, que consegue ser um
bocadinho mais t&iacute;mida que ela. Tamb&eacute;m se d&aacute; bem com
todos os outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Osvaldo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um

Usar Referência 16398 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX017

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16398

O Osvaldo &eacute; um beb&eacute; querido com toda a sua vida pela frente.
Procura uma fam&iacute;lia que compreenda o compromisso que &eacute; cuidar
dele por toda a sua longa vida. Tratando-o em todas as fases e momentos da sua
vida, com todo o respeito, carinho e cuidados que precise.

Interessados em adoptar, preencham o formul&aacute;rio de candidatura
dispon&iacute;vel em uniaozoofila.org e enviem para
uniaozoofila.adopcoes@gmail.com
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Otello, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 7035 para mais informação.

Alojado na ala Cercado da Oliveira, box/jaula BOX067

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7035

O Otello est&aacute; na UZ desde beb&eacute;, tal como a sua irm&atilde;
Desd&eacute;mona. &Eacute; um mi&uacute;do maravilhoso que por vezes fica
muito ansioso e agitado no ambiente do abrigo. Em momentos de maior stress pode
reagir mal a pessoas que ele n&atilde;o conhece quando n&atilde;o &eacute; feita a
devida apresenta&ccedil;&atilde;o quando entram no seu espa&ccedil;o. &Eacute;
tudo o que basta, apresentarmo-nos, mostrarmos que queremos ser amigos do
Otello e ele d&aacute; logo em retorno a sua amizade, ternura e lealdade. Muito
meigo e afectuoso, adora cumprimentar todos os amigos que conhece.
En&eacute;rgico e agil apesar de j&aacute; n&atilde;o ser o bebezola que ainda acha
ser. Para sempre Peter Pan :)

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Paola, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14430 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX156

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14430

A linda Paola &eacute; uma mi&uacute;da doce e alegre, que pode ser um pouco
t&iacute;mida inicialmente mas que &eacute; muito curiosa e tem muita vontade de
confiar. Est&aacute; cada vez mais confiante e mais proxima de poder ter uma
fam&iacute;lia para si

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 161 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Pastel, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14735 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX030

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14735

O Pastel vivia na rua, foi resgatado num estado muito debilitado de sa&uacute;de, tal
como a sua restante matilha: a Empada e o Batat&atilde;o.

O Pastel tem leishmaniose, para a qual ter&aacute; de tomar
medica&ccedil;&atilde;o para o resto da vida.

O Pastel &eacute; um c&atilde;o com muitos medos, tem vindo ao longo destes
meses, a entender que &eacute; seguro sair da sua boxe e que ningu&eacute;m lhe
far&aacute; mal. J&aacute; fica curioso com a presen&ccedil;a humana e j&aacute;
permite algumas festas na cabe&ccedil;a sem se afastar, desde que a
aproxima&ccedil;&atilde;o seja com calma e sem for&ccedil;ar a
intera&ccedil;&atilde;o.

O Pastel agradece padrinhos/madrinhas que o ajudem a tornar-se cada vez mais
confiante. Dedicar tempo e paci&ecirc;ncia a um animal como o Pastel, &eacute;
dizer-lhe que n&atilde;o h&aacute; nada a temer, que pode confiar, e que &eacute;
seguro come&ccedil;ar a conhecer o que de bom a vida possa ter para lhe dar.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Patê d´Aquiles, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 7 anos.

Usar Referência 15121 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX034

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15121

O Pat&ecirc; nos primeiros dias na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila estava muito
desconfiado, mas agora revela-se um c&atilde;o muito d&oacute;cil, carente e meigo.
Adora ficar &agrave; nossa beirinha a receber mimo, &eacute; muito af&aacute;vel e
extremamente alegre e expansivo. Se o Pat&ecirc; est&aacute; presente, n&atilde;o
passa desapercebido! :) Curioso com tudo e todos, d&aacute;-se bem com toda a
gente e tamb&eacute;m com os outros c&atilde;es. Del&iacute;cia de mi&uacute;do
que j&aacute; passou por muito.

Entrou na UZ com o seu amigo Gourmet, com o qual estava a viver na rua.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Paticho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14400 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX071

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14400

O Paticho &eacute; super engra&ccedil;ado, &eacute; um c&atilde;o medroso,
principalmente com pessoas, mas &eacute; tamb&eacute;m muito curioso e
expressivo. Com paci&ecirc;ncia e dedica&ccedil;&atilde;o o Paticho deixa-se
conquistar e mostra-se um c&atilde;o muito meigo e ador&aacute;vel.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Patim, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 7131 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX064

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7131

O Patim &eacute; um patetinha alegre. Dentro do abrigo &eacute; por vezes chatinho
com outros c&atilde;es por querer aten&ccedil;&atilde;o mas &eacute; muito bom
c&atilde;o, sem um pingo de agressividade. Quando os outros s&atilde;o
brincalh&otilde;es e t&ecirc;m toda a paci&ecirc;ncia para o aturar, brincam com ele
e fica todo contente. &Eacute; um aut&ecirc;ntico tontinho, bonzinho
ador&aacute;vel, que s&oacute; tem tamanho.

Adora brincadeira e aten&ccedil;&atilde;o, &eacute; muito carente e meiguinho,
anseia muito por carinho e prote&ccedil;&atilde;o.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Patucha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 14399 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX071

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14399

A Patucha &eacute; ador&aacute;vel, &eacute; t&iacute;mida inicialmente mas
depressa ganha confian&ccedil;a para pedir todo o mimo e mostrar como &eacute;
ternurenta. &Eacute; muito mimosa e doce. D&aacute;-se bem com outros
c&atilde;es. Procura uma fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; o amor todo que ela
procura.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Paulinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 14409 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX040

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14409

O Paulinho &eacute; um c&atilde;o muito simp&aacute;tico e viva&ccedil;o.
Est&aacute; sempre bem disposto e &eacute; muito expressivo. D&aacute;-se bem
com pessoas e com outros c&atilde;es. Fora do espa&ccedil;o onde se sente seguro
tem ainda medos muito intensos e tem ainda um longo caminho para se tornar mais
confiante e feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 167 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Pepita, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 9187 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX020_021

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9187

A querida e delicada Pepita &eacute; muito t&iacute;mida e reservada. Tem alguns
medos para superar e precisa de tempo para confiar nas pessoas. Ao ganhar essa
confian&ccedil;a e ao conhecer o espa&ccedil;o onde est&aacute;, fica mais solta
mas mant&eacute;m uma atitude muito calma e doce.

&Eacute; uma cadela muito meiga, a precisar de uma fam&iacute;lia que a possa
fazer sentir segura e a ajude a perceber que vai correr tudo bem e que
ningu&eacute;m lhe fara mal.

&Eacute; muito ligada &agrave; irm&atilde; Nutella, com quem tem vivido sempre. Ao
lado dela sente-se mais segura. &Eacute; tamb&eacute;m soci&aacute;vel com os
outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Periguete, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 anos.

Usar Referência 15596 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX082

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15596

A Periguete &eacute; um cadelinha amorosa e muito alegre. Adora brincar e
d&aacute;-se bem com outros c&atilde;es. Com pessoas inicialmente pode parecer
mais desinteressada mas rapidamnete vai ganhando confian&ccedil;a.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Piaf, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de 8

Usar Referência 9696 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX020_021

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9696

A Piaf &eacute; um doce que pode parecer um pouco desconfiada no in&iacute;cio,
mas assim que passa a conhecer, mostra a sua ternura imensa. &Eacute; muito
querida e afectuosa depois de ganhar a confian&ccedil;a necess&aacute;ria.
&Eacute; tamb&eacute;m soci&aacute;vel com outros c&atilde;es e adora brincar.

A Piaf &eacute; de porte medio mas muito levezinha e maneirinha. Gosta de nos
cumprimentar com grande entusiasmo e alegria. Quando escolhe uma pessoa torna-
se a sua fiel e leal seguidora, por isso aguarda por algu&eacute;m que seja dela para
sempre.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pimpas, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10474 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10474

O Pimpas &eacute; ainda um bebezola que j&aacute; passou por muito. Foi
encontrado em muito mau estado, extremamente magro e com muito medo de
homens.

&Eacute; soci&aacute;vel e brincalh&atilde;o com outros c&atilde;es. Apesar de estar
a recuperar ainda demonstra ter muitos receios.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o e adop&ccedil;&atilde;o:
uniaozoofila@gmail.com
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Pinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12813 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX088

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12813

A Pinha &eacute; uma mi&uacute;da bem especial. Personalidade forte e por vezes
com algum pelo na venta :) A Pinha &eacute; carinhosa e adora dar e receber afecto
mas pode ficar desconfort&aacute;vel com algumas pessoas que n&atilde;o
conhe&ccedil;a e ter alguma rea&ccedil;&atilde;o n&atilde;o desejada.

Adora brincar com os outros c&atilde;es e d&aacute;-se bem com eles, mas pode ser
um pouco rufia por vezes, especialmente se houver comida pelo meio.

A Pinha aguarda por uma fam&iacute;lia que a compreenda, respeite e lhe d&ecirc;
todos os cuidados e afecto que ela merece, sempre. Ela retribuir&aacute; com este
sorriso maravilhoso todos os dias e ser&aacute; certamente uma grande
companheira para a vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pink, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14389 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX056

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14389

O Pink &eacute; muito querido. Tem algum receio de pessoas mas a sua curiosidade
e simpatia s&atilde;o maiores que o medo. Quando est&aacute; &agrave; vontade e
confiante, aproxima-se para receber as festas, das quais aprendeu a gostar. Passeia
muito bem na rua. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.
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Pink Floyd, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 8817 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX090

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8817

O Pink Floyd &eacute; um c&atilde;o muito especial. Completamente doce,
am&aacute;vel e muito expressivo na sua alegria quando confia nas pessoas. Na
presen&ccedil;a de pessoas que lhe s&atilde;o desconhecidas o comportamento
&eacute; diferente, tem muito medo.

