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

Usar Referência 2180 para mais informação.

Alojado na ala Bloco I, box/jaula Cela 6

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2180

Jovem cachorro filho de cadela vadia e capturado com uma mana chamada Eme.
Tem mais 4 manos mais espertos e que não se deixaram apanhar.

A mãe é de pequeno porte, quase do tamanho actual dos seis filhotes

O Agá tem também muito medo,tal como a mana Eme embora seja mais confiante.
Gosta de colinhos e de mimos mas treme com qq gesto brusco.

Precisa de uma família que lhe dê um lar e uma longa vida feliz.

Página 2 de 6 http://canilguarda.hi5.com http://www.portugalzoofilo.



Canil Municipal Guarda - Telefone: 271225357 - E-mail: canilmunicipalguarda@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Eme, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 2179 para mais informação.

Alojado na ala Bloco I, box/jaula Cela 6

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2179

Jovem cachorra filha de cadela vadia e capturada com um mano chamado Agá. Tem
mais 4 manos mais espertos e que não se deixaram apanhar.

A mãe é de pequeno porte, quase do tamanho actual dos seis filhotes.

A Eme é uma ternura mas como o contacto com humanos era praticamente
inexistente, tem muito medo, desvia o olhar, treme e olha de forma suplicante com
medo que lhe possa acontecer.

Com mimo e dedicação vai ficar uma cadelinha feliz.
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Tucha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 14 anos.

Usar Referência 2215 para mais informação.

Alojado na ala Bloco I, box/jaula Cela 5

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2215

A Tucha é uma jovem fêmea que foi adptada no Canil Municipal da Guarda em
16/07/08 por um "simpático" casal que precisava muito de uma companhia.

Quatro meses depois,o "simpático" casal devolveu a cachorra argumentando que
tinha ficado muito grande... quando a escolheram, pretendiam um animal de grande
porte.

Apesar do desprezo que notoriamente demonstraram em relação à Tucha, no
período que viveu em casa dos "donos",o animal foi bem tratado, ganhou confiança
nos humanos, levou as vacinas nas datas indicadas e aparenta ser feliz.

A Tucha é muito meiga, brincalhona, sempre atenta a quem passa e pronta para dar
sinal quando alguém se aproxima.

Embora goste muito de mimos, não é uma cachorra chata e vai tratar de vida para
outro sítio quando não tem as atenções que queria.

Muito sociável com humanos e com outros cães, sejam machos ou fêmeas.

Página 4 de 6 http://canilguarda.hi5.com http://www.portugalzoofilo.



Canil Municipal Guarda - Telefone: 271225357 - E-mail: canilmunicipalguarda@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Mafalda, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com
16 anos..Ao nosso cuidado há mais de 16 anos.

Usar Referência 2165 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2165

Entregue no canil pela "dona" porque não queria ter mais cães. Embora chipada, não
conhecemos o seu comportamento na caça, nem sabemos se algum dia caçou, mas
revela um grande à vontade no campo, nas silvas, a saltar muros e a seguir rasto.

Entrou no Canil já coberta e pariu dois machos dia 27 de Setembro.

Pode ser adoptada mal os filhotes sejam adoptados... um deles já foi embora se
mantenha com a mae.

A Mafalda chegou muito assustada e reagia de forma algo agressiva a qualquer
tentativa de aproximação; rapidamente percebeu que não precisava defender-se
porque ninguém a iria atacar e aí transformou-se numa cadela de dedicação total.

É uma excelente mãe e defende os filhotes de qualquer intruso até comprovar que
vem por bem.

É muito, muito, muito esperta e dedicada... adora fazer enormesssssssss
caminhadas desde que acompanhada por um humano. Está em FAT desde que foi
mãe e o ideal seria não voltar ao canil, lá deu-se bastante mal.
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