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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Brutus, Macho arraçado(a) de Boxer de porte Médio com 17 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 17 anos.

Usar Referência 9663 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9663

Infelizmente, nem sempre as coisas correm bem, e a triste realidade &eacute; que o
Brutus n&atilde;o se conseguiu adaptar &agrave; sua nova vida com um s&oacute;
dono, motivo pelo qual est&aacute; de volta ao nosso abrigo.  Apesar de
s&eacute;nior, este espetacular Boxer &eacute; ativo e brincalh&atilde;o -
al&eacute;m de muito carente, o que faz dele um amigo extremamente d&oacute;cil,
que derrete cora&ccedil;&otilde;es (que o diga quem o conhece!, &eacute;
imposs&iacute;vel ficar-lhe indiferente). Estamos, novamente, &agrave; procura de
uma fam&iacute;lia para ele, mas entendemos agora que ter&aacute; de ser uma
fam&iacute;lia com v&aacute;rias membros humanos, para que ele possa estar
sempre acompanhado em casa.  O Brutus tem 10 anos, mas esp&iacute;rito jovem e
uma enorme alegria de viver. &Eacute; um c&atilde;o muito perspicaz, um
"gentleman" com as senhoras e, nos passeios, n&atilde;o permite que
ningu&eacute;m fique para tr&aacute;s, pois n&atilde;o avan&ccedil;a sem estarmos
todos :) Temos a certeza que ser&aacute; a alegria de quem o adotar.  Se pode
adotar o Brutus, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se
n&atilde;o pode adotar o Brutus, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o
melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha do Brutus. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Brutus. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Faísca, Macho arraçado(a) de Braco St. Germain de porte Grande com 17 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 17 anos.

Usar Referência 9442 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9442

O Fa&iacute;sca &eacute; um c&atilde;o de porte grande que foi "usado" e "deitado
fora" por um ca&ccedil;ador. Apesar de n&atilde;o ter sido bem tratado e acarinhado
no passado, ele &eacute;, de entre os seus amigos caninos, um dos que mais
procura o contacto humano e mais necessidade tem de demonstrar e receber afeto,
bem como de interagir e brincar com os volunt&aacute;rios, fazendo-os sentir-se
sempre muito bem-recebidos por ele e, claro, muito importantes nesta fase da sua
vida, por lhe darem alguma aten&ccedil;&atilde;o e mimo quando podem.Na
sequ&ecirc;ncia do seu abandono, permaneceu, ainda, cerca de 5 anos num canil
municipal, onde foi selecionado para abate, e de onde o retir&aacute;mos a fim de
evitar que a sua vida terminasse de forma t&atilde;o injusta. O Fa&iacute;sca merece
tornar-se especial para algu&eacute;m que mere&ccedil;a todo o amor que tem para
dar.Apesar de j&aacute; ser um s&eacute;nior - calculamos que tenha,
aproximadamente, 10 anos -, mant&eacute;m um esp&iacute;rito muito jovem e
adora bolas de t&eacute;nis! &Eacute; um c&atilde;o que apaixona com tanta
simpatia e tanta meiguice... Queremos acreditar que uma fam&iacute;lia que
n&atilde;o olhe &agrave; sua idade, mas sim ao seu car&aacute;cter
ador&aacute;vel, &agrave; sua energia e esp&iacute;rito jovem e aos
benef&iacute;cios de adotar um animal s&eacute;nior ir&aacute; aparecer, um dia,
para lhe dar um lar para sempre (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode
adotar o Fa&iacute;sca, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar o Fa&iacute;sca, existem outras
formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:- Seja
padrinho/madrinha do Fa&iacute;sca. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bruna, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9544 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9544

A Bruna diz "ol&aacute;" &agrave; sua maneira. Esta cadelinha de cerca de 6 anos e
meio est&aacute; habituada a dizer "ol&aacute;" a todos os que nos visitam, pois
adora miminhos, e &eacute; em busca deles que tanto procura as pessoas.  Que
mais podemos dizer sobre a Bruninha? &Eacute; ativa, um pouco ciumenta por ser
t&atilde;o carente, extremamente leal a quem demonstra gostar dela e tem uma
personalidade de "chefe" perante os outros c&atilde;es! Apesar disso e de ser,
tamb&eacute;m, protetora da sua comida, &eacute; uma patuda soci&aacute;vel com
todos eles, al&eacute;m de muito simp&aacute;tica para os humanos.  Tristemente,
no passado, teve um dono negligente, que a foi deixando passar cada vez mais
tempo na rua, sozinha e desprotegida, at&eacute; que a abandonou por completo.
Esta grandinha e gorducha amiga merece donos mais respons&aacute;veis do que
isso... Onde andam eles? A Bruna est&aacute; mais do que pronta para lhes dizer
"ol&aacute;", &agrave; maneira dela, e ser muito mais feliz!

Se quer e pode adotar a Bruna, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Bruna, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha
da Bruna. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  -
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Bruna. Fa&ccedil;a-
nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco
Montepio)

Página 4 de 71 http://missaopatasfelizes.weebly.com/ http://www.portugalzoofilo.



Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Loba, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9619 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9619

A Loba &eacute; uma cadela hiper, mega simp&aacute;tica e atenciosa.  Apesar de
t&atilde;o afetuosa, j&aacute; passou por situa&ccedil;&otilde;es traum&aacute;ticas
derivadas do abandono, como a de viver num armaz&eacute;m muito h&uacute;mido
e com muito pouca luz natural, em m&iacute;seras condi&ccedil;&otilde;es, durante
anos. A Loba ultrapassou estas situa&ccedil;&otilde;es negativas e hoje procura
constantemente carinho e aten&ccedil;&atilde;o nas pessoas.  &Eacute; de porte
grande mas muito calma e soci&aacute;vel com outros animais. Adora
crian&ccedil;as e j&aacute; se encontra esterilizada, vacinada e desparasitada.
Merece uma fam&iacute;lia com muito carinho para dar e que se derreta com a sua
do&ccedil;ura (&aacute;rea da Grande Lisboa).  Se quer e pode adotar a Loba,
contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode
adotar a Loba, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha da Loba. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Loba. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 9485 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9485

Tal como muitos outros, o Lu&iacute;s Filipe, em beb&eacute;, foi um c&atilde;o
inicialmente acarinhado. Tudo o que fazia tinha gra&ccedil;a, fosse bom ou fosse
asneira. Quando cresceu, deixou de ter, aparentemente, a mesma gra&ccedil;a para
os ex-"donos", e a op&ccedil;&atilde;o "educar" nunca foi ponderada pelos mesmos -
pareceu-lhes mais f&aacute;cil abandonar.Depois do desgosto por que passou com
o abandono, foi parar a uma oficina onde o deixaram permanecer at&eacute; a
mesma fechar. Quando isso aconteceu, o Lu&iacute;s Filipe voltou para a rua.Esta
&eacute; a hist&oacute;ria de um c&atilde;o que n&atilde;o esqueceu o que &eacute;
companhia humana e, por isso, preza-a muito. Tenta interagir com todos os que
conhece e o seu passatempo preferido &eacute; que lhe atirem a bola para a ir
buscar. Todos temos as nossas pequenas obsess&otilde;es, e a do Lu&iacute;s
Filipe &eacute;, sem d&uacute;vida, a bola de t&eacute;nis! Talvez porque, nesta
fase da sua vida, &eacute; a sua maior distrac&ccedil;&atilde;o e a &uacute;nica
coisa que pode sentir como verdadeiramente sua...Ajude-nos a devolver ao
Lu&iacute;s Filipe o conforto de uma casa, como outrora ele j&aacute; conheceu, e o
mais importante: a encontrar algu&eacute;m a quem este c&atilde;ozinho se possa
apegar para, finalmente, sentir que a bolinha de t&eacute;nis n&atilde;o &eacute; a
&uacute;nica coisa que pode sentir como sua para sempre (&aacute;rea da Grande
Lisboa).Se quer e pode adotar o Lu&iacute;s Filipe, contacte-nos atrav&eacute;s do
email adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar o Lu&iacute;s Filipe,
existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:- Seja
padrinho/madrinha do Lu&iacute;s Filipe. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Lu&iacute;s Filipe. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Mocambo, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 9831 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9831

O Mocambo cresceu numa quinta - infelizmente, sem acesso ao o conforto do
interior da casa. Quando a quinta foi colocada &agrave; venda, os
propriet&aacute;rios decidiram d&aacute;-lo a outra fam&iacute;lia... E, passado
pouco tempo, o Mocambo apareceu na rua, ao abandono.  Este c&atilde;ozinho, com
&agrave; volta de 5 anos e porte m&eacute;dio (de peso excessivo neste momento -
cerca de 21kg -, por estar a precisar de mais passeios) &eacute; meigo e
soci&aacute;vel, mas n&atilde;o "melga" ningu&eacute;m. Gosta de
aten&ccedil;&atilde;o e de mimos, ao mesmo tempo que sabe ser independente e
n&atilde;o "pedinchar" a toda a hora, ao contr&aacute;rio de alguns dos seus
"c&atilde;opanheiros" do abrigo!   Quando estabelece uma liga&ccedil;&atilde;o
pr&oacute;xima com outro patas, torna-se quase insepar&aacute;vel dele ou dela -
apesar de se dar bem com todos, o Mocambo tem, claramente, os seus
preferidos/amigos caninos mais pr&oacute;ximos. Venha conhecer este
simp&aacute;tico!  Se quer adotar o Mocambo, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar o Mocambo, existem outras
formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou
madrinha do Mocambo. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Mocambo. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do
NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

SININHO, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 6043 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6043

