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

Usar Referência 8454 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8454

Nome: PumbaData de nascimento: 13/11/2013Sexo: MasculinoRa&ccedil;a: X
PAPorte: Grande

Email: animais.barcelos@gmail.comDescri&ccedil;&atilde;o: O Pumba (tal como o
seu irm&atilde;o Timon) &eacute; um beb&eacute; grande.Carinhoso, meigo e um
pouco t&iacute;mido tem um olhar ternurento que faz derreter qualquer
cora&ccedil;&atilde;o. Adora brincar com os seus amigos de 2 e 4 patas, e como
qualquer beb&eacute;, um bom brinquedo faz o Pumba ganhar o dia.O nosso lindo
peluche Pumba procura uma fam&iacute;lia que compreenda o que &eacute; ter o
beb&eacute; grande em casa, cheio de amor e carinho para dar emretorno.
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Timon, Macho arraçado(a) de Cão Pastor Alemão de porte Grande com 9 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 8455 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8455

Nome: TimonData de nascimento: 13/11/2013Sexo: MasculinoRa&ccedil;a: X
PAPorte: Grande

Email: animais.barcelos@gmail.com

Descri&ccedil;&atilde;o: O Timon (tal como o seu irm&atilde;o Pumba) &eacute; um
beb&eacute; grande. Carinhoso e meigo sem descartar a sua personalidade forte e o
seu araltivo, delicia qualquer um. Adora brincar com os seus amigos de 2 e 4 patas,
e como qualquer beb&eacute;, adora um bom brinquedo e uma boa brincadeira.O
que o nosso lindo e especial Timon procura &eacute; uma fam&iacute;lia que
entenda o que &eacute; te um beb&eacute; grande com uma personalidade especial.
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Akasha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 anos.

Usar Referência 7510 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7510

Akasha
Data de nascimento: Fev./2013Sexo: Fem.Porte: GrandeRa&ccedil;a: SRD
Descri&ccedil;&atilde;o: A Akasha foi atirada para o jardim de uma FAT. &Eacute;
uma cadela muito meiga brincalhona, social com outros animais, j&aacute; sabe
andar &agrave; trela e tem o treino b&aacute;sico.

Entregue esterilizada, desparasitada interna e externamente, vacinada e com chip.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org

Contacto: animais.barcelos@gmail.com
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Usar Referência 7458 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7458

Nome: CoraIdade: JovemSexo: FemininoPorte: GrandeRa&ccedil;a:
SRDDescri&ccedil;&atilde;o: No in&iacute;cio de Mar&ccedil;o fomos alertados para
a situa&ccedil;&atilde;o de uma cadela com uma ninhada na rua. Pelo que nos
informaram a cadela teve a ninhada em S&atilde;o Ver&iacute;ssimo e transportou-
os, um a um, at&eacute; Arcozelo onde algumas amigas dos animais lhe deram
comida. Porque a rua n&atilde;o &eacute; o local adequado, recolhemos a
m&atilde;e e os 5 beb&eacute;s. T&ecirc;m sido desparasitados interna e
externamente regularmente porque vinham com imensos parasitas. A m&atilde;e foi
baptizada de Cora e est&aacute; agora dispon&iacute;vel para
adop&ccedil;&atilde;o. Nota-se que &eacute; uma cadela que j&aacute; passou por
muito, no pesco&ccedil;o tem marcas de provavelmente ter estado presa a uma trela
que a magoava, &eacute; uma cadela com medo e com receio de se aproximar e de
se dar a conhecer. Contudo j&aacute; est&aacute; muito melhor desde que
est&aacute; connosco, continua medrosa e com medo de se aproximar das pessoas
contudo j&aacute; anda toda contente aos saltinhos pelo jardim da FAT onde
est&aacute;, aos poucos est&aacute; a relaxar. &Eacute; uma cadela muito bonita,
que precisa de aten&ccedil;&atilde;o e de amor para ser feliz!Se estiver interessado
em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o que se
encontra em www.animaisbarcelos.org no separador que encontra do lado direito
"C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o nosso contacto.
Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgPartilhem muito a
Cora, ela merece encontrar o seu final feliz !
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Coxinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 7511 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7511

&#8234;

Coxinha
Data de nascimento aprox: Fev. 2013Porte: GrandeSexo: Fem. Ra&ccedil;a: X
PerdigueiroDescri&ccedil;&atilde;o: &#8234;A Coxinha &eacute; um dos bebes da
Cora. &Eacute; muito brincalhona, social com outros animais, tem com muita energia
(como qualquer cachorrinha) e ser&aacute; de porte
grande.&#8236;&#8234;J&aacute; sabe sentar e andar a trela e est&aacute; pronto
para adop&ccedil;&atilde;o.&#8236;