Na rua tamb&eacute;m tem receios de barulhos fortes, de muita
agita&ccedil;&atilde;o ou pessoas a passar. &Eacute; um c&atilde;o inseguro que
precisa de algu&eacute;m do seu lado que lhe transmita a seguran&ccedil;a que
precisa. Quando o Pink se sente em seguran&ccedil;a, &eacute; um c&atilde;o muito,
muito meigo e brincalh&atilde;o. Conhecer o Pink &eacute; levar com uma onda de
amor de cada vez que se est&aacute; com ele. Uma ternura de c&atilde;o que teve
um inicio de vida complicado e sofrido, estando a passar os anos da sua vida adulta
na UZ.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pirisco, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 15 anos.

Usar Referência 14381 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX074

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14381

O Pirisco &eacute; um doce completo. Super gentil e amoroso. Adora mimo e
aten&ccedil;&atilde;o. &Eacute; muito calmo e est&aacute; sempre bem disposto.
Gosta tanto de brincar como de aproveitar o conforto da sua caminha. O Pirisco
&eacute; um sobrevivente, viveu parte da sua vida em condi&ccedil;&otilde;es
horriveis, e sem acesso aos cuidados b&aacute;sicos para ter uma vida digna.
Chegou-nos muito doente e no entanto, apesar de tudo, sempre mostrou ser feito de
puro amor.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org

Página 175 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Ponche, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15080 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Dragão, box/jaula BOX031

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15080

Este querido curioso &eacute; o Ponche. Tem ainda muito receio de pessoas,
prefere que n&atilde;o haja aproxima&ccedil;&otilde;es nem que lhe toquem, para
j&aacute;. Ainda assim, ao poucos tem vindo a perder o medo. Esperamos que
possa ser em breve que ele perceba que pode confiar e seja ele a dar o primeiro
passo de aproxima&ccedil;&atilde;o para receber uma festa.

O Ponche agradece madrinhas e padrinhos que o queiram visitar, dando-lhe o seu
tempo e espa&ccedil;o que precisa, ajudando-o assim, passinho a passinho, a
confiar no ser humano e a deixar o medo para tr&aacute;s.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Popeye, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 14368 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX041

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14368

O Popeye &eacute; um velhote medroso, muito contido e muito discreto. &Eacute;
muito calmo e tranquilo. Merece muito uma casa onde seja tratado com todo o
respeito, cuidados e carinho que merece. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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PP, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13374 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX080

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13374

O PP &eacute; especialista na dan&ccedil;a da alegria sempre que h&aacute; um
humano &agrave; vista, ningu&eacute;m lhe escapa! &Eacute; completamente
encantador e irresist&iacute;vel. &Eacute; um c&atilde;o muito meigo e d&oacute;cil,
sempre muito alegre e afectuoso. Pode ser um bocadinho medroso perante novas
situa&ccedil;&otilde;es mas rapidamente se adapta. &Eacute; um fiel seguidor das
pessoas em quem confia e fica sempre &agrave; espera de um mimo.

Gosta de todos os humanos e d&aacute;-se bem com a maioria dos c&atilde;es.

O PP aguarda por uma fam&iacute;lia t&atilde;o querida quanto ele e que esteja
preparada para receber tanto amor!

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Princesa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 13281 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX080

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13281

A querida Princesa &eacute; um docinho que vale muito a pena conhecer. &Eacute;
um bocadinho t&iacute;mida perante novas pessoas e situa&ccedil;&otilde;es, mas
r&aacute;pidamente fica mais confiante sem nunca perder a sua delicadeza e
graciosidade que a tornam t&atilde;o especial. &Eacute; muito boa onda, alegre e
viva&ccedil;a.  Convive muito bem com todos os c&atilde;es.

A Princesa espera por uma fam&iacute;lia t&atilde;o doce e gentil quanto ela, que a
respeite, cuide e proteja at&eacute; ao fim da sua vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Puka, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14402 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula ALA_NORTE

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14402

A Puka &eacute; uma velhota muito viva&ccedil;a e despachada. &Eacute;
absolutamente ador&aacute;vel e engra&ccedil;ada de t&atilde;o patareca que
&eacute;. &Eacute; um pouco medrosa e &eacute;  necess&aacute;rio ganhar a sua
confian&ccedil;a para ela se aproximar e permitir festas.

A Puka &eacute; uma sobrevivente muito corajosa e merece muito conhecer uma
casa onde a tratem com todo o carinho e respeito.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Usar Referência 15436 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula Box_central

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15436

A Queque &eacute; uma mi&uacute;da querida mas um pouco receosa. Precisa de
ganhar alguma confian&ccedil;a primeiro para se ir aproximando e ficar mais
confort&aacute;vel. &Eacute; meiga mas ainda a precisar de ganhar mais &agrave;
vontade. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es que a ajudam a soltar-se e a
relaxar. &Eacute; muito  brincalhona e quando j&aacute; conhece e confia j&aacute;
permite festas.

A Queque procura um adoptante que respeite o seu tempo e espa&ccedil;o para que
ela possa ir perdendo o receio e se deixe conquistar.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Rafeirinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 14407 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX040

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14407

O Rafeirinho &eacute; um simp&aacute;tico, super bem disposto e super, super
guloso :)

&Eacute; soci&aacute;vel com pessoas e com outros c&atilde;es. Se tiver algum
receio, depressa se desfaz dele. Passeia muito bem na rua e est&aacute; mais que
pronto para conhecer uma fam&iacute;lia que lhe mostre o que &eacute; ter a vida
que sempre deveria ter tido.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Rena, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 6840 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX096

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6840

A linda Rena &eacute; uma cadela meiga, tranquila e muito equilibrada. Inicialmente
t&iacute;mida mas basta-lhe uma apresenta&ccedil;&atilde;o para come&ccedil;ar a
mostrar como &eacute; uma senhora doce, af&aacute;vel, soci&aacute;vel com toda
a gente e com todos os c&atilde;es.

A Rena adora crian&ccedil;as e &eacute; muito carinhosa. &Eacute; muito bem
comportada, passeia muito bem &agrave; trela e comporta-se muito bem dentro de
casa e tamb&eacute;m ao andar de carro.

&Eacute; discreta e tem passado todos este anos &agrave; espera que
algu&eacute;m a veja realmente. Perguntem por ela, n&atilde;o se ir&atilde;o
arrepender de conhecer este amor.

&Eacute; muito ligada ao seu companheiro de boxe, o Bolt, pela que a sua
adop&ccedil;&atilde;o ser&aacute; preferencialmente conjunta.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Riscas, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14513 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX156

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14513

O Riscas &eacute; um mi&uacute;do querido e curioso mas ainda receoso de
pessoas e de algumas situa&ccedil;&otilde;es. Aos poucos vai ganhando mais
confian&ccedil;a e mostrando o c&atilde;o ador&aacute;vel que &eacute;.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Ritinha e Estrelinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos
de um mês.

Usar Referência 16705 para mais informação.

Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16705

APELO PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O URGENTE

CONTACTO PARA uniaozoofila.adopcoes@gmail.com

Duas beb&eacute;s, Ritinha e Estrelinha, do Alentejo, para ado&ccedil;&atilde;o, com
desloca&ccedil;&atilde;o para Lisboa.
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Rocky, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 7031 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7031

O Rocky tem cerca de cinco anos. Tem as vacinas em dia, e é um cao super meigo e
docil, inclusivé com as crianças. Porém, deve ja ter sido bastante maltratado e é
muito submisso e nervoso, e neste momento não se dá bem com outros machos.

Contacto para adopção:

Miguel

964838721
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Romã, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 5761 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX061

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5761

A Rom&atilde; &eacute; como uma rom&atilde; muito doce! Foi salva de uma
situa&ccedil;&atilde;o que implicava risco de vida quando ainda era muito jovem.
Desde ent&atilde;o tem passado a sua vida no canil. Pode parecer meio
distra&iacute;da por vezes porque se entretem sozinha com tudo o que h&aacute;
&agrave; sua volta, mas &eacute; uma mi&uacute;da querida, muito meiga com
pessoas. Vem sempre, sempre cumprimentar quando nos v&ecirc;, dando toda a sua
simpatia e meiguice.

A Rom&atilde; &eacute; muito querida e bem comportada, certamente numa casa
seria um sossego e uma companhia extraordin&aacute;ria.

N&atilde;o se d&aacute; com todos os c&atilde;es e apesar de j&aacute; n&atilde;o
ser jovem, na rua ainda tem muita for&ccedil;a e energia.

A Rom&atilde; merece muito ter quem lhe d&ecirc; toda a aten&ccedil;&atilde;o,
cuidado e amor.

 Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniazoofila.org
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Rossi, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 10209 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX112

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10209

O Rossi &eacute; dois c&atilde;es mais bonitos que se pode conhecer. Mas
n&atilde;o &eacute; s&oacute; a sua beleza que encanta, o Rossi &eacute; um
c&atilde;o que far&aacute; as delicias de qualquer fam&iacute;lia pela sua
personalidade boa. Est&aacute; sempre bem disposto, e &eacute; muito meigo e
simpatico.  Muito carinhoso com as pessoas e soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es. O Rossi &eacute; um c&atilde;o activo que apreciar&aacute; bons
passeios para depois a sesta em casa ser ainda melhor &lt;3

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Rudolfo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 anos.

Usar Referência 10582 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX125

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10582

N&atilde;o h&aacute; lobinho mais bonito e mais amig&aacute;vel que o Rudolfo.
Aqui est&aacute; um amigo muito f&aacute;cil, n&atilde;o &eacute; preciso
conquist&aacute;-lo, ele j&aacute; est&aacute; conquistado mal conhece
algu&eacute;m :) &Eacute; mesmo muito simp&aacute;tico, af&aacute;vel e parece
ter quase sempre um sorriso aberto e um olhar de "eu sei que sou
espet&aacute;cular". E &eacute;! &Eacute; mesmo uma c&atilde;o espetacular e
incr&iacute;vel que est&aacute; a passar anos &agrave; espera que algu&eacute;m o
veja.