O Sininho &eacute; 1 de 11 irm&atilde;os resgatados por n&oacute;s em
beb&eacute;s, juntamente com a sua m&atilde;e, de uma zona em obras onde se
encontravam ao abandono, no meio dos escombros. Quando os
encontr&aacute;mos, depar&aacute;mo-nos, perplexas, com um quadro deprimente:
a m&atilde;e estava amarrada com uma corda engordurada, que n&atilde;o tinha
mais do que 50cm, a um painel velho e enferrujado que servia de parede a uma
barraca. No ch&atilde;o, pratos velhos com restos indecifr&aacute;veis de comida, e
muito, muito lixo era o que se observava. Os 11 beb&eacute;s vagueavam por ali,
em busca de &aacute;gua e rondando os restos imundos do que, em tempos, foi
comida&hellip;Tinham entre 6 e 7 semanas de vida, as gengivas
esbranqui&ccedil;adas, anemia e muitas parasitas. A m&atilde;e olhava para
n&oacute;s com um olhar de supl&iacute;cio, enquanto os seus beb&eacute;s
deambulavam na imundice.Cham&aacute;mos-lhe Branca de Neve e demos, a
alguns dos seus filhos, nomes de an&otilde;ezinhos dessa hist&oacute;ria da nossa
inf&acirc;ncia. Felizmente, ela e a maioria dos beb&eacute;s foram adotados ao
longo destes anos, mas o Sininho foi crescendo e ficando connosco...Agora com 3
anos de idade, j&aacute; se encontra castrado, vacinado e desparasitado, e revelou
ser um c&atilde;ozinho de porte m&eacute;dio bastante ativo e soci&aacute;vel. No
entanto, por melhor que tentemos fazer o nosso trabalho, um abrigo n&atilde;o deixa
de ser um canil e um canil n&atilde;o deve ser um lar para a vida toda.O Sininho
nunca soube o que &eacute; ter uma casa e tamb&eacute;m n&atilde;o tem
padrinhos que o levem a passear, saindo pouco at&eacute; ao exterior e acumulando
muita energia. &Eacute; um c&atilde;ozinho muito meigo e carente que merecia
conhecer, pela primeira vez, um tipo de vida melhor, mais digno e muito mais feliz
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

ZANGADO, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 6039 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6039

O Zangado em nada tem a ver com o seu nome: embora a vida lhe tenha dado
motivos para se zangar com ela, este patas &eacute; um c&atilde;o que est&aacute;
sempre bem-disposto, muito af&aacute;vel, calmo, soci&aacute;vel, bem-
comportado...enfim, praticamente perfeito, sendo extremamente f&aacute;cil lidar
com ele!Faz parte de uma ninhada, n&atilde;o desejada por quem os abandonou,
que chegou at&eacute; n&oacute;s em 2011 e em que cada um recebeu o nome de
um an&atilde;o da Branca de Neve. Hoje, com cerca de 3 anos, &eacute; um
c&atilde;ozinho jovem meigo e simp&aacute;tico, de porte m&eacute;dio, que
j&aacute; se encontra castrado, vacinado e desparasitado.Nenhum animal deveria
viver e crescer, tantos anos e desde beb&eacute;, num abrigo que deveria ser
tempor&aacute;rio e que apenas lhes consegue garantir algumas
condi&ccedil;&otilde;es m&iacute;nimas de conforto e de sa&uacute;de. O nosso
espa&ccedil;o - que, por melhor que trabalhemos e por mais que nos esforcemos,
&eacute; sempre um canil - &eacute; a &uacute;nica casa que o Zangado conheceu
at&eacute; hoje. Os volunt&aacute;rios, que cuidam dele e de muitos outros
c&atilde;es, n&atilde;o conseguindo dar a merecida aten&ccedil;&atilde;o a cada um,
s&atilde;o os &uacute;nicos amigos humanos que fez at&eacute; agora.O Zangado
procura melhores amigos de duas pernas e um lar definitivo (&aacute;rea da Grande
Lisboa) - e, acreditem em n&oacute;s, ele nunca est&aacute; zangado, mas merece
ser muito mais feliz. Merece muito mais do que aquilo que uma
associa&ccedil;&atilde;o lhe pode dar.Se quer e pode adotar o Zangado, contacte-
nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o pode adoptar o
Zangado, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do Zangado. Contacte-nos
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Alvim, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9550 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9550

O Alvim &eacute; um dos nossos resmung&otilde;es que, apesar de ser
soci&aacute;vel e gostar da companhia dos outros quatro patas, tornando-se,
inclusiv&eacute;, protector desses amigos, d&aacute; muito valor ao pouco
espa&ccedil;o que consegue que seja s&oacute; seu por momentos.   &Eacute; de
porte m&eacute;dio (&agrave; volta de 18kg) e tem perto de 6 anos. Foi encontrado
na rua e ningu&eacute;m o procurou - nem na altura, nem ao fim de anos. Talvez
isso o tenha tornado t&iacute;mido fora do seu ambiente e tenha feito com que o
Alvim leve o seu tempo a confiar em algu&eacute;m. Quando j&aacute; confia,
&eacute; do mais leal e apegado que possa existir...

Se quer e pode adotar o Alvim, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar o Alvim, existem outras formas de
nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do
Alvim. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua
para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Alvim. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Amy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9488 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9488

A Amy e a irm&atilde; Heidi foram abandonadas, em frente a um mercado de Lisboa,
com 2 meses de idade. Sobreviveram a uma noite de temporal para a qual a
Protec&ccedil;&atilde;o Civil havia lan&ccedil;ado alerta amarelo, escondendo-se
debaixo de uma pilha de entulho e madeiras...Quando foram resgatadas, tinham
muito receio de pessoas - felizmente, o amor e o carinho s&atilde;o sempre capazes
de minimizar os traumas dos quatro patas e, depois de 2 meses em FAT, elas
tornaram-se cachorrinhas bastante mais soci&aacute;veis. Devido ao facto de a FAT
estar a atravessar alguns problemas pessoais, estas duas irm&atilde;s foram
acolhidas por n&oacute;s, em Abril de 2014, em regime de hotel.&Agrave; Heidi a
sorte n&atilde;o tardou a sorrir: a fam&iacute;lia que se dirigiu ao nosso abrigo com a
inten&ccedil;&atilde;o de adotar a Dolly deixou-se encantar tamb&eacute;m por esta
brincalhona a quem, posteriormente, chamaram Oreo, e deram o lar definitivo que
ela tanto merecia. A Amy continua a aguardar o seu recome&ccedil;o de vida mais
feliz, e n&oacute;s continuamos a procurar, por e para ela, uma fam&iacute;lia
respons&aacute;vel.Inicialmente, era uma cadelinha assustada; agora, com 1 ano e
4 meses, est&aacute; muito menos t&iacute;mida e muito mais curiosa, procurando
mais a intera&ccedil;&atilde;o com pessoas e a brincadeira com outros c&atilde;es
(especialmente jovens como ela).J&aacute; se encontra esterilizada e desparasitada,
e j&aacute; anda com trela em passeios no exterior do abrigo, mas continua a
precisar de quem possa dedicar algum tempo a conquist&aacute;-la, dado que reage
com timidez ao primeiro contacto com pessoas novas. Venha dar-lhe uma
oportunidade e ganhe uma amiga para a vida (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se
quer e pode adotar a Amy, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a Amy, existem outras formas de
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Ana Maria, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 9465 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9465

A Ana Maria &eacute; uma cadelinha de porte m&eacute;dio, com aproximadamente
8 anos, que viveu a maior parte da sua vida em p&eacute;ssimas
condi&ccedil;&otilde;es. Devido a isso, demonstrava dificuldade em caminhar quando
veio para o nosso abrigo, situa&ccedil;&atilde;o que, felizmente, foi ultrapassada.A
Ana Maria &eacute; extremamente amistosa, sendo que o que mais procura e
valoriza &eacute;, sem d&uacute;vida, a aten&ccedil;&atilde;o dos humanos e a sua
companhia.Por ser carente, revela-se, por vezes, um bocadinho ciumenta em
rela&ccedil;&atilde;o aos outros c&atilde;es, mas n&atilde;o deixa de ser muito
soci&aacute;vel com todos eles. &Eacute; uma companheira ador&aacute;vel,
j&aacute; esterilizada, vacinada e desparasitada, que s&oacute; precisa de encontrar
um lar cheio de amor e conforto.Se quer e pode adotar a Ana Maria, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o pode adotar a Ana
Maria, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:-
Seja padrinho ou madrinha da Ana Maria. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Ana Maria. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do
NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Andorinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 9786 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9786

O Andorinho tem este nome peculiar em homenagem &agrave; Andorinha
(http://<wbr />missaopatasfelizes.weebly.c<wbr />om/recomeccedilos-felizes/<wbr
/>andorinha) - j&aacute; adotada -, por ser fisicamente muito parecido com ela! Fazia
parte da &ldquo;cole&ccedil;&atilde;o&rdquo; de um ca&ccedil;ador que, um dia,
decidiu abandon&aacute;-lo, entregando-o num canil municipal.  Para n&atilde;o ser
abatido, resgat&aacute;mo-lo agora, com 5 anos. &Eacute; um c&atilde;o com
personalidade e com alguns receios ainda, muito provavelmente derivados de maus
tratos, mas depois do primeiro contacto revela-se meigo. Tem dificuldades em
aceitar ser contrariado e precisa de uma fam&iacute;lia que possa equilibrar mimo
com educa&ccedil;&atilde;o. Quando era mais novo, ter&aacute; conhecido e vivido
com poucas pessoas, e da&iacute; ainda estar a aprender! Apesar disso, sempre
conviveu com outros c&atilde;es e &eacute; muito soci&aacute;vel com eles.  Se
quer e pode adotar o Andorinho, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar o Andorinho, existem outras
formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou
madrinha do Andorinho. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com.  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Andorinho. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do
NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Anuska, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9509 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9509