Entregue esterilizada, desparasitada interna e externamente, vacinada e com chip.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org

Contacto: animais.barcelos@gmail.com
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Indy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 7513 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7513

Indy
Data de nascimento aprox: Fev. 2013Porte: GrandeSexo: Fem. Ra&ccedil;a: X
PerdigueiroDescri&ccedil;&atilde;o: &#8234;A Indy &eacute; uma dos bebes da Cora.
&Eacute; muito brincalhona, social com outros animais, tem com muita energia
(como qualquer cachorrinha) e ser&aacute; de porte
grande.&#8236;&#8234;J&aacute; sabe sentar e andar a trela e est&aacute; pronto
para adop&ccedil;&atilde;o.

Entregue esterilizada, desparasitada interna e externamente, vacinada e com chip.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org

Contacto: animais.barcelos@gmail.com&#8236;
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Julião, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 7514 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7514

Juli&atilde;o
Data de nascimento aprox: Fev. 2013Porte: GrandeSexo: Masc.Ra&ccedil;a: X
PerdigueiroDescri&ccedil;&atilde;o: &#8234;O Juli&atilde;o &eacute; um dos bebes
da Cora. &Eacute; muito brincalh&atilde;o, social com outros animais, tem com muita
energia (como qualquer cachorrinho) e ser&aacute; de porte
grande.&#8236;&#8234;J&aacute; sabe sentar e andar a trela e est&aacute; pronto
para adop&ccedil;&atilde;o.

Entregue castrado, desparasitado interna e externamente, vacinado e com chip.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org

Contacto: animais.barcelos@gmail.com&#8236;
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Moon, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 5757 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5757

Nome: Moon FilipaIdade: Jovem (nascida a 11/2011)Sexo: FemininoPorte:
GrandeRa&ccedil;a: SRDDescri&ccedil;&atilde;o: A Moon foi recolhida em
p&eacute;ssimo estado e diagnosticada com leishmaniose. Neste momento a
doen&ccedil;a regrediu de tal forma que j&aacute; n&atilde;o precisa da
medica&ccedil;&atilde;o di&aacute;ria. &Eacute; uma cadela extremamente meiga e
carinhosa. Excelente para guarda e companhia. Moderadamente activa.
Soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.Apadrinhamento:Maria Jo&atilde;o
5&euro;/m&ecirc;s
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Amêndoa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 7196 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7196

Nome: Am&ecirc;ndoaSexo: FemininoIdade: Jovem (nascida a 08/2012)Porte:
M&eacute;dioRa&ccedil;&atilde;: SRDHistorial: Esta pequenota foi abandonada em
Braga e andou no dia de P&aacute;scoa atr&aacute;s da cruz o dia todo. Ao fim do
dia uma pessoa n&atilde;o conseguiu deix&aacute;-la para tr&aacute;s e recolheu-
a.Caracter&iacute;sticas. Cadela meiga, soci&aacute;vel, bastante activa,
brincalhona.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada!
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Charlote, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 anos.

Usar Referência 7954 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7954

Nome: CharloteData de nascimento aprox. 09/2013Porte: PequenoSexo:
FemininoRa&ccedil;a: SRD

Entregue esterilizada, desparasitada interna e externamente, vacinada e com
chip.Descri&ccedil;&atilde;o: A Charlote foi recolhida da rua por uma sra que
n&atilde;o tinha condi&ccedil;&otilde;es para tratar dela. Foi acolhida por n&oacute;s
a meio de Outubro onde esteve em tratamento para a sarna desde ent&atilde;o.
Agora que j&aacute; est&aacute; totalmente recuperada est&aacute; pronta para
arranjar uma fam&iacute;lia s&oacute; para ela. &Eacute; uma cachorrinha muito
social, brincalhona e super amorosa. Se estiver interessado em adoptar pf preencha
o formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em
www.animaisbarcelos.org no separador que encontra do lado direito "C&atilde;es
para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org

Email: animais.barcelos@gmail.comObrigada
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Elisabeth, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 7979 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7979

Nome: ElizabethIdade: Beb&eacute; (nascido a 09/2013)Sexo: FemininoPorte:
M&eacute;dioRa&ccedil;a: Sem Ra&ccedil;a DefinidaEntregue esterilizada, vacinada,
desparasitada interna e externamente e com chip.Email:
animais.barcelos@gmail.comDescri&ccedil;&atilde;o: A Elizabeth e as manas
Miranda, Carry e Samantha, s&atilde;o filhas da Deolinda, uma cadela que vive na
rua. Estavam na rua desde que nasceram. S&atilde;o extremamente meigas e
brincalhonas. S&atilde;o tamb&eacute;m muito carinhosas e adoram mimo.
Ser&atilde;o de porte m&eacute;dio.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org
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Jane, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 7205 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7205