O Rudolfo mostra ser muito amig&aacute;vel com outros c&atilde;es, passeia muito
bem na rua e o brinquedo favorito dele &eacute; a bola. Assim que a apanha,
at&eacute; dorme juntinho a ela se for preciso :)

O tempo esgota, o Rudolfo n&atilde;o poder&aacute; esperar para sempre, e tem
tudo, tudo mesmo, para ser o c&atilde;o espetacular de algu&eacute;m.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Samara, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 meses.

Usar Referência 16374 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX085

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16374
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Scout, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 11206 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 2, box/jaula BOX124

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11206

O Scout &eacute; um c&atilde;o muito comunicativo, expressivo, alegre e inteligente .
&Eacute; muito carinhoso com as pessoas, principalmente com as quais conhece.
Todo ele se abana para receber festas e anda sempre perto das pessoas. &Eacute;
muito d&oacute;cil e parece ter sempre uma alegria imensa para partilhar, &eacute;
maravilhoso! O Scout tamb&eacute;m se d&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Sevilha (Minorca), Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7555 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX135

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7555

A Sevilha &eacute; uma cadelinha muito alegre e brincalhona quando est&aacute;
&agrave; vontade, no entanto &eacute; muito insegura e medrosa quando ainda
n&atilde;o conhece.  Para estar &agrave; vontade e se dar a conhecer realmente,
primeiro precisa confiar e saber que est&aacute; em seguran&ccedil;a. &Eacute;
muito doce e carente, mas se tem medo n&atilde;o se vai atraver a pedir festas. A
companhia de outros c&atilde;es faz com se sinta mais confort&aacute;vel e
&agrave; vontade, mas n&atilde;o &eacute; amiga de todos, &eacute; selectiva com
os que quer fazer amizade. :)

A Sevilha &eacute; uma mi&uacute;da doce, carente, brincalhona e alegre que
est&aacute; na UZ desde beb&eacute;. A sua mana g&ecirc;mea h&aacute; muito foi
adoptada e ela ficou. Tem tudo para tornar uma fam&iacute;lia mais completa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Sidra, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14910 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX129

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14910

A Sidra &eacute; uma cadelinha muito curiosa e d&oacute;cil, mas com receio da
aproxima&ccedil;&atilde;o de humanos. &Eacute; activa, alegre e adora brincar com
as suas irm&atilde;s, que tamb&eacute;m foram acolhidas na UZ. Precisa de tempo
e paci&ecirc;ncia para aprender que n&atilde;o h&aacute; nada a temer de
n&oacute;s e que pode confiar. &Eacute; muito gulosa e expressiva.

Para c&atilde;es como a Sidra, a presen&ccedil;a de padrinhos &eacute; muito
importante para ajud&aacute;-los a perceber que pode confiar e come&ccedil;ar a
interagir mais.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Snoopy Street, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 1 meses.

Usar Referência 16711 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX066

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16711
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Somália, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 meses.

Usar Referência 16378 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX006_1

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16378

A Som&aacute;lia &eacute; uma beb&eacute; querida com toda a sua vida pela
frente. &Eacute; muito t&iacute;mida e precisa de uma fam&iacute;lia que lhe
d&ecirc; a confian&ccedil;a que procura, tratando-a em todas as fases e momentos
da sua vida, com todo o respeito, carinho e cuidados que precise.

Interessados em adoptar, preencham o formul&aacute;rio de candidatura
dispon&iacute;vel em uniaozoofila.org e enviem para
uniaozoofila.adopcoes@gmail.com
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Strong, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 15 anos.

Usar Referência 14507 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX009

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14507

O Strong &eacute; um c&atilde;o receso de pessoas. S&oacute; ap&oacute;s ganhar
confian&ccedil;a &eacute; que vai come&ccedil;ando a aproximar-se e a dar sinais
de gostar de nos ver. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es mas com as
pessoas precisa do seu tempo para ficar &agrave; vontade.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Sultão, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14436 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX156

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14436

O Sult&atilde;o &eacute; um c&atilde;o muito querido, pode ter algum receio
inicialmente mas tem muita curiosidade e muita vontade de confiar. Mal se sente
&agrave; vontade mete-se a jeito para receber umas boas festas :) &Eacute; um
c&atilde;o muito alegre, boa onda e curioso com tudo. D&aacute;-se bem com outros
c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Suricata, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 14 anos.

Usar Referência 4024 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX066

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4024

A Suricata tem um feitio muito especial. Vem at&eacute; &aacute; nossa beira, muito
interessada e curiosa em rela&ccedil;&atilde;o a n&oacute;s, mas nada de lhe
fazerem festas, que ela n&atilde;o quer c&aacute; essas confian&ccedil;as. Se
tiverem um biscoito para lhe dar, a&iacute; sim ela fica logo vossa amiga, nem que
seja enquanto os biscoitos n&atilde;o acabarem ;)

Quando escolhe algu&eacute;m, a Suricata &eacute; uma cadela totalmente
diferente, torna-se num amor que adora colo e uma grande companheira, mas
aten&ccedil;&atilde;o, isto &eacute; s&oacute; mesmo para os escolhidos por ela.
Uma boa forma de a conquistar a valer &eacute; levando-a em passeio.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Sweetie, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 6 anos.

Usar Referência 14425 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX052

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14425

O Sweetie &eacute; um c&atilde;o medroso que est&aacute; a percorrer devagarinho
o caminho de ir ganhando confian&ccedil;a com o ser humano. &Eacute; muito
viva&ccedil;o, curioso, guloso, alegre e simp&aacute;tico paesar de se afastar se
algu&eacute;m lhe tenta tocar. D&aacute;-se lindamente com outros c&atilde;es.
Est&aacute; a aprender a passear na rua e a adapta-se a todos os sons e coisas
novas que cresceu sem conhecer.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Taboo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 11493 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX038

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11493

O querido Taboo &eacute; um c&atilde;o extremamente meigo e am&aacute;vel.
Tem uma alegria e for&ccedil;a de viver incr&iacute;vel e admir&aacute;vel. Adora
mimos e aten&ccedil;&atilde;o e tamb&eacute;m adora brincar, &eacute; s&oacute;
dar-lhe uma bola e apreciar! D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es apesar dos
outros por vezes n&atilde;o entendem toda a ansiedade dele em querer fazer
amizades. &Eacute; um mimo este c&atilde;o, uma for&ccedil;a da natureza e vale
muito a pena conhec&ecirc;-lo.

A recupera&ccedil;&atilde;o do Taboo levou muito tempo, com muitas
reca&iacute;das at&eacute; ter encontrado estabilidade. Ser&aacute; sempre um
c&atilde;o com uma sa&uacute;de que precisa de uma aten&ccedil;&atilde;o extra e
as marcas do sofrimento pelo qual j&aacute; passou ser&atilde;o sempre
vis&iacute;veis. Isso n&atilde;o lhe tira qualquer valor e import&acirc;ncia e
tamb&eacute;m ele merece viver no maior conforto poss&iacute;vel rodeado de amor
e todos os cuidados que necessite.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Tango, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 4346 para mais informação.

Alojado na ala Cercado da Oliveira, box/jaula BOX067

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4346

O Tango tem passado toda a sua vida &agrave; espera. &Eacute; um c&atilde;o
doce e maravilhoso. Muito equilibrado, calmo quando &eacute; para estar calmo mas
tamb&eacute;m brincalh&atilde;o se o desafiam para brincar. Soci&aacute;vel com
tudo e todos, esperto, bem comportado, amoroso.. o que se pode querer mais?

O Tango merece muito, muito que a sua fam&iacute;lia chegue.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Tchecov, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 anos.

Usar Referência 9811 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX119

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9811

O Tchecov &eacute; a maior ternura. C&atilde;o calmo, bem-comportado, sempre
doce, sempre delicado. Porta-se lindamente a passear, sem nunca puxar a trela.
Ser&aacute; um grande e leal companheiro de quem o adoptar. D&aacute;-se bem
com pessoas e outros c&atilde;es. O Tchecov &eacute; paz e amor.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Teco, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15839 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX075

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15839

O Teco &eacute; um querido c&atilde;o, muito soci&aacute;vel e muito bem disposto.
&Eacute; logo muito amig&aacute;vel, viva&ccedil;o e meigo. Sabe o que &eacute;
viver numa casa e procura agora uma nova fam&iacute;lia que lhe possa dar a
merececida reforma, com todo o conforto, carinho e cuidados.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Teodora, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 10170 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX126

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10170

A Teodora &eacute; uma ternura. &Eacute; t&iacute;mida mas &eacute; facil de ir
ganhar a sua confian&ccedil;a. &Eacute; de uma delicadeza, sensibilidade  e
graciosidade muito pr&oacute;prias. A Teodora &eacute; t&atilde;o delicada que
deveria ser proibido ela estar numa abrigo. Tanta ternura e amor a ser
desperdi&ccedil;ado por tantos anos quando poderia j&aacute; ter, h&aacute; muito,
tornado uma fam&iacute;lia mais completa.

Est&aacute; mais que na hora que a Teodora ter uma fam&iacute;lia que lhe mude a
vida para sempre.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Tequila, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15002 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX016

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15002

A Tequila &eacute; uma cadelinha muito ansiosa e com muito receio de pessoas e
de tudo o que a rodeia. Est&aacute; constantemente alerta a tudo o que se passa
&agrave; sua volta e sofre com isso. Seria muito importante para ela ganhar
madrinhas e padrinhos especiais, munidos de paci&ecirc;ncia e
motiva&ccedil;&atilde;o, dispostos a ajud&aacute;-la, sabendo que os  progressos se
apresentar&atilde;o em passinhos pequeninos e demorados (mas muito
importantes!), de cada vez. Seria mesmo muito importante para ela receber esse
apoio para entender que ningu&eacute;m lhe far&aacute; mal e que n&atilde;o tem
de viver em medo.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Tommy, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 15840 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX069

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15840

O Tommy &eacute; um c&atilde;o ador&aacute;vel, muito soci&aacute;vel e de bem
com tudo. &Eacute; viva&ccedil;o e muito bem disposto, sempre pronto para um
passeio ou para uma sess&atilde;o de mimo.