A Anuska &eacute; uma cadelinha que completou, recentemente, 1 aninho e
conheceu, desde beb&eacute;, os maus tratos...Tinha um "dono" que lhe batia e, por
isso, chegou at&eacute; n&oacute;s muito assustada. Foi resgatada quando se
soube que o mesmo a queria abandonar e se descobriu o que se passava.
Tamb&eacute;m se descobriu que, infelizmente, j&aacute; fomos tarde para o seu
irm&atilde;o, v&iacute;tima de um misterioso "desaparecimento".A Anuska sofreu, na
pele, as atrocidades de que um ser humano &eacute; capaz. Felizmente, por estar,
agora, a conhecer o carinho de outro tipo de humanos, est&aacute; bastante melhor,
tendo perdido parte da sua timidez e ganho alguma confian&ccedil;a nas pessoas
que j&aacute; conhece. J&aacute; conseguimos dar passeios com ela e estamos
muito contentes por ver como gosta da mini-piscina do abrigo, de brincar com os
outros c&atilde;es e de correr para apanhar a bola de t&eacute;nis.Temos
esperan&ccedil;a de que, em breve, possa aparecer quem a v&aacute; querer para
sempre. A Anuska merece viver numa casa, e no seio de uma fam&iacute;lia que a
rodeie do amor de que precisa para ultrapassar os traumas do passado.Se quer e
pode adotar a Anuska, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a Anuska, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da
Anuska. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.-
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Anuska. Fa&ccedil;a-
nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco
Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bá, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9491 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9491

A B&aacute; foi - diz quem a entregou a um canil municipal - encontrada na rua.
&Eacute; o pouco que sabemos sobre o seu passado, al&eacute;m do facto de
a&iacute; ter vivido parte da sua ainda curta vida, e corrido risco de abate.Hoje, com
cerca de 5 anos e 25 ou mais quilinhos, sabemos que &eacute; uma cadelinha
meiga, sossegada e soci&aacute;vel. Soci&aacute;vel, mas aten&ccedil;&atilde;o:
&eacute; uma f&ecirc;mea com personalidade, como muitas de n&oacute;s!
&Eacute;, por isso, um pouco territorial com o seu espa&ccedil;o e com a sua comida
em rela&ccedil;&atilde;o a outros animais, e, claro, um pouco ciumenta. Gosta de
momentos de exclusividade quando tem direito a um bocadinho de
aten&ccedil;&atilde;o e de mimo. Merecia que esses momentos fossem mais
frequentes e, para isso, aqui estamos n&oacute;s: a procurar, por ela, a
fam&iacute;lia que merece (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar a
B&aacute;, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se
n&atilde;o pode adotar a B&aacute;, existem outras formas de nos ajudar a cuidar
dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da B&aacute;. Contacte-
nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da B&aacute;. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0079 0000 4682 5711 10193 (banco BIC).
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

BATMAN, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 5505 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5505

Pois &eacute;, amigos, podia ser uma hist&oacute;ria de cinema, realizada em
Hollywood, mas, infelizmente esta hist&oacute;ria passa-se em Portugal e &eacute;
real. Encontr&aacute;mos estes dois patudos perdidos na rua... Aproximaram-se de
uma urbaniza&ccedil;&atilde;o onde alguns amigos dos animais os foram
alimentando mas viviam sujeitos a todo o tipo de maldades que alguns da nossa
esp&eacute;cie praticam...   Cham&aacute;mos-lhes Batman e Robin, n&atilde;o
s&oacute; porque o de maior porte e mais jovem (tem cerca de 4 anos e &eacute; de
porte m&eacute;dio/grande) tem uma m&aacute;scara &agrave; volta de um dos
olhos (e um olho castanho e o outro azul), fazendo lembrar o her&oacute;i da BD e
do cinema, mas tamb&eacute;m porque estes dois s&atilde;o mesmo muito amigos.
Calculamos que tenham sido abandonados juntos e protegem-se um ao outro de
uma maneira comovente.  Estavam escanzelados e famintos e tinham as almofadas
das patinhas feridas e gastas por terem percorrido sabe-se l&aacute; quantos
quil&oacute;metros em busca de quem um dia lhe deu um lar e depois cruelmente os
abandonou&hellip;  O mais pequenino, Robin (ADOTADO), tem cerca de 6 anos e
&eacute; de uma do&ccedil;ura impressionante e estava t&atilde;o cansado que,
quando o recolhemos, se deitou em cima das nossas pernas e
dormiu&hellip;simplesmente dormiu&hellip;  Uma vez mais n&atilde;o conseguimos
ficar indiferentes a estas duas v&iacute;timas do cruel abandono que t&atilde;o
displicentemente se pratica neste pa&iacute;s e retir&aacute;mo-los da rua. O Robin
j&aacute; teve sorte de encontrar uma fam&iacute;lia que nunca deixar&aacute; que
volte a passar pelo mesmo. O Batman ficou, e foi ficando, s&oacute; por causa da
leishmaniose. N&atilde;o &eacute; justo, amigos, n&atilde;o &eacute; um bicho-de-
sete-cabe&ccedil;as. &Eacute; control&aacute;vel e os medicamentos s&atilde;o
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Benfica, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9539 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9539

Este &eacute; o Benfica, e tamb&eacute;m &eacute; um campe&atilde;o. &Eacute;
um campe&atilde;o porque sobreviveu &agrave; vida nas ruas de Benfica, onde
alguns o alimentavam enquanto outros o agrediam e escorra&ccedil;avam...  Dali foi
resgatado e dali trouxe, consigo, alguns traumas que o fazem desconfiar de pessoas,
&agrave;s vezes. No entanto, &eacute; um mimoso soci&aacute;vel que s&oacute;
quer poder dar-se e ser bem tratado, um exemplo de que &eacute; poss&iacute;vel
dar a volta e tudo o que &eacute; preciso &eacute; uma oportunidade! Ajude-nos a
encontrar a oportunidade que falta ao Benfica (&aacute;rea da Grande Lisboa)  Este
patas &eacute; de porte m&eacute;dio-pequeno, tem cerca de 6 anos e j&aacute;
est&aacute; castrado, vacinado e desparasitado - ou seja, pronto para um
recome&ccedil;o de vida muito mais feliz. Venha conhec&ecirc;-lo!  Se quer adotar o
Benfica, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se
n&atilde;o pode adotar o Benfica, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele
o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha do Benfica. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Benfica. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 9551 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9551

O Beto &eacute; um c&atilde;ozinho um pouco t&iacute;mido, de porte m&eacute;dio
e com cerca de 6 anos, que se apega e torna rapidamente leal a quem cuidar dele.
Esteve preso, durante muito tempo, num armaz&eacute;m no qual o usavam como
c&atilde;o de guarda e n&atilde;o lhe davam a aten&ccedil;&atilde;o que um animal
de companhia merece...  &Eacute; soci&aacute;vel mas ainda tem alguns medos do
exterior e precisa de aprender a viver com menos medos e mais confian&ccedil;a,
objetivo para o qual os passeios contribuem largamente!  Venha conhecer este
amigo ativo e extremamente carente.

Se quer e pode adotar o Beto, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar o Beto, existem outras formas de
nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do
Beto. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua
para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Beto. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bolinhas, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 anos.

Usar Referência 9744 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9744

O Bolinhas, embora tenhas muitos p&ecirc;los brancos misturados com os da sua
cor predominante (preta), como v&aacute;rios dos nossos patas, &eacute; um
c&atilde;o jovem (sendo esta caracter&iacute;stica de nascen&ccedil;a, e n&atilde;o
da idade), que foi entregue num canil municipal, para abate, pelo pr&oacute;prio
"dono", quando ainda era um cachorrinho de meses... O canil evitou abat&ecirc;-lo
at&eacute; n&atilde;o poder mais e termos de o resgatar.  &Eacute; um amigo de
porte m&eacute;dio muito meigo, mas t&iacute;mido, devido ao longo per&iacute;odo
que passou nesse local e aos maus tratos que ter&aacute; sofrido com o ex-"dono".
Falta-lhe aprender a confiar em toda a gente (apesar de ser inofensivo, &eacute;
dif&iacute;cil que preste aten&ccedil;&atilde;o e se d&ecirc; a quem n&atilde;o
conhece, &agrave; primeira) e a passear com trela, coisas nas quais ainda estamos
a trabalhar com o Bolinhas e que adorar&iacute;amos que padrinhos ou madrinhas
nos ajudassem a conseguir.  Venha passe&aacute;-lo e ajud&aacute;-lo a ter menos
medos e mais hip&oacute;teses de ser adotado em breve!   Se quer adotar o
Bolinhas, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se
n&atilde;o pode adotar o Bolinhas, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele
o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha do Bolinhas. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Bolinhas. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 9549 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9549

Apresentamo-vos o Branco. &Eacute; um c&atilde;o que, desde muito novinho, sofria
maus tratos por parte do ex-"dono" e andava na rua. Era na rua que era alimentado,
por quem o fazia pela compaix&atilde;o que aquele que deveria responsabilizar-se
por ele n&atilde;o sentia.  Um dia, chamaram o canil municipal, e os seus
funcion&aacute;rios levaram o Branquinho. Por correr risco de abate devido &agrave;
sobrelota&ccedil;&atilde;o do mesmo, foi resgatado e veio viver para o nosso abrigo.
Por tudo o que passou &eacute;, naturalmente, um c&atilde;o t&iacute;mido, que
ainda est&aacute; assustado. Agora que descobriu o que &eacute; passear na
companhia de quem cuida dele - e que ele j&aacute; come&ccedil;a a reconhecer -,
n&atilde;o quer outra coisa!, e est&aacute; bastante melhor.   No entanto, ainda
precisa de ganhar bastante confian&ccedil;a nos humanos, a fim de poder vir a ser
adotado por quem lhe prometa uma vida livre de mais sofrimento...