Nome: JaneIdade: Jovem (nascida a 02/2011)Sexo: FemininoRa&ccedil;a:
SRDPorte: M&eacute;dioDescri&ccedil;&atilde;o: A Jane, ou amarelinha como
&agrave;s vezes lhe chamamos, est&aacute; muito bem, &eacute; uma cadela que
est&aacute; sempre sorridente, adora mimo, principalmente umas boas festinhas na
barriga :) &Eacute; uma cadela linda, carinhosa e doce.
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Linguini, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 7209 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7209

Nome: LinguiniSexo: FemininoIdade: Beb&eacute; (nascida a 11/2012)Ra&ccedil;a:
SRDPorte: M&eacute;dioDescri&ccedil;&atilde;o: Esta menina faz parte da ninhada
de c&atilde;es que recolhemos no m&ecirc;s de Dezembro de 2012 em Vilar do
Monte, Barcelos. S&atilde;o filhos de pais selvagens por isso desde que est&atilde;o
connosco que foram trabalhados no sentido de estarem habituados a estar no colo, a
que lhe mexessem nas orelhas, patas, barriga e tudo o resto. Est&atilde;o enormes e
s&atilde;o uns amores, adoram brincar e correr e s&atilde;o liindos !

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Miranda, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 anos.

Usar Referência 7980 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7980

Nome: MirandaIdade: Beb&eacute; (nascido a 09/2013)Sexo: FemininoPorte:
M&eacute;dioRa&ccedil;a: Sem Ra&ccedil;a DefinidaEntregue esterilizada, vacinada,
desparasitada interna e externamente e com chip.Email:
animais.barcelos@gmail.comDescri&ccedil;&atilde;o: A Miranda e as manas
Elisabeth, Carry e Samantha, s&atilde;o filhas da Deolinda, uma cadela que vive na
rua. Estavam na rua desde que nasceram. S&atilde;o extremamente meigas e
brincalhonas. S&atilde;o tamb&eacute;m muito carinhosas e adoram mimo.
Ser&atilde;o de porte m&eacute;dio. Se estiver interessado em adoptar pf preencha
o formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em
www.animaisbarcelos.org no separador que encontra do lado direito "C&atilde;es
para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org
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Pierre-Junior, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 7216 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7216

Nome: Pierre-JuniorSexo: MasculinoIdade: Beb&eacute; (nascido a
11/2012)Ra&ccedil;a: SRDPorte: M&eacute;dioDescri&ccedil;&atilde;o: Este menino
faz parte da ninhada de c&atilde;es que recolhemos no m&ecirc;s de Dezembro de
2012 em Vilar do Monte, Barcelos. S&atilde;o filhos de pais selvagens por isso desde
que est&atilde;o connosco que foram trabalhados no sentido de estarem habituados
a estar no colo, a que lhe mexessem nas orelhas, patas, barriga e tudo o resto.
Est&atilde;o enormes e s&atilde;o uns amores, adoram brincar e correr e s&atilde;o
liindos !

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Pokah, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 8507 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8507

Nome: Pokah

Idade: Jovem (nascida aprox. a 05/2013)Sexo: FemininoPorte:
M&eacute;dioRa&ccedil;a: SRD

Descri&ccedil;&atilde;o:A Pokah &eacute; uma cadelinha com uma costela de lobo.
Tem um ar agreste e um esp&iacute;rito livre e selvagem, tal como a princesa Disney
Pokahontas. Era um animal selvagem quando a resgatamos, mas depois de um
trabalho &aacute;rduo da nossa parte &eacute; totalmente soci&aacute;vel.
N&atilde;o gosta nada de estar sozinha e d&aacute; pulos da nossa altura quando
nos v&ecirc;. &Eacute; extremamente carinhosa e mimada e adora brincar connosco.
Ainda n&atilde;o sabe bem como interagir por isso faz brincadeiras tontinhas e
coisas para chamar a aten&ccedil;&atilde;o, mas isso s&oacute; a torna mais catita.
Tem uma ess&ecirc;ncia pura e uma coragem gigantesca. Merece, sem sombra para
duvidas, um lar onde possa evoluir cada vez mais e libertar o seu esp&iacute;rito
jovem e de amante da Natureza!
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Sinlipa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 7219 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7219