O Tommy sabe o que &eacute; viver numa casa. &Eacute; um c&atilde;o idoso que
precisa de alguns cuidados de sa&uacute;de. Espera que este seja s&oacute; um
local de passagem antes de encontrar uma fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; a vida
que realmente merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Tom-Tom, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 9220 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9220

O Tom-Tom &eacute; um bebezola d&oacute;cil que gosta de mimos e de
brincadeira.

Est&aacute; dispon&iacute;vel para adop&ccedil;&atilde;o por quem saiba que
adoptar um animal &eacute; um compromisso para a vida.

O Tom-Tom est&aacute; em fam&iacute;lia de acolhimento tempor&aacute;rio.

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: Lurdes Pimenta; 918730792;
lurdespimenta@gmail.com
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Vadi, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 16254 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX055

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16254
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Violeta, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14367 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX056

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14367

A linda, linda Violeta &eacute; uma mi&uacute;da receosa do contacto com pessoas.
Desvia-se ou afasta-se sempre que poss&iacute;vel. A Violeta tem feito muitos
progressos e pouquinho a poquinho ir&aacute; aprender a confiar e a deixar o medo
para tr&aacute;s.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Wolf, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 6105 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX117

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6105

O Wolf &eacute; um c&atilde;o sens&iacute;vel e de personalidade forte. Quando
tem uma rela&ccedil;&atilde;o de confian&ccedil;a com as pessoas &eacute; um
c&atilde;o extremamente meigo e brincalh&atilde;o. Pode no entanto reagir de forma
diferente perante desconhecidos ou em determinadas situa&ccedil;&otilde;es.

O Wolf procura um adoptante com conhecimento e capacidade para lidar com ele e
dar-lhe uma vida boa e equilibrada.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Zaio, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 16688 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX004

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16688
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Zeus, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12017 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX140

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12017

O Zeus n&atilde;o &eacute; um c&atilde;o f&aacute;cil de compreender e de lidar,
&eacute; necess&aacute;rio algum cuidado e entendimento para criar um bom
relacionamento. &Eacute; muito protetor da sua comida e do seu espa&ccedil;o e
pode n&atilde;o reagir bem quando algum dos seus limites s&atilde;o ultrapassados.
Adora brincar com a bolinha e &eacute; a sua forma de se distrair da ansiedade no
abrigo. Na rua &eacute; muito bem comportado e passeia muito bem.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Athé, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 4 meses.

Usar Referência 16571 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX028

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16571
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Boneco, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 14377 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX041

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14377

O Boneco &eacute; um c&atilde;o ainda muito desconfiado e receoso do ser
humano. Tem alguma dificuldade em confiar e deixar aproximar. Tem ainda um
longo caminho pela frente para aprender que ningu&eacute;m lhe far&aacute; mal,
pelo contr&aacute;rio.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Carochinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 10 meses.

Usar Referência 16221 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX051

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16221

Era uma vez uma linda Carochinha que queria muito encontrar uma fam&iacute;lia...

Esta n&atilde;o &eacute; a hist&oacute;ria original e popular que todos conhecemos,
mas &eacute; a hist&oacute;ria da nossa Carochinha! N&atilde;o procura um
Jo&atilde;o Rat&atilde;o, mas sim algu&eacute;m que lhe possa dar um lar quentinho
e confort&aacute;vel. Super amorosa, assim que v&ecirc; algu&eacute;m, liga o seu
mecanismo autom&aacute;tico de dar a barriga para receber mimos. Como resistir a
estes seres t&atilde;o doces?

Querem visitar a nossa Carochinha? Venham ao albergue e asseguramos que
n&atilde;o v&atilde;o embora sem antes receber e dar muitos mimos da nossa
amiga!
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Costinha, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 16 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 16 anos.

Usar Referência 2630 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Zona do Quiosque

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2630

O Costinha, "o c&atilde;o mais lindo da UZ", chegou &agrave; UZ com h&aacute;
muitos anos com muitos irm&atilde;os, todos eles de porte pequenino. O Costinha
era o mais t&iacute;mido e assustado e acabou por ficar na UZ todo este tempo.

Inicialmente receia as pessoas que lhe s&atilde;o desconhecidas, mas quando
j&aacute; conhece, &eacute; um aut&ecirc;ntico doce que nos pede festas na barriga
com a patinha. Acreditem.. &eacute; completamente irresist&iacute;vel.

 Ter a confian&ccedil;a do Costinha &eacute; um privil&eacute;gio, &eacute; de uma
ternura imensa para quem o conhece.

O Costinha pode apresentar alguns receios do que &eacute; desconhecido para ele.
Precisa de quem lhe d&ecirc; o tempo para confiar e estar pronto para seguir para
uma nova vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Croquete, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 4 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 4 anos.

Usar Referência 14428 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX057

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14428

O Croquete &eacute; um c&atilde;o muito viva&ccedil;o e engra&ccedil;ado.
D&aacute;-se muito bem com outros c&atilde;es mas ainda est&aacute; a aprender
que pode confiar nas pessoas e que as festas que elas d&atilde;o at&eacute; que
s&atilde;o uma coisa muito boa. &Eacute; muito curioso, n&atilde;o se aproxima para
festas para j&aacute;, mas se houver um biscoito ele n&atilde;o se importa tanto de
chegar perto. :)

Saibam como apadrinhar ou adoptar em uniaozoofila.org
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Estrela do Norte, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 9203 para mais informação.

Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9203

A Estrela do Norte foi encontrada numa auto-estrada junto ao separador central e
recolhida por quem n&atilde;o ficou indiferente.

&Eacute; uma cadela jovem, brincalhona e soci&aacute;vel com pessoas e animais
que procura uma fam&iacute;lia para sempre, que n&atilde;o a abandone nunca.

A Estrela do Norte encontra-se em fam&iacute;lia de acolhimento na zona do Porto.

 Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: Pedro S&aacute;; 919047656;
sa.pedro.1@gmail.com
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Fellini, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno.Ao nosso cuidado há menos de um

Usar Referência 16349 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX006_2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16349

A Fellini &eacute; uma beb&eacute; querida com toda a sua vida pela frente. Procura
uma fam&iacute;lia que compreenda o compromisso que &eacute; cuidar dela por
toda a sua longa vida. Tratando-a em todas as fases e momentos da sua vida, com
todo o respeito, carinho e cuidados que precise.

Interessados em adoptar, preencham o formul&aacute;rio de candidatura
dispon&iacute;vel em uniaozoofila.org e enviem para
uniaozoofila.adopcoes@gmail.com
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Fufu, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14376 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX041

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14376

A Fufu tem das orelhas mais engra&ccedil;adas que j&aacute; se viu. Esta menina
&eacute; muito curiosa e carism&aacute;tica apesar de ter receio do contacto com
pessoas. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es. Ainda precisa de tempo e
acompanhamento para perceber que ningu&eacute;m lhe far&aacute; mal e que
pode ter uma vida muito melhor.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Gabi, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14627 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX053

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14627

A Gabi parece muito refilona e corajosa mas no fundo &eacute; uma cadelinha
fr&aacute;gil e com muito medo. &Eacute; muito, muito gulosa e esta &eacute; a
forma de ir conquistando, muito devagarinho, a sua confian&ccedil;a e de
conseguirmos que se aproxime de n&oacute;s. D&aacute;-se muito bem com outros
c&atilde;es mas a sua rela&ccedil;&atilde;o com humanos ainda precisa de muito
tempo e paci&ecirc;ncia para que ela perceba que n&atilde;o h&aacute; nada a
temer.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Garage, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 2581 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX059

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2581

O Garage &eacute; um c&atilde;o com uma personalidade especial. &Eacute;
preciso ganhar a sua confian&ccedil;a primeiro para podermos ser seus amigos.
Quando conhece e confia o Garage &eacute; uma do&ccedil;ura de c&atilde;o, muito
meigo e doce.. Com pessoas que n&atilde;o conhece t&atilde;o bem &eacute;
necess&aacute;rio respeitar os limites e n&atilde;o abusar da confian&ccedil;a.

O Garage tem passado toda a sua vida no abrigo. Apesar da idade continua muito
activo e nem parece ser j&aacute; um senior. Procura um adoptante que o
compreenda e respeite e lhe mostre a vida que merece ter.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Girassol, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 meses.

Usar Referência 16437 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX002

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16437
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Granjola, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 14 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 14 anos.

Usar Referência 15868 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15868

O Granjola &eacute; um velhote amoroso. Muito calmo, pacato e ador&aacute;vel.
&Eacute; muito doce e discreto, gosta de ficar sossegadinho a dormitar numa
caminha confort&aacute;vel, mal se d&aacute; pela sua presen&ccedil;a. D&aacute;-
se bem com pessoas e outros c&atilde;es. Procura uma fam&iacute;lia que lhe
d&ecirc;  o conforto, carinho e cuidados que merece e que ele vai adorar ter.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Help, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 14 anos.

Usar Referência 6247 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6247

O Help &eacute; um c&atilde;ozinho muito especial, &eacute; preciso
dedica&ccedil;&atilde;o para o tentar compreender e ajudar para que se sinta bem.

C&atilde;o de porte pequeno, a quem tudo parece enorme, e com muitos medos. O
Help adora carinho, mas fica confuso e pode tentar morder. &Eacute; um pequenote
inseguro e fingir que morde &eacute; &uacute;nica forma que ele pensa ter para de
se defender quando fica desconfort&aacute;vel. Mas h&aacute; outro Help por
detr&aacute;s dessa fachada de c&atilde;o que quase parece mau.

O Help &eacute; um velhote carente, ansioso por mimo. Se estiver num sitio
tranquilo onde consiga relaxar &eacute; poss&iacute;vel fazer-lhe festas
devagarinho, suaves, sem pressas, para que n&atilde;o se sinta amea&ccedil;ado.
Assim que paramos as festas ele apressasse a levantar a nossa m&atilde;o como
seu pequeno focinho para nos dizer que podemos continuar.