Se quer e pode adotar o Branco, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar o Branco, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do
Branco. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua
para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Branco. Fa&ccedil;a-nos chegar
a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Branquinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 9834 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9834

A Branquinha &eacute; irm&atilde; da Jessica, do Flecha e companhia, ou seja, uma
das sobreviventes dos 17 animais que viveram, em condi&ccedil;&otilde;es de
mis&eacute;ria, no apartamento de uma senhora que juntou um casal de c&atilde;es
sem os esterilizar. Depois de retirados do local pela pol&iacute;cia, estes animais
passaram anos num canil municipal, at&eacute; entrarem na lista para abate e os
resgatarmos.  Com cerca de 5 anos e porte m&eacute;dio (18kg), a Branquinha
&eacute;, tal como a Fil&oacute;, uma das menos t&iacute;midas da fam&iacute;lia.
&Eacute; meiga com as pessoas e gosta da sua companhia, mas tamb&eacute;m
valoriza muito companhia canina e, se n&atilde;o for adotada em conjunto com um
dos seus irm&atilde;os, &eacute; importante que v&aacute; para uma casa onde
j&aacute; exista outro c&atilde;o ou cadelinha.  Venha conhecer a Branquinha e
d&ecirc;-lhe uma vida bem mais feliz do que a que teve at&eacute; hoje (&aacute;rea
da Grande Lisboa).  Se quer adotar a Branquinha, contacte-nos atrav&eacute;s do
email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Branquinha, existem
outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho
ou madrinha da Branquinha. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Branquinha. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do
NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Carmen, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 9538 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9538

A Carmen &eacute; uma das patudinhas de porte pequeno que nos chegaram
atrav&eacute;s da SOS dos Animais de Moura, associa&ccedil;&atilde;o a enfrentar,
atualmente, s&eacute;rias dificuldades em garantir o bem-estar dos c&atilde;es que
tem a seu cargo, motivo que a levou a pedir a outras associa&ccedil;&otilde;es de
animais que recebessem alguns dos seus quatro patas. N&atilde;o pod&iacute;amos
deixar de aceder ao pedido pelos que, como n&oacute;s, lutam diariamente por esta
causa.A Carmen &eacute; uma cadelinha lind&iacute;ssima e muito carente! Procura
uma fam&iacute;lia com bastante tempo e que n&atilde;o se importe de a manter
medicada e "debaixo de olho" devido &agrave; epilepsia. Esta pequenota
demonstrar&aacute; a sua gratid&atilde;o com toda a lealdade e o amor que tem
para dar.Se quer e pode adotar a Carmen, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a Carmen, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da
Carmen. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.-
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Carmen. Fa&ccedil;a-
nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco
Montepio).

Página 22 de 71 http://missaopatasfelizes.weebly.com/ http://www.portugalzoofilo.



Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 9523 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9523

A Didi &eacute; m&atilde;e da Lisa e da Lola, tem apenas cerca de 2 anos e
&eacute; de porte m&eacute;dio-grande (pesando, atualmente, perto de 20kg). Foi
resgatada da rua, onde, segundo nos foi dito, viveu durante algum tempo e teve
v&aacute;rias ninhadas. As crias eram vendidas, por alguns habitantes locais, a
10&euro; para lutas de c&atilde;es...Quando conhecemos a Didi, ela tinha um
sarcoma de sticker (tumor sexualmente transmiss&iacute;vel entre c&atilde;es) e
teve de fazer quimioterapia at&eacute; ficar 100% curada. Felizmente, hoje &eacute;
uma cadelinha saud&aacute;vel, que se encontra esterilizada, vacinada e
desparasitada!Al&eacute;m de lind&iacute;ssima, a simp&aacute;tica Didi &eacute;
muito soci&aacute;vel com as pessoas e com outros c&atilde;es, ativa e precisa,
sobretudo, de carinho e educa&ccedil;&atilde;o, pois ainda lhe faltam algumas regras
que s&oacute; a rotina p&oacute;s-ado&ccedil;&atilde;o lhe poder&aacute; dar.
Fa&ccedil;a desta mam&atilde; sofredora uma melhor amiga com um dia-a-dia
finalmente digno e feliz (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer adotar a Didi,
contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o pode
adotar a Didi, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Didi. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Didi. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 9745 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9745

Tal como o Flecha, a Rita e outros irm&atilde;os que vos iremos apresentar em
breve, o Diego foi um beb&eacute; de uma das v&aacute;rias ninhadas nascidas em
casa de uma senhora que n&atilde;o se preocupou com a esteriliza&ccedil;&atilde;o
da sua cadela nem a castra&ccedil;&atilde;o do seu c&atilde;o.   Devido a queixas
dos vizinhos, uma interven&ccedil;&atilde;o policial levou a que lhe fossem retirados
todos os animais, que j&aacute; eram 17 e viviam em condi&ccedil;&otilde;es
m&iacute;seras no seu apartamento. Infelizmente, foram levados para um canil
municipal sobrelotado, onde alguns dos irm&atilde;os morreram em lutas que se
desencadearam entre eles.  Os restantes, fomos resgatando a fim de impedir o seu
abate... O Flecha e a Rita foram os primeiros e s&atilde;o os que est&atilde;o
h&aacute; mais tempo aptos para a ado&ccedil;&atilde;o, mas tamb&eacute;m o
Diego j&aacute; se mostra muito mais soci&aacute;vel e meiguinho do que antes.
&Eacute; de porte m&eacute;dio, ter&aacute; cerca de 3 anos e passou a maior
parte deles no referido canil, o que faz com que, ao primeiro contacto, ainda tenha
algum medo de estranhos. No entanto, a evolu&ccedil;&atilde;o &eacute;
not&oacute;ria e este c&atilde;ozinho ativo e inofensivo procura, cada vez mais, a
aten&ccedil;&atilde;o das pessoas que o rodeiam.   J&aacute; se encontra castrado,
vacinado e desparasitado: falta-lhe, agora, a oportunidade de se tornar no melhor
amigo para a vida de algu&eacute;m de bom cora&ccedil;&atilde;o e mais
respons&aacute;vel do que a ex-dona (&aacute;rea da Grande Lisboa).  Se quer
adotar o Diego, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se
n&atilde;o pode adotar o Diego, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o
melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha do Diego. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Feliz, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9441 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9441

O Feliz &eacute; 1 de 11 irm&atilde;os resgatados por n&oacute;s em beb&eacute;s,
juntamente com a sua m&atilde;e, de uma zona em obras onde se encontravam ao
abandono, no meio dos escombros. Quando os encontr&aacute;mos,
depar&aacute;mo-nos, perplexas, com um quadro deprimente: a m&atilde;e estava
amarrada com uma corda engordurada, que n&atilde;o tinha mais do que 50 cm, a
um painel velho e enferrujado que servia de parede a uma barraca. No ch&atilde;o,
pratos velhos com restos indecifr&aacute;veis de comida, e muito, muito lixo era o
que se observava. Os 11 beb&eacute;s vagueavam por ali, em busca de
&aacute;gua e rondando os restos imundos do que, em tempos, foi
comida&hellip;Tinham entre 6 e 7 semanas de vida, as gengivas
esbranqui&ccedil;adas, anemia e muitas parasitas. A m&atilde;e olhava para
n&oacute;s com um olhar de supl&iacute;cio, enquanto os seus beb&eacute;s
deambulavam na imundice.Cham&aacute;mos-lhe Branca de Neve e demos, a
alguns dos seus filhos, nomes de an&otilde;ezinhos dessa hist&oacute;ria da nossa
inf&acirc;ncia. Felizmente, ela e a maioria dos beb&eacute;s foram adotados ao
longo destes anos, mas o Feliz foi crescendo e ficando connosco...Agora com 3 anos
de idade, custa-nos sab&ecirc;-lo, mas vemos que o Feliz n&atilde;o &eacute; Feliz
no nosso abrigo. Por melhor que trabalhemos, um abrigo n&atilde;o deixa de ser um
canil e um canil nunca &eacute; o lugar em que eles mereciam estar. O Feliz
ressente-se muito durante o tempo em que n&atilde;o &eacute; a vez dele de estar
solto. Tamb&eacute;m n&atilde;o tem padrinhos que o levem a passear e, por isso,
sai pouco at&eacute; ao exterior. &Eacute; um c&atilde;ozinho muito meigo e
brincalh&atilde;o que merecia conhecer, pela primeira vez, um tipo de vida melhor,
mais digno e muito mais feliz. Deixe-se encantar por este ternurento amigo de
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Filó, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9878 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9878

A Fil&oacute; &eacute; irm&atilde; da Jessica, da Rita, do Flecha, do Diego e de
outros dos nossos patas, ou seja, uma das sobreviventes de entre os 17 animais que
viveram, em condi&ccedil;&otilde;es miser&aacute;veis, no apartamento de uma
senhora que juntou um casal de c&atilde;es sem os esterilizar. Depois de retirados
do local pela pol&iacute;cia, estes animais passaram anos num canil municipal,
at&eacute; entrarem na lista para abate e os resgatarmos.  Com cerca de 4 anos e
porte m&eacute;dio (15kg), a Fil&oacute; &eacute; uma das irm&atilde;s menos
t&iacute;midas desta fam&iacute;lia, tendo se revelado muito meiga com toda a
gente. Gosta de alguma aten&ccedil;&atilde;o humana mas, sobretudo, de
companhia canina, e, se n&atilde;o for adotada em conjunto com um dos seus
irm&atilde;os, &eacute; importante que v&aacute; para uma fam&iacute;lia que
j&aacute; tenha um c&atilde;o ou cadelinha!  Venha conhecer esta ador&aacute;vel
patas e d&ecirc;-lhe um recome&ccedil;o de vida bem mais feliz do que os dias que
conheceu at&eacute; hoje (&aacute;rea da Grande Lisboa).  Se quer adotar a
Fil&oacute;, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se
n&atilde;o pode adotar a Fil&oacute;, existem outras formas de nos ajudar a cuidar
dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha da Fil&oacute;.
Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Fil&oacute;. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 9494 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9494

