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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Zenit, Macho arraçado(a) de Cão de Castro Laboreiro de porte Médio com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 16074 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 22

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16074

Encontrado na rua, debaixo de um carro, cheio de medo.

O Zenit &eacute; um c&atilde;o de tamanho m&eacute;dio/grande, muito bonito e de
aspecto robusto. Ap&oacute;s passada a desconfian&ccedil;a inicial, mostra-se
soci&aacute;vel e meigo. Gosta muito de pessoas, de aten&ccedil;&otilde;es, de
correr, de brincar&hellip;
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Linda, Fêmea arraçado(a) de Cão Pastor Alemão de porte Grande com 9 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 15552 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 14

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15552

Vivia na rua, em Set&uacute;bal.

De porte grande, a Linda &eacute; muito bonita e extremamente meiga. Adora
pessoas, companhia e festas. Adaptou-se rapidamente &agrave;s rotinas do canil e
d&aacute;-se muito bem com os companheiros da boxe onde foi inserida.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Kimura, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 meses.

Usar Referência 16272 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 14

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16272

Tinham-no desde beb&eacute;. E tiveram-no cerca de oito anos. Houve
mudan&ccedil;a de casa e o nascimento de uma crian&ccedil;a. N&atilde;o o
quiseram mais.

O Kimura &eacute; um c&atilde;o s&eacute;nior muito bonito, bem-disposto e
extremamente meigo. Adora gente, companhia, festas, passear&hellip; adaptou-se,
de imediato, &agrave;s rotinas do canil e criou uma &oacute;ptima
rela&ccedil;&atilde;o com os companheiros da boxe onde foi inserido.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Kira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14196 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 07

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14196

Quando se soube da exist&ecirc;ncia da Kira, a sua casa tinha sido demolida e ela
estava em cima dos escombros (zona da Damaia). Tinha com ela nove crias. A
Focinhos e Bigodes n&atilde;o tinha possibilidade de os acolher. N&atilde;o havia
boxe vaga. Mostraram-se infrut&iacute;feras as v&aacute;rias dilig&ecirc;ncias feitas
no sentido do seu acolhimento noutro canil. Soube-se, entretanto, do
desaparecimento das crias. Algu&eacute;m as tinha levado. A Focinhos e Bigodes
assumiu, ent&atilde;o, a Kira que foi levada, de imediato, a cl&iacute;nica
veterin&aacute;ria. Apresentava graves problemas de pele, uma
infec&ccedil;&atilde;o no &uacute;tero e otites. E havia que secar o leite.

Muito bonita, en&eacute;rgica e possante, a Kira &eacute; muito af&aacute;vel.
Estava apavorada quando entrou na associa&ccedil;&atilde;o. N&atilde;o foi
f&aacute;cil faz&ecirc;-la sair da casota onde se refugiou. Aos poucos, percebendo
que ningu&eacute;m a maltratava, foi-se mostrando e ganhando confian&ccedil;a.
Est&aacute; j&aacute; perfeitamente ambientada. Gosta muito de pessoas, de
companhia, de correr, de brincar...
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Lisboa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15630 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15630

Nasceu na rua e l&aacute; viveu at&eacute; agora. Foi alimentada e cuidada por
m&atilde;os amigas. Teve uma ninhada h&aacute; cerca de tr&ecirc;s anos,
ap&oacute;s o que foi esterilizada. Dois dos cachorros n&atilde;o foram adoptados e
continuaram a viver com ela. Recentemente a Focinhos e Bigodes recebeu um
pedido para recolha da filha mas, tendo sido informada que a m&atilde;e
tamb&eacute;m estava na rua, acolheu as duas nas suas instala&ccedil;&otilde;es. A
Lisboa tem problemas graves de vis&atilde;o. Vai ser submetida a cirurgia para que
possa ficar a ver do olho direito, j&aacute; que a vis&atilde;o do olho esquerdo
&eacute; irrecuper&aacute;vel. Actualiza&ccedil;&atilde;o: Cirurgia efectuada com
sucesso.

De porte grande, a Lisboa &eacute; muito bonita e extremamente af&aacute;vel.
Gosta muito de pessoas, de companhia, de festas, de passear. Apesar das
limita&ccedil;&otilde;es visuais, adaptou-se bem &agrave;s rotinas do canil.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Lord II, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 15254 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 17

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15254

Vivia num espa&ccedil;o reduzido e os cuidadores deixaram de ter for&ccedil;as para
o passear.

O Lord &eacute; um s&eacute;nior muito bonito e extremamente af&aacute;vel.
Entrou sem receios do que iria encontrar. Adaptou-se, de imediato, &agrave; vida do
canil. Gosta muito de pessoas e de receber festas. Soci&aacute;vel com pessoas e
c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Matilda, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 2 anos.