Nome: SinlipaSexo: FemininoIdade: Beb&eacute; (nascida a 11/2012)Ra&ccedil;a:
SRDPorte: M&eacute;dioDescri&ccedil;&atilde;o: Esta menina faz parte da ninhada
de c&atilde;es que recolhemos no m&ecirc;s de Dezembro em 2012 em Vilar do
Monte, Barcelos. S&atilde;o filhos de pais selvagens por isso desde que est&atilde;o
connosco que foram trabalhados no sentido de estarem habituados a estar no colo, a
que lhe mexessem nas orelhas, patas, barriga e tudo o resto. Est&atilde;o enormes e
s&atilde;o uns amores, adoram brincar e correr e s&atilde;o liindos !
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Teco, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 7220 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7220

Nome: TecoSexo: MasculinoIdade: Beb&eacute; (nascido a 11/2012)Ra&ccedil;a:
SRDPorte: M&eacute;dioDescri&ccedil;&atilde;o Este menino faz parte da ninhada
de c&atilde;es que recolhemos no m&ecirc;s de Dezembro em 2012 em Vilar do
Monte, Barcelos. S&atilde;o filhos de pais selvagens por isso desde que est&atilde;o
connosco que foram trabalhados no sentido de estarem habituados a estar no colo, a
que lhe mexessem nas orelhas, patas, barriga e tudo o resto. Est&atilde;o enormes e
s&atilde;o uns amores, adoram brincar e correr e s&atilde;o liindos !Se estiver
interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o
que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador que encontra do lado
direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Ariel, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 5209 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5209

Nome: ArielIdade: Adulta (nascida a 21/08/2009)Sexo: FemininoPorte:
PequenoRa&ccedil;a: SRDDescri&ccedil;&atilde;o: A linda Ariel est&aacute;
&agrave; espera de um dono desde que nasceu, nunca ningu&eacute;m se
interessou por ela. &Eacute; uma cadela muito doce e meiga. Precisa de um dono
com urg&ecirc;ncia.
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Nita, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 7214 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7214

Nome: NitaSexo: FemininoIdade: Jovem (nascida a 02/2012)Ra&ccedil;a: SRDPorte:
PequenoDescri&ccedil;&atilde;o: Esta cadela foi encontrada em Roriz, Barcelos,
estava completamente magra e um pouco assustada mas depois de apanhada
notou-se que s&oacute; queria mimo. &Eacute; meiga, carinhosa e brincalhona,
gosta muito de mimo :)

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Porto, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 5216 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5216

Nome: PortoIdade: Adulto (nascido a 14/08/2009)Sexo: MasculinoPorte:
PequenoRa&ccedil;a: SRDDescri&ccedil;&atilde;o: O lindo e meigo Porto foi
adoptado quando era beb&eacute; e depois foi devolvido porque os donos
emigraram. &Eacute; um c&atilde;o muito carinhoso, meigo, brincalh&atilde;o e
inteligente. Apadrinhamento:Francisca Henriques 5&euro;/m&ecirc;s
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Quiara, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 5217 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5217

Nome: QuiaraIdade: Jovem (nascido a 01/2011)Sexo: FemininoPorte:
PequenoRa&ccedil;a: SRDDescri&ccedil;&atilde;o: A Quiara nasceu numa casa
abandonada e quando foi recolhida juntamente com a m&atilde;e e o irm&atilde;o
Quico, era completamente selvagem. Est&aacute; muito melhor mas ainda &eacute;
uma cadela com medo. Precisa de um dono com calma e paci&ecirc;ncia para que
possa aprender a confiar nas pessoas.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Ratinho, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 7523 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7523

RatinhoData de nascimento aprox. 12/2012Porte: PequenoSexo:
MasculinoRa&ccedil;a: X Podengo Portugues Descri&ccedil;&atilde;o: O Ratinho
encontrava-se &#8234;num monte juntamente com mais 7 animais. O Ratinho foi
encontrado no meio da estrada muito ferido, muito debilitado. Esteve cerca de 2
meses em tratamento e encontra-se completamente recuperada e encontra-se
dispon&iacute;vel para adop&ccedil;&atilde;o.&#8236; Revelou ser um c&atilde;o
muito meigo, brincalh&atilde;o, muito social e que n&atilde;o faz nada dentro de
casa.Mais fotos em: www.animaisbarcelos.orgSe estiver interessado em adoptar pf
preencha o formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em
www.animaisbarcelos.org no separador que encontra do lado direito "C&atilde;es
para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o nosso contacto.
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Tito & Tita, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 13 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 13 anos.