Era uma vez uma cadelinha que foi entregue, por uma associa&ccedil;&atilde;o que
n&atilde;o a esterilizou, a uma senhora que se dirigiu &agrave; mesma com a
inten&ccedil;&atilde;o de a adotar. Mais tarde, a esta cadelinha, a nova dona juntou
um macho que encontrou na rua, sem, antes, proceder &agrave; sua
castra&ccedil;&atilde;o. O previs&iacute;vel sucedeu-se e v&aacute;rias ninhadas
nasceram e foram ficando...Infelizmente, esta n&atilde;o &eacute; uma
hist&oacute;ria meramente ilustrativa do que acontece quando n&atilde;o se
&eacute; respons&aacute;vel para com estas vidas, mas sim a hist&oacute;ria dos
pais do Flecha e da Rita, dois irm&atilde;os que se encontram, atualmente, no nosso
abrigo.N&atilde;o foram beb&eacute;s desejado nem, de todo, animais com um
come&ccedil;o de vida f&aacute;cil. Devido a queixas de vizinhos, a pol&iacute;cia
viu-se obrigada a intervir e, &agrave; data dessa interven&ccedil;&atilde;o, eram
j&aacute; 17 os c&atilde;es a viver em condi&ccedil;&otilde;es m&iacute;seras no
apartamento da referida senhora. Todos eles foram levados para o canil municipal, e
alguns dos que por l&aacute; foram ficando morreram devido a lutas que se
desencadearam entre eles.Salv&aacute;mos o Flecha e a Rita - al&eacute;m de
alguns dos seus irm&atilde;os que iremos apresentar assim que estejam psicologica
e comportamentalmente prontos para a ado&ccedil;&atilde;o - desse triste desenrolar
da hist&oacute;ria e h&aacute;, agora, que encontrar, para cada um deles, uma
fam&iacute;lia respons&aacute;vel e cheia de amor para dar a estes doces de quatro
patas.O Flecha &eacute; um jovem c&atilde;ozinho de 3 anos, muito meigo, que
j&aacute; se encontra castrado, vacinado e desparasitado. Merece conquistar quem
queira ver o seu olhar de ternura e gratid&atilde;o todos os dias, e para sempre
(&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar o Flecha, contacte-nos
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Guida, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 9547 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9547

A Guida entrou num canil municipal com as 2 irm&atilde;s, ali deixadas pelo dono
quando ainda eram cachorrinhas.   Porque os animais pretos s&atilde;o, tal como os
seniores e os doentes, sempre dos &uacute;ltimos a serem adotados, estas
inocentes foram ficando e uma delas j&aacute; foi eutanaziada... Ao tormarmos
conhecimento da situa&ccedil;&atilde;o, resgat&aacute;mos a Guida para impedir
que lhe acontecesse o mesmo, e queremos resgatar a irm&atilde; assim que
conseguirmos, caso n&atilde;o seja adotada entretanto.  A Guida &eacute;
extremamente soci&aacute;vel com toda a gente e todos os outros c&atilde;es, uma
perita a pedir festinhas, mas ainda vive com algum de stress acumulado e medo,
devido ao facto de ter passado os seus 4 aninhos de vida fechada numa box.
&Eacute; de porte m&eacute;dio (tendo, aproximadamente, 15kg) e j&aacute; se
encontra esterilizada, vacinada e desparasitada. Precisa de uma fam&iacute;lia que
lhe mostre que h&aacute; outro tipo de vida para um c&atilde;o, uma vida que inclui
passeios di&aacute;rios, mais aten&ccedil;&atilde;o e mais conforto (&aacute;rea da
Grande Lisboa).  Se quer adotar a Guida, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Guida, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha
da Guida. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  -
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Guida. Fa&ccedil;a-
nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco
Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Inês, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9487 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9487

O caso da In&ecirc;s &eacute; o de uma cadelinha que foi abandonada e desprezada
na rua por aqueles que preferem ignorar a realidade a fazer o que seria correcto,
como cidad&atilde;os com direitos e deveres na sociedade em que se inserem,
quanto mais n&atilde;o seja por uma quest&atilde;o moral.N&atilde;o h&aacute;
justifica&ccedil;&atilde;o para que um c&atilde;o chegue ao estado de sofrimento por
comich&atilde;o que a In&ecirc;s chegou, quando uma pipeta anti-pulgas de,
aproximadamente, 5&euro; resolvia, &agrave; partida, o seu problema em pouco
tempo.A meiga In&ecirc;s veio para o nosso abrigo com falhas no p&ecirc;lo em
quase todo o seu corpo devido a alergia a pulgas e ao tempo excessivo que ela
passou sem cuidados e sendo completamente ignorada por tantos que, certamente,
passaram ao seu lado ou mudaram de passeio para n&atilde;o se cruzarem com
esta inocente.Ap&oacute;s o tratamento, a In&ecirc;s ficou "como nova", engordou e
est&aacute; mais ativa e bem-disposta! &Eacute; muito soci&aacute;vel com todos
os c&atilde;es e pessoas, pouco exigente e f&aacute;cil de conquistar com mimos e
passeios. Falta-lhe o carinho de melhores amigos que possam olhar por ela para
sempre (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer adotar a In&ecirc;s, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a
In&ecirc;s, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da In&ecirc;s. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da In&ecirc;s. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 9785 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9785

A Jessica &eacute; irm&atilde; da Rita, do Flecha, do Diego e de outros dos nossos
patas, ou seja, uma das sobreviventes de entre os 17 animais que viveram, em
condi&ccedil;&otilde;es miser&aacute;veis, no apartamento de uma senhora que
juntou um casal de c&atilde;es sem os esterilizar.  Com cerca de 3 aninhos e porte
m&eacute;dio (18kg), a Jessica &eacute; uma elegante cadelinha ainda
t&iacute;mida, mas muito meiga quando ganha confian&ccedil;a nas pessoas.
Precisa de tempo para as conhecer e saber que pode estar &agrave; vontade com
elas, tal como a maioria dos seus irm&atilde;os, devido ao passado que tiveram.
&Eacute; muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es (adora brincar com todos
eles!) e gost&aacute;vamos que fosse adotada em conjunto com um dos seus
irm&atilde;os, ou por uma fam&iacute;lia que j&aacute; tenha outro patudo. Para
j&aacute;, precisa de continuar a socializar com novos humanos, com amigos que
compreendam que esta conquista n&atilde;o ser&aacute; imediata. No fundo, precisa
de receber visitas que a queiram conhecer aos poucos e, quem sabe, passear! Afinal
de contas, custa assim tanto dar tempo ao tempo?  Se quer adotar a Jessica,
contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode
adotar a Jessica, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha da Jessica. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Ice. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda
atrav&eacute;s do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 9543 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9543

Se quer e pode adotar a Liana, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Liana, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha
da Liana. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  -
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Liana. Fa&ccedil;a-
nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco
Montepio)
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Lisa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9453 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9453

A Lisa &eacute; filha da Didi, tem apenas cerca de 1 ano e &eacute; de porte
m&eacute;dio (pesando, atualmente, perto de 18kg). Viveu nas ruas desde
beb&eacute;, tal como a sua m&atilde;e, e teve a sorte de n&atilde;o ser encontrada
por alguns habitantes locais, que vendiam as crias da Didi a 10&euro; para lutas de
c&atilde;es...Esteve, com a m&atilde;e e a irm&atilde; Lola, isolada dos nossos
restantes patudos durante alguns meses, pois o sarcoma de sticker da Didi, agora
100% curado, era um tumor transmiss&iacute;vel e n&atilde;o pod&iacute;amos
correr riscos. Felizmente, a Lisa e a Lola n&atilde;o tiveram problemas de
sa&uacute;de e j&aacute; est&atilde;o, neste momento, esterilizadas, vacinadas e
desparasitadas!Al&eacute;m dos seus lind&iacute;ssimos olhos cor-de-mel, a Lisa
&eacute; muito cativante pela sua simpatia, mas tamb&eacute;m &eacute; bastante
activa e precisa de aprender a comportar-se. Para isso, precisa que lhe dediquem
algum tempo e, claro, que se queiram comprometer com e por ela, a fim de o
recome&ccedil;o feliz que sonhamos para ela se tornar realidade e de esta cadelinha
conhecer uma vida totalmente diferente da que teve at&eacute; hoje (&aacute;rea da
Grande Lisboa).Se quer adotar a Lisa, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a Lisa, existem outras formas de
nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da
Lisa. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua
para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Lisa. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Lola, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9455 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9455

A Lola &eacute; filha da Didi, tem apenas cerca de 1 ano e &eacute; de porte
m&eacute;dio (pesando, atualmente, perto de 18kg). Viveu nas ruas desde
beb&eacute;, tal como a sua m&atilde;e, e teve a sorte de n&atilde;o ser encontrada
por alguns habitantes locais, que vendiam as crias da Didi a 10&euro; para lutas de
c&atilde;es...Esteve, com a m&atilde;e e a irm&atilde; Lisa, isolada dos nossos
restantes patudos durante alguns meses, pois o sarcoma de sticker da Didi, agora
100% curado, era um tumor transmiss&iacute;vel e n&atilde;o pod&iacute;amos
correr riscos. Felizmente, a Lola e a Lisa n&atilde;o tiveram problemas de
sa&uacute;de e j&aacute; est&atilde;o, neste momento, esterilizadas, vacinadas e
desparasitadas!A Lola &eacute; de uma beleza que n&atilde;o requer
descri&ccedil;&atilde;o mas &eacute;, tamb&eacute;m, uma cadelinha ainda muito
carente, apesar de t&iacute;mida ao primeiro contacto e de precisar de algum tempo
para ganhar confian&ccedil;a com quem ainda n&atilde;o conhece bem. &Eacute; a
menos ativa das tr&ecirc;s, mas ainda assim tem bastante energia, como &eacute;
pr&oacute;prio da sua juventude. Precisa de algu&eacute;m em quem possa confiar
para o resto da vida e a quem possa dedicar todo o seu companheirismo e lealdade
(&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer adotar a Lola, contacte-nos atrav&eacute;s
do email adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a Lola, existem outras
formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou
madrinha da Lola. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.-
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Lola. Fa&ccedil;a-nos
chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco
Montepio).
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Manuela, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 9510 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9510

A hist&oacute;ria da Manuela &eacute; simples mas triste. Os seus ex-"donos"
mudaram de casa sem criar espa&ccedil;o na sua nova morada para a Manuela...
Deixaram-na sozinha na antiga habita&ccedil;&atilde;o e os vizinhos s&oacute; se
aperceberam quando, dias depois, a Manuela come&ccedil;ou a "chorar" por
ajuda.Provavelmente por esse passado de abandono traum&aacute;tico, esta
cadelinha tem muitos medos e est&aacute;, ainda, assustada com o que lhe
aconteceu. Tem cerca de 6 anos e j&aacute; est&aacute; esterilizada, vacinada e
desparasitada, mas ainda precisa que lhe encontremos novos melhores amigos
humanos que mere&ccedil;am a sua lealdade e lhe ensinem a confiar novamente na
nossa esp&eacute;cie (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar a
Manuela, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se
n&atilde;o pode adotar a Manuela, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela
o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Manuela. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Manuela. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)

Página 34 de 71 http://missaopatasfelizes.weebly.com/ http://www.portugalzoofilo.