Usar Referência 15821 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 02

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15821

Foi levada para uma obra, para ser acolhida pela primeira pessoa que se
interessasse por ela.

A Matilda &eacute; muito bonita, elegante e extremamente meiga. Entrou na
Focinhos apavorada com a presen&ccedil;a de outros c&atilde;es. Presume-se que
tenha sido atacada, visto gritar quando algum c&atilde;o se aproximava dela. Teve
que ficar sozinha. Aos poucos foi-se habituando, deixou de tremer, de gritar&hellip;
j&aacute; est&aacute; acompanhada. &Eacute; uma cadela alegre e agradecida.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Nilo II, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 meses.

Usar Referência 16411 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 05

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16411

Nasceu na rua. Foi recolhido, juntamente com a irm&atilde; (Luna) por uma
fam&iacute;lia residente num bairro social, numa casa com espa&ccedil;o exterior.
Realojada num apartamento, a fam&iacute;lia, com crian&ccedil;as, viu-se obrigada
a manter os c&atilde;es num pequeno espa&ccedil;o, esp&eacute;cie de varanda.
Foi pedida ajuda &agrave; Focinhos e Bigodes para acolher os dois irm&atilde;os,
visto n&atilde;o se encontrarem em boas condi&ccedil;&otilde;es quer de alojamento,
quer de cuidados b&aacute;sicos.

O Nilo &eacute; um c&atilde;o muito bonito, elegante e extremamente meigo. Tem
uma pelagem lind&iacute;ssima, sedosa e brilhante. Adora pessoas (adultos e
crian&ccedil;as), companhia e receber festas, que retribui em abund&acirc;ncia.
Gosta de passear, de correr, de pat&eacute;, de biscoitos&hellip; Soci&aacute;vel
com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Polo, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14930 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 03

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14930

Encontrado a deambular pela rua, em Benfica. Recolhido provisoriamente, apareceu
uma semana depois, completamente desorientado e assustado, no Bairro do Alvito
(Alc&acirc;ntara). Foi acolhido mas, na primeira oportunidade,
fugiu&hellip;Localizado num jardim do Alto de Santo Amaro, entrou em FAT, donde
fugiu novamente, voltando ao mesmo jardim. Apanhado, foi entregue aos cuidados
da Focinhos e Bigodes.  O Polo &eacute; muito bonito, elegante e extremamente
d&oacute;cil. Pelo seu historial de fugas e relut&acirc;ncia em entrar na boxe,
presume-se que tenha vivido ao ar livre. Mostra, no entanto, gostar da companhia de
pessoas e deixa-se manusear com facilidade. Foi muito bem recebido pelos
companheiros de boxe, com os quais tem uma excelente rela&ccedil;&atilde;o.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Prada, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11317 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 09

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11317

Os detentores foram realojados e deixaram-na para tr&aacute;s... na rua. Correu
todos os perigos inerentes a tal situa&ccedil;&atilde;o, com os resultados
esperados... ficou prenhe e pariu. Recolhida com as crias pelo canil municipal da
zona, l&aacute; permaneceu at&eacute; acabar o per&iacute;odo de
amamenta&ccedil;&atilde;o. Entrou nas instala&ccedil;&otilde;es da Focinhos e
Bigodes no fim de Dezembro de 2016. O canil municipal assumiu o processo de
adop&ccedil;&atilde;o dos cachorros.

A Prada &eacute; muito bonita e extremamente d&oacute;cil. Adora gente, festas,
brincar, passear... Adaptou-se bem ao ritmo do canil e criou uma &oacute;ptima
rela&ccedil;&atilde;o com os seus companheiros de boxe. Soci&aacute;vel com
pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Rex II, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 6 meses.

Usar Referência 16663 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 23

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16663

Houve mudan&ccedil;a de casa e ele ficou na rua &agrave; merc&ecirc; de todos os
perigos. Foi atacado por outro c&atilde;o, que o mordeu gravemente. Pedida ajuda
&agrave; Focinhos e Bigodes, ficou, de imediato, ao seu cuidado.  Foi levado de
urg&ecirc;ncia a hospital veterin&aacute;rio, onde ficou internado. Apresentava
j&aacute; uma brutal infec&ccedil;&atilde;o no pesco&ccedil;o. Estava coberto de
carra&ccedil;as e pulgas. As an&aacute;lises acusaram anemia e febre da
carra&ccedil;a. Estado cr&iacute;tico ultrapassado, teve alta e entrou nas
instala&ccedil;&otilde;es da associa&ccedil;&atilde;o, onde o tratamento continuou.
Est&aacute; completamente recuperado.