Usar Referência 7222 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7222

Nomes: Tito e TitaIdade: Adultos (nascidos a 02/2009)Sexo: Masculino e
FemininoRa&ccedil;a: X CanichePorte: PequenoDescri&ccedil;&atilde;o: O Tito e a
Tita foram encontrados em p&eacute;ssimo estado na rua. S&atilde;o
completamente dependentes um do outro e por isso s&oacute; ser&atilde;o
entregues os dois juntos. S&atilde;o meigos e carinhosos. Ideais para companhia.Se
estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Usar Referência 7406 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7406

Nome: SamIdade: Jovem (nascido em 2011)Sexo: MasculinoRa&ccedil;a: X
LabradorPorte: GrandeDescri&ccedil;&atilde;o: O Sam foi abandonado em cachorro
e recolhido subnutrido. Foi adoptado em 2011 e devolvido agora. &Eacute; um
c&atilde;o meigo, muito brincalh&atilde;o, muito activo e soci&aacute;vel. Precisa
com urg&ecirc;ncia de um dono.Se estiver interessado em adoptar pf preencha o
formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em
www.animaisbarcelos.org no separador que encontra do lado direito "C&atilde;es
para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Gonçalo, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 5215 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5215

Nome: Gon&ccedil;aloIdade: Jovem (nascido a 04/2010)Sexo: MasculinoPorte:
GrandeRa&ccedil;a: Podengo Portugu&ecirc;sDescri&ccedil;&atilde;o: O
Gon&ccedil;alo foi recolhido depois de atacado por outros c&atilde;es. &Eacute; um
macho extremamente meigo, carinhoso e brincalh&atilde;o. Como todo o bom
podengo &eacute; territorial com outros machos embora se n&atilde;o o chatearem
ele n&atilde;o se mete em confus&otilde;es. &Eacute; um c&atilde;o activo que
precisa de algum exerc&iacute;cio di&aacute;rio, mas como anda lindamente
&agrave; trela pode ser o seu companheiro de caminhadas :)

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Lizzie, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com
10 anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 7210 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7210

Nome: LizzieIdade: Beb&eacute; (nascida a 11/2012)Sexo: FemininoPorte:
PequenoRa&ccedil;a: X Podengo Portugu&ecirc;sDescri&ccedil;&atilde;o: A Lizzie e
os irm&atilde;os nasceram na rua, foram recolhidos e trabalhados. Agora s&atilde;o
uns bebes lindos muito meigos, soci&aacute;veis e brincalh&otilde;es.

Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org
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Luke, Macho arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7211 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7211

Nome: LukeIdade: Beb&eacute; (nascido a 12/2012)Sexo: MasculinoPorte:
PequenoRa&ccedil;a: Podengo Portugu&ecirc;sDescri&ccedil;&atilde;o: O Luke foi
atirado para o jardim de uma volunt&aacute;ria. Ainda est&aacute; um pouco
medroso mas com tempo fica um cachorrinho normal, &eacute; muito
simp&aacute;tico e social com outros c&atilde;es. Vai ser de porte pequeno.
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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Meg, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 7213 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7213

Nome: MegIdade: Beb&eacute; (nascida a 11/2012)Sexo: FemininoPorte:
PequenoRa&ccedil;a: X Podengo Portugu&ecirc;sDescri&ccedil;&atilde;o: A Meg e
os irm&atilde;os nasceram na rua, foram recolhidos e trabalhados. Agora s&atilde;o
uns bebes lindos muito meigos, soci&aacute;veis e brincalh&otilde;es.
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.org
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Sussu, Fêmea arraçado(a) de Rough Collie de porte Médio com 13 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 13 anos.

Usar Referência 5212 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5212

Nome: SussuIdade: Adulta (nascida a 10/3/2009) Sexo: FemininoPorte:
M&eacute;dioRa&ccedil;a: X Rough Collie Descri&ccedil;&atilde;o: A Sussu foi
adoptada em bebe e quando fomos fazer uma visita encontramos uma cadela em
p&acirc;nico, cheia de medo das pessoas, nem andar de trela ela sabia. Agora
j&aacute; perdeu quase todos esses medos e est&aacute; &agrave; espera de um
dono que a trate e a ame como ela merece.
Se estiver interessado em adoptar pf preencha o formul&aacute;rio de
adop&ccedil;&atilde;o que se encontra em www.animaisbarcelos.org no separador
que encontra do lado direito "C&atilde;es para adop&ccedil;&atilde;o" e aguarde o
nosso contacto.

Pode tamb&eacute;m ver mais fotos em www.animaisbarcelos.orgObrigada
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