Missão: Patas Felizes - Telefone: -1 - E-mail: patasfelizes@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

MARLA, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 16 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 16 anos.

Usar Referência 4096 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4096

A Marla tem cerca de 9 anos e perdeu, em 2014, a sua melhor amiga canina, Ranya,
que nos deixou aos 12 (n&atilde;o devido &agrave; idade, mas sim a um tumor
cerebral n&atilde;o oper&aacute;vel). Ambas vieram extremamente debilitadas do
"famoso" armaz&eacute;m h&uacute;mido e escuro de onde continu&aacute;mos, e
continuamos, a resgatar c&atilde;es abandonados. &Eacute; de porte m&eacute;dio
e muito meiga, mas t&iacute;mida. &Eacute; soci&aacute;vel com outros animais e
pessoas, inclusivamente com crian&ccedil;as. Anda bem com trela e j&aacute;
est&aacute; esterilizada, vacinada e desparasitada. A Marla j&aacute; espera
h&aacute; quase 5 anos por uma fam&iacute;lia que a adote e integre no seu seio,
fazendo-a sentir-se parte dela (&aacute;rea da Grande Lisboa). N&atilde;o
compreendemos como est&aacute; h&aacute; tanto tempo no nosso abrigo, mas
n&atilde;o perdemos a esperan&ccedil;a e n&atilde;o queremos deixar que a Marla a
perca...N&atilde;o queremos que, um dia, j&aacute; seja tarde demais para ela,
como j&aacute; &eacute; para a Ranya, que se tornou uma estrelinha no c&eacute;u.
A Marla ainda pode ter o seu recome&ccedil;o feliz neste mundo.Se quer e pode
adotar a Marla, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe
n&atilde;o pode adotar a Marla, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o
melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Marla. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Marla. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Nero, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9875 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9875

O Nero viveu acorrentado, numa oficina, antes de ir parar a um canil de abate... Foi
para evitar o fim tr&aacute;gico que se aproximava que o resgat&aacute;mos e
troux&eacute;mos para o nosso abrigo.  &Eacute; um c&atilde;ozinho de cerca de 6
anos e 25kg, meigo e soci&aacute;vel, mas ainda um pouco desconfiado e
temperamental. Precisa de ganhar alguma confian&ccedil;a nas pessoas, depois do
que passou, e de sentir que sabem respeit&aacute;-lo, como n&atilde;o souberam no
passado.  Venha conhec&ecirc;-lo e contribuir para que esse processo seja mais
r&aacute;pido e f&aacute;cil para o Nero!  Se quer adotar o Nero, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar o Nero,
existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:  - Seja
padrinho ou madrinha do Nero. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Nero. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Núria, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9486 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9486

Esta &eacute; a querida, querida N&uacute;ria. Tem aproximadamente 6 anos, porte
m&eacute;dio e umas madeixas ruivas &uacute;nicas - combinam com os seus
lind&iacute;ssimos olhos cor-de-mel. Toda ela &eacute; um doce!, venha ver como
se derrete com mimos, mas nem por isso &eacute; de pedinchar.No passado, perdeu
a sua casa e, a seguir, a segunda "casa" que algu&eacute;m, por piedade, lhe
arranjou: uma oficina, que acabou por fechar. H&aacute; v&aacute;rios anos que a
N&uacute;ria n&atilde;o sabe o que &eacute; o conforto de um lar, mas sabemos que
n&atilde;o perdeu a esperan&ccedil;a. O olhar dela ainda brilha muito quando a
levam a passear no exterior do abrigo, na esperan&ccedil;a de que, depois de alguns
passeios, haja um at&eacute; casa...at&eacute; &agrave;quela que possa ser a sua
casa para sempre (&aacute;rea da Grande Lisboa). A N&uacute;ria &eacute; muito
soci&aacute;vel com outros c&atilde;es, pac&iacute;fica e j&aacute; se encontra
esterilizada, vacinada e desparasitada.Se quer adotar a N&uacute;ria, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a
N&uacute;ria, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da N&uacute;ria. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da N&uacute;ria. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Pilar, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9464 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9464

Os v&aacute;rios anos de experi&ecirc;ncia na causa animal n&atilde;o nos
permitem a ingenuidade de acreditar que uma fam&iacute;lia para a Pilar
aparecer&aacute; depressa. Os animais de p&ecirc;lo preto s&atilde;o, gra&ccedil;as
a tristes preconceitos e supersti&ccedil;&otilde;es sem fundamento, os mais
ignorados em visitas a abrigos como o nosso, bem como os &uacute;ltimos a
ganharem uma vida melhor junto de algu&eacute;m de bom cora&ccedil;&atilde;o. O
mesmo se passa com os seniores, que muitos pensam, erradamente, que n&atilde;o
s&atilde;o capazes de se adaptar com facilidade &agrave; vida num novo lar, por
mais exemplos que sejam dados em prova do contr&aacute;rio.A Pilar &eacute; de
cor preta e ter&aacute; aproximadamente 8 anos, o que faz dela uma cadelinha que
j&aacute; est&aacute; na idade s&eacute;nior, e a quem j&aacute; faltam alguns
dentinhos. &Eacute; por isso que vamos desistir dela? Muito pelo contr&aacute;rio.
Sabemos que quem adotar a Pilar &eacute; especial como ela e, demore o tempo
que demorar, iremos sempre procurar essa fam&iacute;lia que a merece.Esta doce
cadelinha foi deixada na rua, &agrave; sua sorte, sem quaisquer meios de
sobreviv&ecirc;ncia... Na tentativa de combater a sede e o calor, acabou por invadir
uma propriedade privada e foi encontrada a afogar-se na piscina da mesma, pois o
seu estado de debilidade, no momento, impediu-a de mexer normalmente as suas
patas e, por isso, de nadar. Foi salva no imediato e, de seguida, levada ao
veterin&aacute;rio. Surpreendentemente, s&oacute; tinha um tipo de febre da
carra&ccedil;a; ap&oacute;s iniciar o tratamento, voltou a poder movimentar-se
normalmente, e o seu p&ecirc;lo j&aacute; est&aacute; quase homog&eacute;neo
em todas as partes!A Pilar &eacute; uma das maiores simpatias a viver no nosso
abrigo atualmente. &Eacute; muito querida, soci&aacute;vel com os outros e calma,
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Preta, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9507 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9507

O olhar da Preta &eacute; o olhar de uma cadelinha que n&atilde;o conheceu, no
passado, a aten&ccedil;&atilde;o e os cuidados a que qualquer animal de companhia
deveria ter direito... &Eacute; uma v&iacute;tima de ex-"donos" negligentes que a
consideravam um objeto e que, por isso, a restringiram a uma pequena varanda.O
curto espa&ccedil;o de que a Preta dispunha para se movimentar fez com que esta
lind&iacute;ssima cadela ganhasse o peso excessivo com que chegou at&eacute;
n&oacute;s, e os maus tratos de que foi v&iacute;tima moldaram a sua
personalidade, tornando-a t&iacute;mida, insegura e reservada. Tamb&eacute;m o
seu p&ecirc;lo denuncia a falta de cuidados que tiveram com ela, pois vinha bastante
estragado e com muitas rastas...Apesar de tudo, e ap&oacute;s superar os receios
que o primeiro contacto com desconhecidos ainda lhe provoca, a Preta &eacute;
extremamente meiga e calma com os humanos, al&eacute;m de soci&aacute;vel
com os outros c&atilde;es.Pensamos que ter&aacute; cerca de 7 anos, &eacute; uma
"rechonchudinha" de porte m&eacute;dio e j&aacute; se encontra esterilizada,
vacinada e desparasitada. &Eacute; uma cadela muito tranquila, que merece
encantar algu&eacute;m que a queira conquistar e tornar mais confiante - e,
sobretudo, muito mais feliz (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar a
Preta, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o
pode adotar a Preta, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Preta. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Preta. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0079 0000 4682 5711 10193 (banco BIC).
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Raposinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 9467 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9467