O Rex &eacute; um c&atilde;o muito bonito e elegante. Desconfiado e receoso
&agrave; sua entrada, tem vindo a ultrapassar esta situa&ccedil;&atilde;o e
est&aacute; a revelar-se muito meigo. Adora pessoas, a sua companhia e
aten&ccedil;&atilde;o. Gosta muito de passear, e correr, de pat&eacute;, de biscoitos.
&Eacute; um pouco possessivo com a comida, mas tem vindo a melhorar.
Soci&aacute;vel com pessoas.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Steel, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15585 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 20

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15585

Os cuidadores mudaram de casa e n&atilde;o puderam lev&aacute;-lo.

De porte grande, o Steel &eacute; lind&iacute;ssimo e extremamente meigo.
Ap&oacute;s ultrapassar algum medo inicial, dos barulhos, das pessoas, dos gestos,
mostrou-se um doce. Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bart, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 2648 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2648

O Bart viveu na rua praticamente toda a sua vida (desde cachorro). Juntou-se
&agrave; cadela Petra (ver ficha pr&oacute;pria) que j&aacute; vivia na rua e tornou-
se totalmente dependente dela. Foi alimentado por pessoas amigas que
tamb&eacute;m alimentavam a Petra.<!--?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" ?-->

A Focinhos e Bigodes teve agora (Maio de 2009) possibilidade de os recolher,
esperando proporcionar-lhes uma qualidade de vida melhor.

O Bart, talvez devido a viver na rua desde cachorro, tem algum receio das pessoas,
n&atilde;o mostrando, no entanto, nenhum tra&ccedil;o de agressividade. A Focinhos
e Bigodes tem esperan&ccedil;a de conseguir que o Bart volte a ter confian&ccedil;a
nas pessoas e se revele um c&atilde;o muito d&oacute;cil. Soci&aacute;vel com
c&atilde;es.

O Bart &eacute; um c&atilde;o muito bonito, de porte m&eacute;dio/pequeno.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Benny II, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 11283 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 14

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11283

Devido a problema de sa&uacute;de repentino e incapacitante da detentora, foi
pedida ajuda no sentido do acolhimento do Benny. Por n&atilde;o haver vaga, foi
colocado em hotel onde mostrou alguma dificuldade em aceitar a sua nova
situa&ccedil;&atilde;o. Entrou nas instala&ccedil;&otilde;es da Focinhos e Bigodes a
8 de Dezembro de 2016.

O Benny &eacute; muito bonito e extremamente meigo. Carente de afectos, adora
companhia humana, receber festas e passear. Adaptou-se rapidamente &agrave;s
rotinas do canil. Foi muito bem aceite pelos companheiros da boxe onde foi inserido,
com os quais mant&eacute;m uma &oacute;ptima rela&ccedil;&atilde;o.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bobby III, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 2 meses.

Usar Referência 16726 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16726

Viveu treze anos da sua vida na rua, onde foi abandonado ap&oacute;s dois anos a
disfrutar de uma casa. Devido a pancada de carro, ficou a coxear do membro
posterior direito.

O Bobby &eacute; um c&atilde;o s&eacute;nior extremamente meigo, muito bonito,
de pelagem sedosa, olhos brilhantes e sorriso aberto. Adora pessoas, a sua
companhia e afectos. &Eacute; tolerante com outros c&atilde;es. Gosta muito de
passear, de correr, de pat&eacute; e biscoitos. Soci&aacute;vel com pessoas e
c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Cacau (ninhada de Ourém), Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 11 meses.

Usar Referência 16238 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 04

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16238

Ninhada nascida num terreno, na zona de Our&eacute;m. Duas f&ecirc;meas e
tr&ecirc;s machos.

Muito bonitos, muito engra&ccedil;ados, muito brincalh&otilde;es. Adoram pessoas,
festas, mordiscar, correr, saltar&hellip; Prestes a levar o &uacute;ltimo refor&ccedil;o
das vacinas e prontos para adop&ccedil;&atilde;o.

Página 17 de 48 https://www.facebook.com/Focinhos-e-Bigodes- http://www.portugalzoofilo.



Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 6452 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 14

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6452

Resgatado da rua, onde n&atilde;o era desejado. Dos maus tratos sofridos,
apresenta cicatrizes f&iacute;sicas e psicol&oacute;gicas. As f&iacute;sicas
(presentes no focinho) deixar&atilde;o sempre marcas. As psicol&oacute;gicas,
devido ao seu feitio af&aacute;vel, dever&atilde;o ser ultrapassadas ou, pelo menos,
bastante atenuadas, com a ajuda de muito carinho e bom trato.<!--?xml:namespace
prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ?-->

Muito bonito e elegante, o Emir &eacute;, actualmente (finais de Agosto/in&iacute;cio
de Setembro de 2012), um c&atilde;o receoso de desconhecidos. Mostra-se, no
entanto, muito meigo com quem vai convivendo, deixando-se tocar sem qualquer
problema, e recebendo festas com satisfa&ccedil;&atilde;o pelo que, muito
rapidamente, dever&aacute; recuperar a confian&ccedil;a nas pessoas. A sua
evolu&ccedil;&atilde;o nesse sentido &eacute; constante. Soci&aacute;vel com
c&atilde;es.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Flash, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13424 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Entrada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13424

Vivia na rua - zona da Buraca - com a cadela Pretty (tamb&eacute;m acolhida).