O Help convive com outros c&atilde;es mas n&atilde;o se importa tamb&eacute;m de
ser filho &uacute;nico.

O Help chegou at&eacute; n&oacute;s com muitos traumas. Estaria a viver na rua
quando foi atacado violentamente por outros c&atilde;es. Tem passado todos estes
anos agora na UZ. Tamb&eacute;m ele merece conhecer o aconchego de uma
fam&iacute;lia.

Saibam como adoptar em www.uniaozoofila.org
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Jazz, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14493 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14493

O Jazz &eacute; este querido rodas baixas. Simp&aacute;tico, d&oacute;cil e
soci&aacute;vel com pessoas e outros c&atilde;es. O Jazz sabe bem o que &eacute;
viver numa casa e passeia muito bem &agrave; trela.

O Jazz sente grande necessidade de estar acompanhado, a sua
adop&ccedil;&atilde;o seria ideal para algu&eacute;m com disponibilidade de o levar
consigo a todo o lado ou que possa passar boa parte do dias com ele. Ele promete
ser um grande e fiel companheiro de quem o adoptar, &eacute; tudo o que ele quer.

Saibam como adoptar em uniaozoofila.org
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Luisão, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 6540 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX008

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6540

O Luis&atilde;o &eacute; uma bola de p&ecirc;lo fofinha que apetece logo tocar, mas
para lhe tocar primeiro &eacute; preciso que ele o permita :) O Luis&atilde;o quando
chegou &agrave; UZ tinha tanto medo do contacto que tinha espasmos sempre que
algu&eacute;m lhe tocava para uma simples festa. Hoje em dia j&aacute; aprendeu
que pode confiar, e quando j&aacute; conhece bem &eacute; ador&aacute;vel ver a
alegria dele ao cumprimentar-nos. &Eacute; um c&atilde;o carente e fr&aacute;gil,
mas tamb&eacute;m muito corajoso por n&atilde;o perder a curiosidade, a vontade
de confiar e de dar o seu amor.

O Luis&atilde;o procura uma casa com um ambiente calmo onde possa sentir-se
protegido por uma fam&iacute;lia que respeite os seus receios e o ajude a tornar-se
cada vez mais confiante e feliz.

O Luis&atilde;o ser&aacute; um fiel e leal companheiro de quem se comprometer a
cuidar dele para sempre.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Macintosh, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 2 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 1 meses.

Usar Referência 16763 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX049

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16763
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Marron, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 14378 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX008

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14378
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Muick, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 2 meses.

Usar Referência 16694 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX051

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16694
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Neca Quintas, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 12 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 15568 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Zona do Quiosque

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15568

O Neca &eacute; um velhote ador&aacute;vel. &Eacute; super pequenino e discreto,
mas tamb&eacute;m viva&ccedil;o e um valente. &Eacute; meigo e soci&aacute;vel
mas n&atilde;o &eacute; andar a pedir festas o tempo todo. Amig&aacute;vel e
soci&aacute;vel com todos os c&atilde;es.

O Neca procura uma casa onde possa ter um colo onde envelhecer, com todo o
conforto, amor e cuidados que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Negrito, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 14423 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX053

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14423

Querido Negrito! Muito curioso mas o medo de humanos ainda &eacute; grande. O
Negrito n&atilde;o se aproxima para festas, mas para o biscoito torna-se mais
corajoso :) N&atilde;o tem um pingo de agressividade apesar do medo que por vezes
pode sentir. D&aacute;-se muito bem com outros c&atilde;es e adora passear na rua
&agrave; trela.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Nonô, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 14708 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX137

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14708

A Non&ocirc; &eacute; uma cadelinha um bocado receosa mas tamb&eacute;m
muito curiosa e cheia de vida. Quando est&aacute; &agrave; vontade e conhece
gosta de receber mimo apesar de ainda manter a dist&acirc;ncia a maior parte do
tempo. Tem feito uma grande evolu&ccedil;&atilde;o e est&aacute; cada vez mais
confiante.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Ortigão, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 meses.

Usar Referência 16466 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX028

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16466

O Ortig&atilde;o chegou at&eacute; n&oacute;s vindo de uma casa na qual
escasseava afecto e est&iacute;mulo, pelo que seria de esperar que se tivesse
tornado num c&atilde;o medroso e sedent&aacute;rio.

Embora n&atilde;o tenha recebido o amor que merecia, o Ortig&atilde;o revelou
saber bem o significado desta palavra ao demonstrar ser carinhoso, soci&aacute;vel
e muito brincalh&atilde;o.

Para quem procura um c&atilde;o adulto, companheiro e ainda com muito para viver,
venha conhecer o Ortig&atilde;o. Ele est&aacute; pronto para multiplicar amor com o
seu futuro adoptante e com uma bolinha. N&atilde;o precisa de muito mais para ser
feliz.
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Papoila, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 4 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 4 anos.

Usar Referência 14431 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX137

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14431

A Papoila &eacute; a coisinha mais engra&ccedil;ada. Apesar de algum receio inicial
&eacute; muito curiosa e espevitada. Adora explorar tudo e &eacute; muito alegre e
com muita vontade de aproveitar tudo o que de bom a vida lhe traz. D&aacute;-se
muito bem com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pastel, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 14435 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX057

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14435

A pequenita Pastel &eacute; muito graciosa e viva&ccedil;a. Adora outros
c&atilde;es, &eacute; curiosa em rela&ccedil;&atilde;o &agrave;s pessoas mas tem
bastante medo. Precisa de tempo e paci&ecirc;ncia para ir ganhando
confian&ccedil;a e tornar-se uma cadelinha cada vez mais feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pedrito, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 14370 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX041

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14370

O Pedrito &eacute; um c&atilde;o curioso mas alguns receios de pessoas e de
situa&ccedil;&otilde;es novas e desconhecidas. D&aacute;-se bem com outros
c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Petit Loup, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 2 meses.

Usar Referência 16691 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Zona do Quiosque

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16691
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Picolé, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 15902 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX042

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15902

O Picol&eacute; &eacute; um pequenote um bocadinho medroso e t&iacute;mido.
Est&aacute; cada vez mais &agrave; vontade com a presen&ccedil;a das pessoas e
j&aacute; permite uma maior aproxima&ccedil;&atilde;o e intera&ccedil;&atilde;o sem
ficar muito assustado.. Ainda est&aacute; a ganhar confian&ccedil;a, aos poucos,
com tempo e paci&ecirc;ncia ele vai chegar l&aacute; :) Convive muito bem com
outros c&atilde;es. Procura quem lhe transmita a seguran&ccedil;a que precisa e lhe
d&ecirc; todo o conforto e amor necess&aacute;rios para ter uma vida boa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pretinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 14424 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX053

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14424

A Pretinha &eacute; um amor. &Eacute; receosa e fica mais confort&aacute;vel com
outros c&atilde;es mais confiantes perto dela. &Eacute; t&iacute;mida e delicada,
pelo que &eacute; muito discreta em tudo. Tem algum receio da
aproxima&ccedil;&atilde;o de pessoas pelo que prefere que a
apresenta&ccedil;&atilde;o seja feita com toda a delicadeza e calma. Passeia bem
&agrave; trela e &eacute; muito tranquila.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Pumba, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 3 meses.

Usar Referência 16568 para mais informação.

Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16568

APELO EXTERNO
O Pumba n&atilde;o se encontra na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila. Contacto para
ado&ccedil;&atilde;o: 934 650 699
Ol&aacute;
Fui encontrado na berma da via r&aacute;pida: mal nutrido, com um tumor no
test&iacute;culo, infec&ccedil;&atilde;o urin&aacute;ria, sopro no
cora&ccedil;&atilde;o, parasitas internos e externos, peladas...Provavelmente fui
maltratado ou, no m&iacute;nimo, negligenciado e abandonado.------Sou um
c&atilde;o de porte pequeno com cerca de 10 anos, calmo, cheio de apetite, meigo,
que segue fielmente os passos de quem me passeia... e j&aacute; n&atilde;o me
encolho quando me acarinham, agora aceito com agrado todas as
festinhas!Ali&aacute;s, sou um companheiro e adoro ter companhia. Humana,
canina, felina... dou-me bem com todos!------Se tiver uma caminha, passo l&aacute;
a maior parte do dia... tamb&eacute;m j&aacute; me habituei a andar de carro e
acompanho com alegria passeios a p&eacute; di&aacute;rios, porque caminhar
calmamente ao ar livre faz-me bem.Aceito guloseimas facilmente e ocasionalmente
retribuo com umas lambidas de agradecimento.------Quem me encontrou tratou de
mim com amor e neste momento sou um c&atilde;o consideravelmente
saud&aacute;vel! N&atilde;o tomo qualquer medica&ccedil;&atilde;o, mas
pade&ccedil;o de:1. Vis&atilde;o e Audi&ccedil;&atilde;o de senior (mais reduzida!
Mas vejo e ou&ccedil;o e reajo aos est&iacute;mulos)2. Mobilidade moderada (por
vezes ainda consigo correr e saltar, mas normalmente apenas caminho e prefiro os
pisos planos!)3. Incontin&ecirc;ncia urin&aacute;ria (por falta de meios, tem sido
contornado com a utiliza&ccedil;&atilde;o de fraldas, mas pode ser tentada
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Quimba, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 5982 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula ENFERMARIA

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5982

O Quimba n&atilde;o &eacute; um c&atilde;o, &eacute; um gato. &Eacute; um
c&atilde;o-gato v&aacute;. :) &Eacute; muito independente, extremamente esperto e
senhor do seu nariz, sabe sempre muito bem o que quer. Mas tamb&eacute;m
&eacute; ele um c&atilde;o muito afectuoso e meiguinho quando conhece as
pessoas. Vem sempre colocar delicadamente as patinhas no nosso colo para
cumprimentar e lhe darmos algumas festas.