O Raposinho chegou ao nosso abrigo em Janeiro de 2014 e trazia as sequelas do
abandono no seu olhar de desgosto e tristeza e no seu corpo doente. &Eacute; com
todos os que acreditam que o abandono n&atilde;o tem consequ&ecirc;ncias assim
t&atilde;o graves que gostar&iacute;amos que partilhassem a hist&oacute;ria do
Raposinho, que teve de ser operado de urg&ecirc;ncia por causa dos objetos que
ingeriu enquanto passou fome e teve uma recupera&ccedil;&atilde;o que nos estava
a desesperar. O Raposinho n&atilde;o se estava a ajudar a ele pr&oacute;prio, por
se sentir triste e perdido num ambiente que lhe era totalmente estranho. Os
c&atilde;es e gatos podem morrer, literalmente, de desgosto. Em
situa&ccedil;&otilde;es como esta, deixam de comer e quase desistem de viver. Por
vezes n&atilde;o chegamos a tempo, mas felizmente para o Raposinho
cheg&aacute;mos. Este doce viveu demasiado tempo num armaz&eacute;m sem
condi&ccedil;&otilde;es e inclusivamente quase sem luz natural e com muita
humidade. &Eacute; com muita alegria que vemos o Raposinho hoje como um
"novo" c&atilde;o, um c&atilde;o mais ativo, meigo, que adora passear e que
&eacute; "vidrado" em bolinhas para brincar. &Eacute; de porte m&eacute;dio, tem
aproximadamente 5 anos e est&aacute; castrado, vacinado e desparasitado.
Desejamos, com todas as nossas for&ccedil;as, que um dia apare&ccedil;a a tal
fam&iacute;lia para o Raposinho, uma que esteja disposta a proporcionar-lhe
atividade f&iacute;sica, e a intera&ccedil;&atilde;o e aten&ccedil;&atilde;o de que ele
precisa, e que ele tanto merece depois de tudo por que passou (&aacute;rea da
Grande Lisboa). Garantimos que recompensar&aacute; essa fam&iacute;lia com
ternura e lealdade desmedidas at&eacute; ao fim dos seus dias.Se quer e pode
adotar o Raposinho, contacte-nos atrav&eacute;s do email
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Salomé, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9665 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9665

A Salom&eacute; &eacute; uma cadela adulta que, em pequena, foi parar &agrave;s
m&atilde;os erradas e sofreu o indescrit&iacute;vel... O ser inclassific&aacute;vel que
a tinha em casa abusou sexualmente dela, v&aacute;rias vezes, at&eacute; uma
den&uacute;ncia ter levado a uma interven&ccedil;&atilde;o policial. Foi assim que se
conseguiu retirar a Salom&eacute; ao ser sem um pingo de humanidade que a
mantinha presa nesse inferno de vida.  Infelizmente, ainda conhecemos quem pensa
que os animais &eacute; que s&atilde;o os perigosos e os selvagens que n&atilde;o
merecem a nossa ajuda, mas n&atilde;o &eacute; isso que nos importa: n&oacute;s
sabemos que a Salom&eacute; precisa de n&oacute;s e merece todo o apoio que lhe
pudermos dar.   Para quem pode dedicar algum do seu tempo livre, com
paci&ecirc;ncia, a minimizar estes traumas da Salom&eacute; durante visitas ao
abrigo (com as toneladas de amor de que ela precisa para, por fim, se sentir segura),
estamos sempre de portas abertas. E aos que j&aacute; a vieram conhecer,
agradecemos e pedimos, por ela, que voltem sempre.  Eles sentem, eles ficam
marcados, e nunca seriam capazes de fazer o que certos seres da nossa
esp&eacute;cie lhes fazem. N&atilde;o t&ecirc;m de - nem podem - continuar a
passar por isto.  Se quer e pode adotar a Salom&eacute;, ap&oacute;s um
per&iacute;odo de conquista com visitas ao abrigo, contacte-nos atrav&eacute;s do
email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Salom&eacute;, existem
outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho
ou madrinha da Salom&eacute;. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Salom&eacute;. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda
atrav&eacute;s do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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SAMIRA, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 14 anos.

Usar Referência 3473 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=3473

A Samira &eacute; frequentemente considerada, por quem nos visita, uma das
cadelinhas mais bonitas do nosso abrigo, pois os seus olhos cor-de-mel e a sua
pelagem branca e chocolate n&atilde;o passam despercebidos! Tem cerca de 5 anos
e meio e passou 4 deles connosco, tendo, antes disso, passado por um canil de
abate, como consequ&ecirc;ncia do seu abandono...Esta brincalhonha &eacute;
extremamente fiel e apegada a quem cuida dela. J&aacute; se encontra esterilizada,
vacinada e desparasitada, &eacute; de porte m&eacute;dio e adora apanhar bolas,
paus, ...(ver v&iacute;deo aqui http://<wbr />missaopatasfelizes.weebly.c<wbr
/>om/diaacuterio-mpf/<wbr />samira-a-apanha-tudo1), e, claro, passear fora do
abrigo. &Eacute; muito soci&aacute;vel com os outros c&atilde;es e procura uma
fam&iacute;lia ativa como ela (&aacute;rea da Grande Lisboa) e que, sobretudo,
nunca mais a deixe sofrer o desgosto da separa&ccedil;&atilde;o.Se quer e pode
adotar a Samira, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se
n&atilde;o pode adotar a Samira, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o
melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Samira. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Samira. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Suzy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9833 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9833

A Suzy &eacute; uma cadelinha de porte m&eacute;dio, com aproximadamente 6
anos, muito meiga e cheia de energia!  Apesar de ter passado grande parte da sua
vida entre quatro paredes, sem qualquer contacto com o exterior, a Suzy n&atilde;o
perdeu a alegria de viver e, connosco, revela-se muito grata por poder andar solta
durante parte do dia, a apanhar ar fresco e a brincar.  A Suzy adora passear e correr,
mas o seu entret&eacute;m preferido &eacute; brincar com a bola de t&eacute;nis!
J&aacute; se encontra esterilizada, vacinada e desparasitada e espera, h&aacute;
anos, por uma fam&iacute;lia ativa como ela, que lhe queira dar algum do seu tempo
e da sua aten&ccedil;&atilde;o para sempre.  Se quer e pode adotar a Suzy,
contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode
adotar a Suzy, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha da Suzy. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Suzy. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Swarley, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 10016 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10016

A Swarley vivia no quintal de pessoas que a quiseram dar a vizinhos que a iam
acorrentar para sempre...  Era tratada pelos ex-"donos" com uma agressividade que
a fez ganhar muito medo de adultos - um medo que ainda est&aacute; a perder - e
aprender a refugiar-se junto de crian&ccedil;as, nas quais deposita toda a sua
confian&ccedil;a desde o 1&ordm; minuto, mesmo sem as conhecer.  Em
fam&iacute;lia de acolhimento tempor&aacute;rio, ao fim de uns dias j&aacute;
parecia outra: j&aacute; sabe o que &eacute; passear e j&aacute; se habituou ao
peitoral e a trela, &eacute; muito ternurenta com toda a gente (exceto adultos que
n&atilde;o conhe&ccedil;a, na rua, dos quais foge por medo) e d&aacute;-se
lindamente com os c&atilde;es e gatos da fam&iacute;lia!  Tem cerca de 5 meses e
meio e &eacute; de porte pequeno, sendo que dever&aacute; chegar, no
m&aacute;ximo, aos 9kg. J&aacute; est&aacute; vacinada e desparasitada; quando
tiver mais uns meses, ser&aacute; esterilizada. Conhe&ccedil;a-a e apaixone-se!  Se
pode adotar a Swarley, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Swarley, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha
da Swarley. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  -
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Swarley. Fa&ccedil;a-
nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do Paypal (clique aqui https://goo.gl/WtsMKr)
ou do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Violeta, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 14 anos.

Usar Referência 9504 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9504

A lind&iacute;ssima Violeta teve um "dono" que vivia num bairro social e a deixava
andar na rua, sozinha, sem se preocupar se lhe faziam mal, se era atropelada ou
mesmo se voltava.Um dia, a Violeta foi atacada por outros c&atilde;es, o canil
municipal foi chamado e ela foi levada. Viveu no referido canil durante v&aacute;rios
anos, e nunca ningu&eacute;m a foi reclamar ou visitar. Quando se aproximava a
hora de a abaterem, foi resgatada por n&oacute;s para que n&atilde;o perdesse a
vida.Esta cadelinha de, aproximadamente, 7 anos &eacute; extremamente meiga,
mas tamb&eacute;m um pouco independente - gosta de ter direito ao seu
espa&ccedil;o e ao seu sossego, quando precisa (quem n&atilde;o gosta?!).
&Eacute; muito calma, esperta e protetora das pessoas com quem cria uma
liga&ccedil;&atilde;o de afeto, bem como dos amigos caninos que vai
fazendo.Apesar disso, e de ser pac&iacute;fica e soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es no geral, sabemos que a Violeta n&atilde;o se importaria de ser "filha
&uacute;nica" e de ter as aten&ccedil;&otilde;es s&oacute; para si - mas n&atilde;o
&eacute;, de todo, problem&aacute;tica, e que o digam os seus "c&atilde;opanheiros"
do abrigo :)A Violeta &eacute; de porte m&eacute;dio-grande e est&aacute;, neste
momento, bastante gordinha (com &agrave; volta de 28kg), a precisar de passear
com mais frequ&ecirc;ncia para voltar a estar em forma. Precisa, tamb&eacute;m,
muito, de uma casa e de se apegar a uma fam&iacute;lia que realmente possa olhar
por ela para sempre (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar a
Violeta, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o
pode adotar a Violeta, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Violeta. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a
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Vitinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9476 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9476

O Vitinho foi, em tempos, um c&atilde;o que, por ser t&atilde;o d&oacute;cil,
n&atilde;o lutou mas serviu de "isco" durante treinos de outros c&atilde;es para
lutas... Este revoltante passado deixou, no seu corpo, algumas marcas
vis&iacute;veis, mas, apesar da viol&ecirc;ncia de que foi alvo, demonstra n&atilde;o
guardar rancor algum da nossa esp&eacute;cie. &Eacute; por isso que eles
s&atilde;o incr&iacute;veis e incrivelmente melhores do que tantos de
n&oacute;s...!Este c&atilde;ozinho de porte m&eacute;dio-pequeno (baixote) mas
musculado (o que faz com que tenha &agrave; volta de 14kg), e de
aproximadamente 6 anos, vai, garantidamente, dar, em dobro, todo o carinho que
receber da fam&iacute;lia que se deixar conquistar por ele, pois &eacute; um
fant&aacute;stico companheiro, fiel e amigo, calmo e pac&iacute;fico, obediente e
bem disposto, al&eacute;m de muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.
J&aacute; ganhou muitos f&atilde;s desde que o acolhemos, gra&ccedil;as a esse
seu maravilhoso temperamento, mas ainda nenhum que o pudesse levar para
casa.Aquilo que lhe fizeram poderia t&ecirc;-lo deixado desconfiado e agressivo - no
entanto, o Vitinho foi capaz de ultrapassar, e ficou a sua personalidade encantadora,
sendo ele um c&atilde;ozinho totalmente inofensivo, extremamente bem comportado
e do mais amig&aacute;vel que possa existir! Nos passeios, n&atilde;o sabe se o que
mais quer &eacute; aproveitar o momento de liberdade se "pedinchar" alguns mimos
que tanta falta lhe fazem. Venha conhec&ecirc;-lo (&aacute;rea da Grande
Lisboa)!Se quer e pode adotar o Vitinho, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o pode adotar o Vitinho, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do
Vitinho. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua
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Vitória, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 14 anos.