O Flash &eacute; muito bonito. De porte m&eacute;dio/pequeno. Mostra-se,
ainda,algo dependente da cadela Pretty. Pensa-se que tenha vivido na rua desde
cachorro, com pouco contacto pr&oacute;ximo com pessoas, visto n&atilde;o se
deixar tocar. Notam-se, contudo, alguns progressos no seu comportamento
(demonstra&ccedil;&otilde;es de alegria com a chegada dos volunt&aacute;rios e
permiss&atilde;o de ligeiros contactos) pelo que, h&aacute; esperan&ccedil;a de,
quer a sua depend&ecirc;ncia, quer os medos da m&atilde;o humana, serem
ultrapassados com relativa facilidade. Adaptou-se muito bem &agrave;s rotinas do
canil e criou uma &oacute;ptima rela&ccedil;&atilde;o com os companheiros de boxe.
Soci&aacute;vel com c&atilde;es. Um pouco receoso de pessoas.
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Focinhos & Bigodes - Telefone: 0 - E-mail: focinhosebigodes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Gil (ninhada de Ourém), Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 11 meses.

Usar Referência 16239 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 04

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16239

Ninhada nascida num terreno, na zona de Our&eacute;m. Duas f&ecirc;meas e
tr&ecirc;s machos.

Muito bonitos, muito engra&ccedil;ados, muito brincalh&otilde;es. Adoram pessoas,
festas, mordiscar, correr, saltar&hellip; Prestes a levar o &uacute;ltimo refor&ccedil;o
das vacinas e prontos para adop&ccedil;&atilde;o.
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Gorky, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 14667 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 06

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14667

Vivia num terreno, acorrentado, desde pequeno.

O Gorky &eacute; lind&iacute;ssimo, en&eacute;rgico e meigo. Aquando da sua
entrada na Focinhos e Bigodes, talvez devido a ter vivido num terreno, preso a uma
corrente desde sempre e com pouco contacto com pessoas,  mostrou-se cheio de
medos - de c&atilde;es, de pessoas, de barulhos&hellip; mostrou-se mesmo reactivo
ao toque da m&atilde;o&hellip; Dia a dia tem vindo a melhorar. Est&aacute; a
aprender a conviver, a correr, a brincar... Come&ccedil;ou a gostar de companhia, de
festas&hellip; Est&aacute; a revelar-se muito meigo. Soci&aacute;vel com pessoas e
c&atilde;es.
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Goya, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11226 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11226

Encontrada a vaguear na rua. Teria, na altura, cerca de dois/tr&ecirc;s meses.
Divulgada por particular, apareceu um adoptante. Foi levada para casa e devolvida
ao fim de tr&ecirc;s meses por, alegadamente, o cuidador ir trabalhar para longe e
n&atilde;o ter conseguido reunir condi&ccedil;&otilde;es para a levar. Foi,
ent&atilde;o, pedido o seu acolhimento na Focinhos e Bigodes que a recebeu em
finais de Outubro de 2016.

A Goya &eacute; muito bonita e extremamente meiga. Adora pessoas, correr,
brincar&hellip; procura um lar onde lhe possam ser proporcionados o conforto e o
carinho t&atilde;o essenciais para um crescimento harmonioso.
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Jess, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14677 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 08

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14677

Pertencia a um casal que se viu obrigado a mudar para um quarto.

Muito bonito e expressivo, o Jess &eacute; muito meigo. Adora gente, correr, saltar,
brincar&hellip; Adaptou-se muito bem &agrave; vida do canil. Soci&aacute;vel com
pessoas e c&atilde;es.
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Kimba, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 16112 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 11

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16112

Atirado de um carro em andamento, na zona dos Olivais, Lisboa. Duas adolescentes
testemunharam a ac&ccedil;&atilde;o, pegaram nele e levaram-no &agrave; Focinhos
e Bigodes. A associa&ccedil;&atilde;o alojou-o nas suas instala&ccedil;&otilde;es.