O Quimba quando chegou ao canil, sofria muito por estar fechado numa boxe.
Acabou por ir viver para a enfermaria dos c&atilde;es onde podia passar a maior
parte do dia solto. Tornou-se assim o guardi&atilde;o da enfermaria, onde pode viver
com um maior conforto, mais companhia ao longo do dia e sem ter de estar fechado
numa boxe. &Eacute; verdade que o Quimba tem uma vida melhor em
compara&ccedil;&atilde;o que os outros c&atilde;es no abrigo, no entanto, n&atilde;o
&eacute; ele menos merecedor do saber o que &eacute; realmente uma casa. De
saber o que &eacute; terer algu&eacute;m para ele, uma caminha s&oacute; dele,
passeios s&oacute; dele, uma fam&iacute;lia dele.

O Quimba &eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Rudy II, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 9021 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Zona do Quiosque

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9021

O Rudy &eacute; dono das barbichas brancas mais linda que j&aacute; conhecemos.
Na verdade, todo ele &eacute; lindo e amoroso!

Este pequeno &eacute; desconfiado com quem n&atilde;o conhece, mas quando
confia.. oh, quando confia! N&atilde;o esquece mais e &eacute; a maior das ternuras.
Torna-se o c&atilde;ozinho mais dedicado e fiel.

Adora colo, mimo e sentir-se acarinhado, apesar de, inicialmente, enquanto
n&atilde;o h&aacute; a confian&ccedil;a necess&aacute;ria, n&atilde;o o parecer.

Como &eacute; preciso essa dedica&ccedil;&atilde;o inicial para ele confiar,  tem
ficado no canil. Ele n&atilde;o pede muito para mostrar o amor que verdadeiramente
&eacute;.

O Rudy &eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es, muito tranquilo e calmo
mas tamb&eacute;m &aacute;gil quando &eacute; preciso ser, com uma energia
bastante equilibrada.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Salsicha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 14709 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX008

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14709
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Sereia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 1 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 4 meses.

Usar Referência 16560 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX051

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16560

A Sereia &eacute; uma beb&eacute; querida com toda a sua vida pela frente.
Procura uma fam&iacute;lia que compreenda o compromisso que &eacute; cuidar
dela por toda a sua longa vida. Tratando-a em todas as fases e momentos da sua
vida, com todo o respeito, carinho e cuidados que precise.

Interessados em adoptar, preencham o formul&aacute;rio de candidatura
dispon&iacute;vel em uniaozoofila.org e enviem para
uniaozoofila.adopcoes@gmail.com
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Shampoo, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 meses.

Usar Referência 16356 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX037

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16356

Este &eacute; o Shampoo... E voc&ecirc;s pensam assim: "esta gente d&aacute;
com cada nome aos bichos..."

Mas &eacute; que este pequenote, com 7 aninhos de idade, andava perdido na rua e
quem o encontrou achou por bem dar-lhe banho... J&aacute; est&atilde;o a imaginar
que n&atilde;o correu muito bem, n&atilde;o est&atilde;o?

O Shampoo poderia chamar-se at&eacute; Amaciador! Porque &eacute; meigo,
simp&aacute;tico, af&aacute;vel! &Eacute; um reguila que quer brincar, chamar a
aten&ccedil;&atilde;o, &agrave;s vezes meio trapalh&atilde;o mas com muita muita
vontade de ter companhia humana! Adora conviver connosco. J&aacute;
"c&atilde;oviver" com outros c&atilde;es n&atilde;o &eacute; bem o que mais lhe
agrada... Mas estar connosco, ele ADORA!!

Vem conhecer esta companhia!! Prometemos que te oferecemos um frasco de
Shampoo!! (para c&atilde;o, claro!)
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Simba, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 9414 para mais informação.

Alojado na ala FATs, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9414

A Simba &eacute; uma cadelinha juvenil, muito d&oacute;cil,  que procura uma
fam&iacute;lia para sempre, que a proteja na idade adulta e na velhice.

A Simba n&atilde;o se encontra no albergue da Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o: Ilda - 919024496
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Ventoinha, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 15744 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX005

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15744

O Ventoinha &eacute; um c&atilde;ozinho pacato e sossegado. Um pouco
t&iacute;mido no in&iacute;cio, sem saber se pode confiar, mas a curiosidade e a
vontade de se aproximar acaba por ser mais forte e l&aacute; vem ele pedir umas
festinhas, e se poss&iacute;vel, uns biscoitos claro! &Eacute; muito doce e
ador&aacute;vel, quando conhece n&atilde;o esquece e vem sempre cumprimentar
de caudinha a abanar. Quanto mais confia em algu&eacute;m mais se vai dando ao
afecto. &Eacute; um pouco receoso e se alguma situa&ccedil;&atilde;o o deixa mais
tenso ou desconfort&aacute;vel, como por exemplo ser agarrado, pode reagir mal,
pelo que &eacute; muito importante estar atento a como ele se sente e respeitar os
seus limites.

Procura uma casa onde possa viver bem aconchegado e feliz com uma nova
fam&iacute;lia.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Vicky, Fêmea arraçado(a) de Cocker Spaniel de porte Pequeno com 15 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 15 anos.

Usar Referência 14508 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX009

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14508

A Vicky &eacute; um docinho maravilhoso. &Eacute; super pacata e meiguinha,
d&aacute;-se bem com o mundo inteiro e n&atilde;o incomoda ningu&eacute;m.
&Eacute; uma pequena ternura, doce e delicada que ficaria t&atilde;o bem numa
casa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Stylo Simba, Macho arraçado(a) de Dobermann de porte Grande com 6 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 15597 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX022

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15597

O Stylo Simba &eacute; um c&atilde;o muito bonito e vistoso que tem com um
passado complicado que poder&aacute; ter moldado a sua personalidade. Tem
alguns receios e n&atilde;o gosta de ser tocado em algumas partes do corpo.
Mostra-se ainda muito contido no abrigo,  precisa de tempo para se ambientar
&agrave; mudan&ccedil;a que aconteceu na sua vida.

O Stylo procura quem lhe d&ecirc; a oportunidade de uma vida melhor. Ser&aacute;
necess&aacute;rio respeitar as suas inseguran&ccedil;as e limites e ajud&aacute;-lo
a tornar-se um c&atilde;o feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Jamal, Macho arraçado(a) de Greyhound de porte Grande com 10 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 8569 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX126

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8569

O Jamal &eacute; um c&atilde;o muito especial. Especial no seu porte e
eleg&acirc;ncia mas principalmente na delicadeza e extrema sensibilidade do seu
ser. O Jamal prefere manter a dist&acirc;ncia de humanos. Quando conhece e se
sente &agrave; vontade, &eacute; um c&atilde;o alegre, que corre e brinca, mas o
contacto f&iacute;sico &eacute; algo d&iacute;ficil para ele e afasta-se logo. Perante
desconhecidos o Jamal &eacute; invis&iacute;vel, ficar&aacute; escondido
at&eacute; o caminho voltar a estar livre.

O Jamal aguarda por uma fam&iacute;lia t&atilde;o especial quanto ele, uma
fam&iacute;lia que mesmo n&atilde;o o compreendendo em tudo, que o respeite
sempre a ele e aos seus limites. O Jamal &eacute; muito delicado e sens&iacute;vel,
quem tiver o tempo, paci&ecirc;ncia e motiva&ccedil;&atilde;o certa para lhe ganhar a
confian&ccedil;a e o adoptar, estar&aacute; a mudar a vida dele para sempre. Todos
os pequenos progressos feitos com o Jamal ser&atilde;o uma grande e gratificante
vit&oacute;ria.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Brownie, Fêmea arraçado(a) de Labrador Retriever de porte Médio com 7 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 13969 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX073

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13969

A Brownie &eacute; muito t&iacute;mida e receosa. Quando ainda est&aacute; em
fase de conhecer, fica contente por nos ver e pede aten&ccedil;&atilde;o, mas pode
por vezes ainda retrai-se um pouco. Quando j&aacute; confia e conhece bem, parece
que a cada dia perde cada vez mais a vergonha :)  &Eacute; um doce de cadela e
um privil&eacute;gio poder ir ganhando a sua confian&ccedil;a e v&ecirc;-la cada vez
mais &agrave; vontade.

D&aacute;-se bem com os outros c&atilde;es e sente-se mais confort&aacute;vel
com a sua presen&ccedil;a. Na rua ainda apresenta muitos receios, pelo que precisa
de muita paci&ecirc;ncia, respeito pelo seu tempo e ajuda para superar os seus
medos e desfrutar cada vez mais.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Sunday, Macho arraçado(a) de Labrador Retriever de porte Médio com 10 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 15024 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX007

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15024

O Sunday foi encontrado abandonado na rua em estado de subnutri&ccedil;&atilde;o
e doente. Est&aacute; recuperado mas a idade j&aacute; pesa e come&ccedil;a a ter
algumas dificuldades nas patinhas. Quem o adoptar, vai estar a adoptar a ternura e
alegria em forma de c&atilde;o. &Eacute; um grande guloso, apreciador de um bom
passeio, no qual se sabe portar muito bem a andar &agrave; trela. Uma companhia
fiel e incr&iacute;vel, sempre bem disposto e ternurento. O Sunday adora ficar ao
nosso lado em longas sess&otilde;es de mimo, fica de barriga para o ar a apreciar a
companhia e o momento.

Esta ternura merece tanto uma casa onde possa receber todo o amor do mundo e
onde possa dar todo o amor do universo.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Callas, Fêmea arraçado(a) de Malinois de porte Médio com 8 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 9816 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX119

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9816

A Callas &eacute; uma cadela linda e alegre mas que perante as pessoas &eacute;
t&iacute;mida e medrosa. Quando j&aacute; tem uma rela&ccedil;&atilde;o de
confian&ccedil;a vai ganhando mais &agrave; vontade e mostrando o  quanto
&eacute; maravilhosa. Fica mais &agrave; vontade no meio dos seus irm&atilde;os
que a ajudam a ficar mais confiante.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Becas, Fêmea arraçado(a) de Perdigueiro Português de porte Médio com 14
anos..Ao nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 12275 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula ENFERMARIA

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12275

Esta &eacute; a querida, doce, maravilhosa (e mais toda uma lista
intermin&aacute;vel de coisas boas) Becas. A Becas &eacute; uma velhota com uma
enorme alegria e for&ccedil;a de viver. &Eacute; muito curiosa e bem disposta.
N&atilde;o perde um bom mimo nem uma boa sesta numa caminha
confort&aacute;vel. &Eacute; tamb&eacute;m soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es. Procura o aconchego de uma casa para passar o resto da sua vida com
o conforto e cuidado que merece.

A Becas e o seu Losty eram insepar&aacute;veis, chegaram juntos ao canil e juntos
permaneceram at&eacute; o Losty partir depois de 2 anos a viverem no canil. A
Becas ficou sem o seu Losty, j&aacute; n&atilde;o tem de tomar conta do seu
velhote. Esperamos que agora algu&eacute;m possa assumir a responsabilidade de
adoptar esta velhota querida e lhe d&ecirc; todo o conforto e amor que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Usar Referência 15819 para mais informação.

Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15819

APELO EXTERNO

O Cacau e o Bolt s&atilde;o pai e filho. O Cacau &eacute; o castanhinho mais
escuro, ama colo e beijinhos &eacute; brincalh&atilde;o. O Bolt necessita de ganhar
confian&ccedil;a primeiro, &eacute; muito desconfiado e medroso inicialmente.
Ambos adoram crian&ccedil;as. Est&atilde;o habituados a viver em casa desde
pequenos e a ir &agrave; rua fazer as necessidades.

Cacau - 5 anos, chipado, castrado e com as primeiras vacinas.
Bolt - 4 anos, castrado e com 1 vacina.

Contacto para adop&ccedil;&atilde;o:  96 28 91 793 -  Ana Sousa

O Bolt e o Cacau n&atilde;o se encontram na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila.
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Sultão, Macho arraçado(a) de Pit Bull Terrier Americano de porte Grande com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 9821 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX135

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9821

O Sult&atilde;o &eacute; um c&atilde;o forte e &aacute;gil mas &eacute;
tamb&eacute;m um ser muito delicado e sens&iacute;vel. Extremamente leal
&agrave;s pessoas que escolhe como suas e &eacute; muito alegre, meigo e doce
com quem conhece bem. O Sult&atilde;o d&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.

Espera por uma fam&iacute;lia que entenda a responsabilidade de adoptar um
c&atilde;o com o seu porte, e que o trate com o respeito e amor que merece para o
resto da sua vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Black Pi, Macho arraçado(a) de Pit Bull Terrier Americano de porte Médio com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 15968 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX020

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15968

O Black Pi &eacute; um mi&uacute;do ador&aacute;vel que adora pessoas e
s&oacute; quer estar o mais proximo poss&iacute;vel de n&oacute;s a receber
aten&ccedil;&atilde;o. &Eacute; muito soci&aacute;vel e d&oacute;cil com toda a
gente.

&Eacute; um c&atilde;o possante e en&eacute;rgico que precisa de uma
fam&iacute;lia capaz de cuidar dele com todo o respeito, cuidados e carinho por toda
a sua vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Bob (da Kissa), Macho arraçado(a) de Pit Bull Terrier Americano de porte Médio com
9 anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 15307 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX132

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15307

O Bob &eacute; um c&atilde;o logo muito simp&aacute;tico e af&aacute;vel ao
primeiro encontro. Forte e robusto mas de patas curtas, que juntando ao seu focinho
bochechudo, d&aacute;-lhe um ar irresist&iacute;vel! Ador&aacute;vel e um grande
companheiro.

O Boby procura uma fam&iacute;lia que o adopte e acompanhe ao longo de toda a
sua vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Dina Van, Fêmea arraçado(a) de Pit Bull Terrier Americano de porte Médio com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 meses.

Usar Referência 16121 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX011

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16121

Apresentamo-vos a Dina Van.

A nossa querida Dina chegou recentemente ao abrigo, diab&eacute;tica e cega, mas
j&aacute; nos mostrou que &eacute; uma verdadeira guerreira e nada a p&aacute;ra!

Mesmo com os problemas que tem, esta cadelinha est&aacute; sempre feliz e a
brincar muito com os seus brinquedos. Sempre com muita energia, boa
disposi&ccedil;&atilde;o e carinho para dar a quem chega!

A Dina adoraria ter mais amigos para brincar com ela, para poder correr atr&aacute;s
de bolas e passar bons momentos. Venham conhec&ecirc;-la!
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Jagger, Macho arraçado(a) de Pit Bull Terrier Americano de porte Médio com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 meses.

Usar Referência 16228 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX098

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16228

Conhe&ccedil;am o Jagger! Um c&atilde;o lindo mas de muitos receios, nos
primeiros dias no abrigo via-se a tristeza nos seus olhos&hellip; mas o que vos
contamos agora &eacute; como o Jagger est&aacute; a aprender a ser feliz, e
contamos tamb&eacute;m o segredo de como pode ser ainda mais.

O Jagger aos poucos est&aacute; a aprender que ali somos todos amigos, j&aacute;
dorme na sua caminha, j&aacute; aceita os nossos biscoitos com muita alegria!
Ainda tem um longo caminho pela frente, mas sabemos que com a pessoa certa, o
Jagger vai ser completamente feliz.

Est&atilde;o prontos para lhe dar a conhecer todas as maravilhas da vida?
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Kissa, Fêmea arraçado(a) de Pit Bull Terrier Americano de porte Médio com 18
anos..Ao nosso cuidado há mais de 18 anos.

Usar Referência 15306 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX132

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15306

Como resistir a este olhar da Kissa? N&atilde;o h&aacute; como n&atilde;o
ench&ecirc;-la de mimos. A Kissa &eacute; encorpada e robusta, de pata curtas e
absolutamente maravilhosa. Ningu&eacute;m lhe d&aacute; a idade que tem!
&Eacute; activa, muito soci&aacute;vel, brincalhona..uma simpatia imensa! &Eacute;
muito af&aacute;vel e alegre logo desde o primeiro segundo em que conhece
algu&eacute;m.

Adora o Bob, com quem chegou da mesma casa. Apesar da idade que ela tem, os
dois ainda entram em grandes brincadeiras como se fossem cachorros pequenos.
Viveram sempre os dois juntos pelo que a sua adop&ccedil;&atilde;o ser&aacute;
conjunta.

A Kissa aproveita a vida para fazer amigos a toda a hora e procura um melhor
amigo/a que seja tamb&eacute;m a sua fam&iacute;lia, que seja a sua casa.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Mamba, Fêmea arraçado(a) de Pit Bull Terrier Americano de porte Médio com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 14670 para mais informação.

Alojado na ala Entre-Portões 1, box/jaula BOX065

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14670

A Mamba tem tanto de for&ccedil;a como de ternura. &Eacute; maravilhosa e muito
soci&aacute;vel com pessoas. Adora brincar e que lhe atirem a bola. Adora sestas
ao sol ou ent&atilde;o, simplesmente ficar sentada ao nosso lado a receber festas.
Adora tamb&eacute;m passear e vai amar ter uma nova casa.

Procura uma fam&iacute;lia que entenda a responsabilidade que &eacute; adoptar
um c&atilde;o do seu porte e for&ccedil;a e que lhe d&ecirc; uma vida digna,
tratando-a sempre com todo o respeito, cuidados e amor.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Alfa, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 15488 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX113

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15488

O Alfa &eacute; um c&atilde;ozinho jovem, curioso e muito alegre mas ainda com
receio do contacto com pessoas. Adora outros c&atilde;es que o ajudam a sentir-se
mais &agrave; vontade,  mostrando-se muito brincalh&atilde;o com eles. Precisa de
algum tempo mais para entender que ningu&eacute;m lhe far&aacute; mal e deixar-
se levar pelos mimos.

Saibam como apadrinhar ou adoptar em uniaozoofila.org
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Dominó, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 15726 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula BOX020_021

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15726

O Domin&oacute; &eacute; um c&atilde;o muito pacato, delicado e discreto, aprecia
a nossa companhia, tem algum receio de movimentos bruscos.. &Eacute; um
c&atilde;ozinho doce e calmo, que tamb&eacute;m convive bem com outros
c&atilde;es. Desacatos n&atilde;o &eacute; de todo para ele, o Domin&oacute;
&eacute; todo da harmonia, da paz e do amor.

 Procura uma boa fam&iacute;lia que lhe de a conhecer o que &eacute; uma vida
com carinho e amor, com todo o conforto a que tem direito.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Gama (Cãozinho), Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio
com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 15476 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX113

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15476

O Gama &eacute; uma gra&ccedil;a, imposs&iacute;vel n&atilde;o gostar dele.
&Eacute; muito bem disposto, soci&aacute;vel e alegre. Apesar de inicialmente ter
algum receio,  a curiosidade &eacute; tanta que  mesmo com medo, quer interagir e
rapidamente ganha confian&ccedil;a. &Eacute; um brincalh&atilde;o espalhafatoso e
tamb&eacute;m muito meigo e carinhoso. D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es.

O Gama &eacute; de porte m&eacute;dio-pequeno e procura uma fam&iacute;lia
para a vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Lassie, Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 14442 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX137

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14442

A Lassie &eacute; muito engra&ccedil;ada e carismatica. &Eacute; super curiosa e
viva&ccedil;a, sempre atenta a tudo e &eacute; tamb&eacute;m muito agil. A Lassie
tem alguns receios mas rapidamente os ultrapasssa. &Eacute; muito meiga e
simp&aacute;tica. D&aacute;-se lindamente com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Magusta, Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 8081 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula BOX074

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8081

A Magusta &eacute; muito senhora do seu nariz, muito independente e sabe bem o
que quer. Mas &eacute; tamb&eacute;m ao mesmo tempo uma senhora cadela
muito alegre, meiga e muito graciosa, parece ter um sorriso estampado no focinho!

&Eacute; activa mas tamb&eacute;m calma, ou seja com uma energia bem
moderada, tudo na dose certa.

 N&atilde;o &eacute; super dependente de aten&ccedil;&atilde;o, mas claro que
tamb&eacute;m adora ter a aten&ccedil;&atilde;o que merece e o seu mimo.
Cumprimenta-nos sempre com grande alegria e boa disposi&ccedil;&atilde;o, muito
ador&aacute;vel.