O Kimba &eacute; um cachorro muito bonito, elegante e extremamente meigo. Adora
pessoas, a sua companhia e efecto. Gosta muito de passear, de correr, de brincar.
Mant&eacute;m uma &oacute;ptima rela&ccedil;&atilde;o com os companheiros de
boxe e tem com eles infind&aacute;veis brincadeiras. Soci&aacute;vel com pessoas
e c&atilde;es.
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Molly, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 15 anos.

Usar Referência 3881 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=3881

Deve ter vivido sempre na rua. Tem, talvez por isso, algum receio de pessoas e de
ser tocada, n&atilde;o mostrando, no entanto, nenhum tra&ccedil;o de agressividade.
No pouco tempo em que est&aacute; na Focinhos e Bigodes tem evolu&iacute;do
muito positivamente. Responde, desde o primeiro momento, ao nome que lhe foi
dado, j&aacute; abana a cauda quando olha para n&oacute;s e n&atilde;o parece
t&atilde;o aterrorizada quando nos aproximamos. Com os companheiros de boxe
d&aacute;-se muito bem, brincando mesmo com alguns e seguindo-os para todo o
lado. Temos esperan&ccedil;a na sua recupera&ccedil;&atilde;o total.<!--
?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ?-->

A Molly &eacute; muito bonita e elegante. Tem algum receio de pessoas.
Soci&aacute;vel com c&atilde;es. De tamanho m&eacute;dio/pequeno.
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Sasha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 16324 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 03

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16324

Pertencia a uma matilha que vivia na zona de Sintra (m&atilde;e e tr&ecirc;s filhos,
dois machos e uma f&ecirc;mea). Foi capturada com a ajuda da C&acirc;mara
Municipal de Sintra. A m&atilde;e ainda anda a monte. Os dois irm&atilde;os foram
aceites numa associa&ccedil;&atilde;o de Sintra. Estava muito doente, zonas do
corpo sem p&ecirc;lo, em sangue. Internada em hospital veterin&aacute;rio, foi-lhe
diagnosticada sarna e uma brutal infec&ccedil;&atilde;o dermatol&oacute;gica,
problemas totalmente ultrapassados.

A Sasha &eacute; uma cadela muito bonita, elegante e alegre. Entrou na
associa&ccedil;&atilde;o aterrorizada. Aos pouco foi perdendo o medo, j&aacute;
permite a aproxima&ccedil;&atilde;o de pessoas e j&aacute; recebe festas de
volunt&aacute;rios. Muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.

N&atilde;o est&aacute; (ainda) para adop&ccedil;&atilde;o, mas temos
esperan&ccedil;a que, com carinho e paci&ecirc;ncia, daqui a algum tempo possa
estar em condi&ccedil;&otilde;es de ser recebida por uma fam&iacute;lia.
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Sting, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 7530 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7530

Tinha uma corda a servir de coleira e outra a servir de trela. Estava amarrado
debaixo de um viaduto. Quem o soltou, levou-o at&eacute; &agrave; zona dos canis
do Bairro das Furnas e deixou-o nas m&atilde;os de uma volunt&aacute;ria.

De porte bonito e elegante, o Sting &eacute; muito medroso, parecendo ter tido,
at&eacute; agora, pouco contacto com pessoas. N&atilde;o mostrando, no entanto,
sinais de agressividade, h&aacute; esperan&ccedil;a que, com ajuda de
persist&ecirc;ncia e carinho, consiga ultrapassar todos os receios e eventuais
traumas. Integrou-se muito bem na boxe onde foi colocado. Soci&aacute;vel com
c&atilde;es.
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Thor II, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 15606 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15606

Os cuidadores mudaram de casa e n&atilde;o puderam lev&aacute;-lo.

O Thor &eacute; muito bonito, elegante e af&aacute;vel. Entrou no abrigo com muito
medo, principalmente de gente, o que leva a crer n&atilde;o ter tido muito contacto
com pessoas para al&eacute;m das de casa. Ap&oacute;s alguns dias na
associa&ccedil;&atilde;o, ultrapassou o medo, come&ccedil;ou a confiar e revelou-se
muito meigo. Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Tibi, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de 5

Usar Referência 12969 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12969

Abandonado na zona dos canis do Bairro das Furnas &ndash; Benfica &ndash;
Lisboa.

O Tibi &eacute; muito bonito e extremamente af&aacute;vel. De tamanho
m&eacute;dio/pequeno. Adaptou-se com alguma facilidade &agrave;s rotinas do
canil e criou uma boa rela&ccedil;&atilde;o com os seus companheiros de boxe.
Gosta muito de companhia, de passear, de correr&hellip; Soci&aacute;vel com
pessoas e c&atilde;es.
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Twix, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13023 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 03

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13023

Do seu in&iacute;cio de vida nada se sabe. Quando o avistaram, vivia com outros
c&atilde;es num descampado, em Benfica, na zona das escolas. Foi sendo
alimentado por m&atilde;os amigas. Mostra muito medo de pessoas, fugindo logo
que as v&ecirc;. Houve, por isso, alguma dificuldade na sua captura.

O Twix &eacute; muito bonito e de porte elegante. Tem muito medo em
presen&ccedil;a de pessoas, afastando-se quando algu&eacute;m tenta aproximar-
se. N&atilde;o mostra, no entanto, sinais de agressividade, pelo que h&aacute;
esperan&ccedil;a que venha a tornar-se soci&aacute;vel. Logo que haja
ind&iacute;cios significativos de mudan&ccedil;a no seu comportamento, ser&aacute;
colocado para adop&ccedil;&atilde;o. Soci&aacute;vel com c&atilde;es. Receoso de
pessoas.
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Vicky II, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 2 anos.

Usar Referência 15646 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15646

Os donos tiveram que ir morar para um quarto e n&atilde;o foram autorizados a
lev&aacute;-la. Pediram ajuda, e deixaram-na aos cuidados da Focinhos e Bigodes.

Muito bonita e elegante, a Vicky &eacute; muito af&aacute;vel. Teve alguma
dificuldade em aceitar a nova vida mas j&aacute; est&aacute; perfeitamente
ambientada. Gosta muito de pessoas, de passear&hellip; e de pat&eacute;.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Zaira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 14704 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 06

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14704

Encontrada a vaguear pela rua &ndash; zona do Lumiar, Lisboa. Estava muito magra
e apresentava cortes profundos na zona das axilas e do pesco&ccedil;o calcula-se
que devidos a luta ou a ter estado presa por arame. Foi levada a veterin&aacute;rio
por um particular que se compadeceu da sua situa&ccedil;&atilde;o e a acolheu e
que, n&atilde;o tendo condi&ccedil;&otilde;es para ficar com ela, pediu ajuda
&agrave; Focinhos e Bigodes.

Muito bonita, en&eacute;rgica a elegante, a Zaira &eacute; muito alegre e meiga.
Adora pessoas e festas que retribui em abund&acirc;ncia. Por gostar muito de
companhia humana, de correr e de brincar, mostra alguma relut&acirc;ncia em
reentrar na boxe &ndash; s&oacute; o faz depois de mais umas corridas, mais umas
fintas, mais umas festas... Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Ken, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 1 meses.

Usar Referência 16786 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 13

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16786

Foi recebido um pedido para o acolhimento de tr&ecirc;s c&atilde;es machos, dois
pequenos (Rufas e Ken) e um grande (Bartok), que viviam num terreno baldio.
V&atilde;o come&ccedil;ar a construir e n&atilde;o os querem l&aacute;. Devido a
recente adop&ccedil;&atilde;o, foi poss&iacute;vel receb&ecirc;-los.

De porte pequeno, o Ken &eacute; muito bonito, elegante e extremamente afectuoso.
Adora pessoas, a sua companhia e carinho. Gosta muito de colo, de passear, de
correr, de pat&eacute; e de biscoitos. Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Kilas, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11273 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula Box 24

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11273

Encontrado a vaguear na rua. Por, na altura, n&atilde;o haver vaga na
associa&ccedil;&atilde;o, foi colocado em FAT e, posteriormente, em hotel. Entrou
nas instala&ccedil;&otilde;es da Focinhos e Bigodes no in&iacute;cio de Dezembro
de 2016.

Reguila q.b., o Kilas, devido a (pensa-se) um passado inst&aacute;vel, alterna um
comportamento algo refil&atilde;o com momentos de intensa ternura. Adora gente,
correr, saltar, brincar&hellip; De porte pequeno, muito bonito e activo, &eacute; o
companheiro ideal para quem goste de longos passeios ou tenha casa com
espa&ccedil;o exterior, a fim de que possa, mais facilmente, gastar toda a sua
imensa energia.
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Suzy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 meses.

Usar Referência 16422 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 15

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16422

Encontrada na rua, nos arredores de Lisboa.

De porte pequeno, a Suzy &eacute; muito bonita, elegante e extremamente meiga.
Adora pessoas, a sua companhia e receber festas, que retribui abundantemente.
Gosta muito de colo e, mal v&ecirc; um &agrave; disposi&ccedil;&atilde;o, salta para
l&aacute; e aninha-se. D&aacute;-se bem com c&atilde;es, corre e brinca com eles.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Verdi, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 11863 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11863

A detentora, pessoa idosa, sofreu um problema grave de sa&uacute;de que a deixou
incapacitada para lhe prestar os cuidados mais b&aacute;sicos. Foi pedida ajuda
&agrave; Focinhos e Bigodes que o acolheu, primeiro colocando-o em FAT e,
ap&oacute;s haver vaga, recebendo-o nas suas instala&ccedil;&otilde;es.