D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es mas por vezes gosta de ser ela a mandar
:)

A Magusta &eacute; uma ternura que j&aacute; est&aacute; a alguns anos &agrave;
espera da oportunidade de ter a fam&iacute;lia e casinha que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Monchito Kingstone, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte
Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 15703 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX128

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15703

O Monchito &eacute; um c&atilde;ozinho completamente ador&aacute;vel e de bem
com tudo. &Eacute; muito soci&aacute;vel e muito f&aacute;cil de fazer amizade.
&Eacute; um pequeno muito brincalh&atilde;o e expressivo. &Eacute;
tamb&eacute;m muito ligeirinho, &aacute;gil e viva&ccedil;o. Tem toda a sua vida
pela frente para desfrutar do conforto de uma casa e de muitas aventuras com uma
nova fam&iacute;lia.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Sheldon Passevit, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio
com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 15432 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX001

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15432
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Tutti-Frutti (Tuti), Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio
com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 6516 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX139

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6516

A Tutti &eacute; uma princesa. Muito bonita, doce, delicada e muito meiga.
Infelizmente tem passado despercebida por algumas raz&otilde;es, nenhuma delas
culpa dela. A Tutti &eacute; realmente uma princesa perfeita. Muito equilibrada
embora um pouco triste no canil.

A Tutti partilha boxe h&aacute; muitos anos com o Lupi, um c&atilde;o por vezes
reactivo com algumas pessoas e outros c&atilde;es e a Tutti acaba a ficar mais
escondida &agrave;s visitas por causa dele, tendo contacto s&oacute; com as
pessoas de quem o Lupi gosta e sem poder brincar com outros c&atilde;es.

Pensem nela, passem na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila e perguntem pela Tutti,
valer&aacute; mesmo a pena e ela merece ser vista.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniazoofila.org
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Aninhas, Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Pequeno com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 12831 para mais informação.

Alojado na ala Cacilda + Cozinha, box/jaula BOX128

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12831

A Aninhas chegou ao abrigo com a Annouk e a Annete. Todas viviam numa
situa&ccedil;&atilde;o miser&aacute;vel o que faz com que sejam bastante
medrosas. A linda e maravilhosa Aninhas &eacute; a mais medrosa das tr&ecirc;s e
a &uacute;nica que ainda aguarda adop&ccedil;&atilde;o.

&Eacute; muito curiosa mas tem muito medo e n&atilde;o se deixa aproximar para
festas, s&oacute; por pessoas em quem j&aacute; confia e ainda assim tem de ser
com toda a calma e delicadeza.. Com os outros c&atilde;es, revela aquilo que
&eacute; verdadeiramente... uma eterna bebezola super reguila e brincalhona!
Passeia muito bem na rua desde que n&atilde;o haja grandes confus&otilde;es.

A adop&ccedil;&atilde;o da Aninhas ser&aacute; um longo processo de conquista e
confian&ccedil;a mas temos a certeza que valer&aacute; a pena ganhar a amizade
desta querida menina.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Muller, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Pequeno com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 9792 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX045

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9792

O Muller &eacute; um c&atilde;o de porte medio/pequeno muito calmo e
tamb&eacute;m meigo, que quando est&aacute; &agrave; vontade gosta de carinho
e festas. Apesar disso, em determinados momentos ou situa&ccedil;&otilde;es, pode
n&atilde;o reagir bem &agrave; presen&ccedil;a de pessoas. Nem sempre &eacute;
obvio o que o incomoda pelo que &eacute; muito importante tentar perceber o melhor
poss&iacute;vel os sinais que ele nos d&aacute;, se mostra descorto ou n&atilde;o,
para que ele n&atilde;o sinta que os seus limites est&atilde;o a ser ultrapassados e
que tenha de tomar uma atitude.

 N&atilde;o adora os outros c&atilde;es, tolera a sua presen&ccedil;a se assim tiver
de ser.

O Muller n&atilde;o &eacute; um c&atilde;o f&aacute;cil, mas tamb&eacute;m ele
merece ter quem lhe d&ecirc; a oportunidade de ter uma vida melhor fora do abrigo.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Raminhos, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Pequeno com
12 anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 3862 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Zona do Quiosque

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=3862

O Raminhos tem passado toda a sua vida na UZ. &Eacute; um c&atilde;o que
sempre teve muitos receios. &Eacute; preciso dedicar-lhe tempo e paci&ecirc;ncia
para ir ganhando a sua confian&ccedil;a. Com a idade e a ajuda de
volunt&aacute;rias, o Raminhos tem se tornado cada vez mais confiante,
soci&aacute;vel e alegre. O Raminhos at&eacute; j&aacute; abana a cauda e pede
festas, algo que foi impens&aacute;vel durante muito tempo. S&oacute; lhe falta
mesmo uma casinha que tanto merece, para ele ainda conhecer o melhor da vida.

Saibam como apadrinhar ou adoptar em www.uniaozoofila.org
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Rucky, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Pequeno com 14
anos..Ao nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 14850 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula Anexo_BOX016

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14850

O Rucky &eacute; um velhote muito discreto, de estrutura fr&aacute;gil, que
s&oacute; apetece pegar e guardar diretamente no cora&ccedil;&atilde;o. &Eacute;
meiguinho e extremamente amoroso. Soci&aacute;vel com toda a gente e parece
estar sempre bem com tudo,  super tranquilo, s&oacute; quer descanso, amor e
biscoitos :)

Procura quem lhe d&ecirc; o aconchego de um lar para que possa gozar a sua
reforma com todas as condi&ccedil;&otilde;es que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org

Página 275 de 282 http://www.uniaozoofila.org/ http://www.portugalzoofilo.



União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Loyd, Macho arraçado(a) de Pointer de porte Grande com 15 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 15 anos.

Usar Referência 11177 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula CORREDOR_V_BOX007

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11177

O Loyd &eacute; um amor discreto e t&iacute;mido. A tristeza acompanha-o no
abrigo, tristeza que &eacute; vis&iacute;vel no seu olhar.

Apesar de contido nas manifesta&ccedil;&otilde;es de afecto, &eacute; s&oacute;
uma forma de se proteger, pois &eacute; um doce de c&atilde;o, muito carente e
mimalho.

Precisa muito de uma fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; todo o conforto e carinho que
merece.

O Loyd convive pacificamente com outros c&atilde;es.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Morsa, Fêmea arraçado(a) de Shar Pei de porte Médio com 6 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 10 meses.

Usar Referência 16233 para mais informação.

Alojado na ala Cercado do Sr. Victor, box/jaula BOX042

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16233

Eu sou a Morsa e n&atilde;o venho do &Aacute;rtico. Andava antes meio perdida
&agrave; volta da Uni&atilde;o Zo&oacute;fila e acolheram-me...

Tenho uma linda cor de canela e umas rugas fant&aacute;sticas! Nunca desejaram
tanto ter rugas, aposto!

Dizem que sei passear muito bem e quanto mais ou&ccedil;o estes elogios, mais
bem comportada fico. &Agrave;s vezes fico curiosa com algum patudo que passa por
mim, mas n&atilde;o reajo muito, volto a fazer-me &agrave; estrada, pelos belos
caminhos por onde os padrinhos me levam.

Com tantas qualidades, n&atilde;o sei por que &eacute; que ainda estou aqui
&agrave; espera. Venham conhecer-me!
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Izzy, Fêmea arraçado(a) de Shih Tzu de porte Pequeno com 12 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 15441 para mais informação.

Alojado na ala Enfermaria, box/jaula ENFERMARIA

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15441

A Izzy &eacute; uma pequenina receosa, o que a pode fazer parecer por vezes uma
m&aacute;-humorada com alguma atitude. &Eacute; no entanto muito curiosa com
tudo o que a rodeia.  Quando j&aacute; conhece as pessoas gosta de receber mimo,
mas leva o seu tempo at&eacute; perceber que pode confiar.

A Izzy viveu toda a sua vida numa casa e procura por uma nova fam&iacute;lia que
cuide dela com todo o respeito e carinho por toda a vida.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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Storm, Macho arraçado(a) de Staffordshire Bull Terrier de porte Grande com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 6116 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX105

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6116

O Storm &eacute; um c&atilde;o que n&atilde;o lida bem com situa&ccedil;&otilde;es
de stress. Quando est&aacute; num ambiente controlado, o Storm &eacute; um
c&atilde;o calmo e d&oacute;cil mas algumas situa&ccedil;&otilde;es podem tornar-
se problem&aacute;ticas.

Para mais informa&ccedil;&otilde;es sobre o Storm : uniaozoofila@gmail.com
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Petro, Macho arraçado(a) de Staffordshire Terrier Americano de porte Grande com
11 anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 4600 para mais informação.

Alojado na ala Correnteza, box/jaula BOX095

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4600

O Petro &eacute; um c&atilde;o forte, com focinho de eterno bebez&atilde;o, de
personalidade forte e que n&atilde;o permite logo grandes desconfian&ccedil;as a
desconhecidos. &Eacute; ador&aacute;vel, sempre com um brinquedo por perto e
adora mimo. No ver&atilde;o n&atilde;o dispensa ficar de molho dentro de
&aacute;gua, &eacute; das coisas que mais gosta de fazer.

Procura um adoptante com capacidade para lidar com um c&atilde;o possante como
ele, tratando-o sempre com todo o respeito, carinho e cuidados que precisa para ter
uma vida equilibrada e feliz.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em www.uniaozoofila.org
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Max Bebé, Macho arraçado(a) de Yorkshire Terrier de porte Pequeno com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 15771 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula BOX005

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15771

O Max &eacute; um c&atilde;o muito meigo e simp&aacute;tico. Adora companhia e
de dar e receber afecto. Procura uma fam&iacute;la que cuide dele por toda a sua
vida, tratando-o sempre com o respeito, amor e cuidados que merece.

Saibam como adoptar ou apadrinhar em uniaozoofila.org
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