De porte pequeno, o Verdi &eacute; muito alegre, bonito e afectuoso. Adora gente,
receber festas, correr, passear&hellip; Adaptou-se rapidamente &agrave;s rotinas do
canil e criou uma &oacute;ptima rela&ccedil;&atilde;o com os seus companheiros de
boxe. Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Nemo, Macho arraçado(a) de Épagneul Breton de porte Médio com 17 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 17 anos.

Usar Referência 11126 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 15

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11126

Encontrado a vaguear na CRIL, em risco iminente de ser atropelado.

O Nemo &eacute; um c&atilde;o s&eacute;nior muito bonito e extremamente
af&aacute;vel. Adora gente e receber festas. De porte m&eacute;dio/pequeno.
Apresenta algum grau de surdez. Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Simba, Macho arraçado(a) de Labrador Retriever de porte Médio com 1 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 10 meses.

Usar Referência 16302 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 04

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16302

Encontrado na rua, em Odivelas.

O Simba &eacute; um cachorro muito bonito e extremamente afectuoso. Adora
pessoas, companhia, festas, correr, brincar, mordiscar&hellip;
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Cid, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 15388 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 21

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15388

Houve mudan&ccedil;a de casa e ele ficou na rua. De noite deixavam-no dormir
numa garagem. De dia alimentavam-no. Mas houve den&uacute;ncias e foi pedida
ajuda &agrave; Focinhos e Bigodes.

O Cid &eacute; muito bonito, elegante e af&aacute;vel. Entrou aterrorizado e sem
permitir contactos. A aproxima&ccedil;&atilde;o de uma trela tornava-o reactivo. Foi
dif&iacute;cil e sua aceita&ccedil;&atilde;o &agrave;s regras do canil. Foi melhorando
dia a dia e est&aacute; a revelar-se um c&atilde;o meigo. J&aacute; est&aacute;
relativamente ambientado &agrave;s rotinas di&aacute;rias. Soci&aacute;vel com
pessoas e c&atilde;es.
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Bolota II, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno
com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 16056 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16056

Nascida na rua, na zona da Chamusca. Pertencia a uma matilha que alimentada por
moradores. Capturada com uma irm&atilde;, foi imediatamente esterilizada. Pediram
ajuda &agrave; Focinhos e Bigodes para as acolher, visto estarem a fazer o
p&oacute;s-operat&oacute;rio numa garagem e n&atilde;o ser desejado o seu
retorno &agrave; rua.

De porte pequeno e orelhas espetadas, a Bolota &eacute; muito engra&ccedil;ada.
Gosta de correr, de brincar, de biscoitos, de pat&eacute;&hellip; Sempre atenta a
tudo. &Eacute; espert&iacute;ssima. Muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.

Mostra-se, ainda, muito assustada na presen&ccedil;a de pessoas, pelo que
n&atilde;o est&aacute; apta para adop&ccedil;&atilde;o. Pela mesma raz&atilde;o, o
apadrinhamento est&aacute; condicionado.

Esta situa&ccedil;&atilde;o ser&aacute; revista, logo que haja progressos suficientes
na sua interac&ccedil;&atilde;o com humanos.
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Chiquita, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno
com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 16052 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16052

Nascida na rua, na zona da Chamusca. Pertencia a uma matilha alimentada por
moradores. Capturada com uma irm&atilde;, foi imediatamente esterilizada. Pediram
ajuda &agrave; Focinhos e Bigodes para as acolher, visto estarem a fazer o
p&oacute;s-operat&oacute;rio numa garagem e n&atilde;o ser desejado o seu
retorno &agrave; rua.

A Chiquita &eacute; muito bonita. De porte pequeno. Tem uns fabulosos olhos cor de
avel&atilde; e uma pelagem tricolor muito macia. Gosta de correr, de brincar&hellip; e
de pat&eacute;s&hellip; e de biscoitos&hellip; &Eacute; muito soci&aacute;vel com
outros c&atilde;es.

Mostra-se, ainda, muito assustada na presen&ccedil;a de pessoas, pelo que
n&atilde;o est&aacute; apta para adop&ccedil;&atilde;o. Pela mesma raz&atilde;o, o
apadrinhamento est&aacute; condicionado.

Esta situa&ccedil;&atilde;o ser&aacute; revista, logo que haja progressos suficientes
na sua interac&ccedil;&atilde;o com humanos.
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Joaninha, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno
com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 15288 para mais informação.

Alojado na ala Zona Exterior, box/jaula box 21

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15288

Vivia debaixo de uma escada.

De porte pequeno, a Joaninha &eacute; muito bonita. Entrou cheia de medo, a
rosnar a todos e sem permitir aproxima&ccedil;&otilde;es. Aos poucos vai perdendo
o medo e mostrando a sua verdadeira natureza. &Eacute; muito meiga.
Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Jojô, Macho arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 12962 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12962

Nasceu na rua. &Eacute; filho da Nan&aacute;. Quando foi acolhido, a sua pelagem
estava muito suja e o seu corpo coberto de pulgas e carra&ccedil;as. Mostrava-se
apavorado. N&atilde;o se sabe se ter&aacute; sido tocado alguma vez por m&atilde;o
humana.

Muito bonito, de porte pequeno, o Joj&ocirc; est&aacute; ainda muito assustado ao
toque humano. Muito engra&ccedil;ado. Muito en&eacute;rgico. Muito alegre. Depois
de agarrado, o que n&atilde;o &eacute; f&aacute;cil, deixa fazer festas de que parece
gostar. Quer muito aproximar-se das pessoas, mas o medo ainda &eacute; mais
forte. N&atilde;o mostra agressividade. Ser&aacute; uma quest&atilde;o de tempo e
paci&ecirc;ncia at&eacute; ficar um doce. Gosta muito de companhia, de correr, de
brincar&hellip; Soci&aacute;vel com c&atilde;es. Receoso de pessoas.
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Nika II, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com
6 anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 12914 para mais informação.

Alojado na ala Entrada, box/jaula Entrada

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12914

Encontrada a vaguear na rua.

Muito bonita, bem-disposta e en&eacute;rgica, a Nika &eacute; muito af&aacute;vel.
Gosta muito de pessoas, de correr, de passear... Adaptou-se bem &agrave;s rotinas
do canil e criou uma &oacute;ptima rela&ccedil;&atilde;o com o seu companheiro de
boxe. Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Rufas, Macho arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 meses.

Usar Referência 16752 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 13

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16752

Foi recebido um pedido para o acolhimento de tr&ecirc;s c&atilde;es machos, dois
pequenos (Rufas e Ken) e um grande (Bartok), que viviam num terreno baldio.
V&atilde;o come&ccedil;ar a construir e n&atilde;o os querem l&aacute;. Devido a
recente adop&ccedil;&atilde;o, foi poss&iacute;vel receb&ecirc;-los.

O Rufas &eacute; um c&atilde;o s&eacute;nior muito bonito, de porte pequeno.
Extremamente meigo, adora pessoas, a sua companhia e carinho. Gosta muito de
colo (e a&iacute; estaria todo o tempo se o deixassem), de passear, de pat&eacute;,
de biscoitos&hellip; Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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Migas, Fêmea arraçado(a) de Rafeiro do Alentejo de porte Grande com 4 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 16357 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 11

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16357

Nasceu na rua. Respondendo a um apelo, a Focinhos e Bigodes acolheu-a nas suas
instala&ccedil;&otilde;es, juntamente com a m&atilde;e (Lisboa). Ao contr&aacute;rio
da m&atilde;e, extremamente soci&aacute;vel, a Migas &eacute; muito medrosa
n&atilde;o mostrando, no entanto, algum &iacute;ndice de agressividade.

De porte grande, a Migas &eacute; muito bonita e elegante. Entrou na
associa&ccedil;&atilde;o muito assustada, tendo vindo a melhorar de dia para dia.
V&ecirc;-se que gosta muito de pessoas e que est&aacute; a tentar ultrapassar o
medo. Soci&aacute;vel com c&atilde;es.

N&atilde;o est&aacute; apta para adop&ccedil;&atilde;o.
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Cookie II, Macho arraçado(a) de Setter Irlandês de porte Médio com 3 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 16086 para mais informação.

Alojado na ala Zona Interior, box/jaula box 02

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16086

A Focinhos e Bigodes teve conhecimento da situa&ccedil;&atilde;o do Cookie
atrav&eacute;s das redes sociais. Um c&atilde;o que estava acorrentado numa
esp&eacute;cie de horta, nos arredores de Lisboa e que sobrevivia no meio do lixo.
N&atilde;o conseguindo ficar indiferente &agrave;s imagens apresentadas,
prop&ocirc;s-se receb&ecirc;-lo. Entrou cheio de rastas e com falta de p&ecirc;lo em
mais de metade do corpo, devido a recente infesta&ccedil;&atilde;o de parasitas.

O Cookie &eacute; lind&iacute;ssimo, elegante e extremamente meigo. Carente de
afectos, presumivelmente por ter tido pouco contacto com pessoas, adora
companhia, aten&ccedil;&otilde;es e festas. Gosta muito de passear, de correr.
Est&aacute; a aprender a brincar. Soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es.
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