Usar Referência 9609 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9609

A Vit&oacute;ria &eacute; uma cadelinha que ter&aacute; cerca de 7 anos e meio e
vive no nosso abrigo, depois de ter vivido durante demasiado tempo num
armaz&eacute;m h&uacute;mido e quase sem luz natural, juntamente com outros
c&atilde;es abandonados que, de l&aacute;, fomos resgatando consoante nos foi
sendo poss&iacute;vel. H&aacute; uns meses atr&aacute;s, lev&aacute;mo-la a fazer
uma ecografia e foi-lhe detetado um tumor no ba&ccedil;o, bem como alguns quistos.
Este tipo de tumor &eacute; "silencioso", mas constitui uma das principais causas de
hemorragias internas inesperadas (ao rebentar) e consequente morte em
c&atilde;es. Devido a este risco de vida que ela corria, recorremos &agrave;
remo&ccedil;&atilde;o cir&uacute;rgica do seu ba&ccedil;o.  Ap&oacute;s a
opera&ccedil;&atilde;o, a simp&aacute;tica Vit&oacute;ria ganhou vitalidade!
Est&aacute; mais ativa e brincalhona, al&eacute;m de continuar a meiguinha de
sempre. Continua, tamb&eacute;m, a aguardar pelo dia em que uma fam&iacute;lia
leal e respons&aacute;vel se apaixone por ela e a leve para casa (&aacute;rea da
Grande Lisboa), para lhe dar o carinho de donos de bom cora&ccedil;&atilde;o que a
Vit&oacute;ria nunca antes conheceu. J&aacute; se encontra esterilizada, vacinada e
desparasitada, e d&aacute;-se lindamente com crian&ccedil;as.  Se quer e pode
adotar a Vit&oacute;ria, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Vit&oacute;ria, existem outras
formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou
madrinha da Vit&oacute;ria. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Vit&oacute;ria. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s
do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Zarita, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9618 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9618

A Zarita &eacute; uma cadelinha que nunca conheceu o conforto de um lar, tendo
vivido num estaleiro at&eacute; o mesmo ser vendido e a propriet&aacute;ria a
entregar num canil municipal. Permaneceu demasiado tempo nesse canil, at&eacute;
que chegou o momento em que ou era resgatada ou abatida, motivo pelo qual veio
para o nosso abrigo...  Tal como o Alvim, a Zarita "autonomeou-se" uma protetora
dos seus "c&atilde;opanheiros", acabando por desconfiar de quem n&atilde;o
conhece, com receio. Depois de conhecer as pessoas, os medos v&atilde;o sendo
cada vez menos e a vontade de se dar cada vez maior... No fundo, tal como os
outros, a Zarita s&oacute; quer poder confiar e dedicar-se a algu&eacute;m que a
adore e leve para casa.  Esta patas &eacute; de porte m&eacute;dio e tem perto de 6
anos. &Eacute; soci&aacute;vel com os outros e s&oacute; precisa de perceber que
os humanos n&atilde;o lhe v&atilde;o fazer mal.  Com quem trata dela, &eacute; do
mais leal e apegado que possa existir... Merece conhecer a mesma lealdade em
pessoas que nunca a abandonem (&aacute;rea da Grande Lisboa). At&eacute;
l&aacute;, precisava de ganhar um padrinho ou uma madrinha que pudesse vir
passe&aacute;-la e faz&ecirc;-la esquecer traumas do passado.  Se quer e pode
adotar a Zarita, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.  Se
n&atilde;o pode adotar a Zarita, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o
melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha da Zarita. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Zarita. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio).
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Zezinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 9620 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9620

O Zezinho &eacute; um c&atilde;o de porte pequeno que sobreviveu durante anos
numa matilha com muitos c&atilde;es de porte grande. Como? N&atilde;o sabemos,
mas calculamos que n&atilde;o tenha sido nada f&aacute;cil, dadas as sequelas
f&iacute;sicas que apresenta...  Para al&eacute;m das cicatrizes no corpo, as suas
orelhinhas demonstram o enorme sofrimento por que garantidamente passou, e a
impressionante capacidade de sobreviv&ecirc;ncia deste animal.  As suas otites
s&atilde;o cr&oacute;nicas e uma das suas orelhas quase desapareceu. Acreditamos
que a parte em falta tenha sido arrancada &agrave; dentada por outros c&atilde;es
da matilha. A outra orelhinha apresenta cicatrizes de outras situa&ccedil;&otilde;es
ultrapassadas, mas necessita de algum tratamento e cuidados.   Por tudo isto, o
Zezinho &eacute; um c&atilde;o t&iacute;mido; ainda assim, &eacute; muito apegado
&agrave;s pessoas que demonstram preocupar-se com ele e procura nelas
companhia e carinho, apesar dos seus receios de humanos. Mesmo depois de tudo
o que viveu em matilha, continua bastante soci&aacute;vel com os outros
c&atilde;es.   Precisa muito de uma fam&iacute;lia a quem se possa apegar para
sempre (&aacute;rea da Grande Lisboa). N&atilde;o temos d&uacute;vidas de que
ir&aacute; retribuir toda a felicidade que lhe possam proporcionar e queremos
acreditar que, com a ajuda da sua divulga&ccedil;&atilde;o, esse recome&ccedil;o de
vida para o Zezinho ir&aacute; chegar.  Se quer e pode adotar o Zezinho, contacte-
nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.  Se n&atilde;o pode adotar o
Zezinho, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor
poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha do Zezinho. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Zezinho. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
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Astra, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 9478 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9478

A Astra tem cerca de 6 anos e chegou at&eacute; n&oacute;s proveniente de uma
situa&ccedil;&atilde;o de maus tratos traum&aacute;tica para qualquer animal. No
entanto, e apesar de ter sido, ainda, mordida por outros c&atilde;es antes do resgate,
continua a ser soci&aacute;vel com os seus amigos caninos do abrigo e todos os
c&atilde;es que conheceu at&eacute; hoje, bem como a procurar no ser humano a
aten&ccedil;&atilde;o que, possivelmente, nunca teve.&Eacute; uma cadela muito
simp&aacute;tica, meiga e leal. Adora passeios e brincar com bolinhas de
t&eacute;nis! No entanto, &eacute; sossegada, pachorrenta e uma &oacute;tima
companhia para quem j&aacute; n&atilde;o tem a energia ou o tempo
necess&aacute;rios para passar horas a "cansar" um patudo, ou para grandes
corridas. Necessita, no entanto, de passear mais vezes do que apenas de longe a
longe, enquanto continua connosco, pois est&aacute; bastante gordinha! J&aacute;
se encontra esterilizada, vacinada e desparasitada e j&aacute; espera h&aacute;
anos por uma oportunidade (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar a
Astra, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o
pode adotar a Astra, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Astra. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Astra. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Dick, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9926 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9926

O baixinho Dick tem cerca de 7kg e 1 ano, tendo sido, provavelmente, abandonado
com poucos meses de vida...   Foi encontrado na rua a passar fome e ainda tem
alguns medos, mas &eacute; muito soci&aacute;vel com pessoas e c&atilde;es,
muito meigo, e ativo, como &eacute; normal da sua idade.   Apesar desses medos,
n&atilde;o &eacute;, de todo, problem&aacute;tico e achamos que vai ser um
c&atilde;ozinho mais confiante e descontra&iacute;do quando for mais feliz - depois
de adotado e integrado no seio de uma fam&iacute;lia ativa.  Se quer adotar o Dick,
contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode
adotar o Dick, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor
poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha do Dick. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Dick. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Marley, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 9484 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9484

O Marley &eacute; um pequenote de, aproximadamente, 7kg e 1 aninho, que ainda
est&aacute; muito assustado e t&iacute;mido.Viveu os primeiros meses da sua vida
com uma fam&iacute;lia que deixou de ter condi&ccedil;&otilde;es
econ&oacute;micas para cuidar dele (estava, inclusivamente, infestado de pulgas) e
decidiu entreg&aacute;-lo para ado&ccedil;&atilde;o. Precisa de algum tempo para se
adaptar a novas situa&ccedil;&otilde;es, novas pessoas e novos s&iacute;tios. Dada
esta enorme revira-volta na sua vida, o Marley ainda vive um pouco em stress, mas
temos a certeza de que mais passeios e mais aten&ccedil;&atilde;o individual
far&atilde;o milagres e dar-lhe-&atilde;o uma maior sensa&ccedil;&atilde;o de
seguran&ccedil;a e um maior &agrave;-vontade para conviver com novos amigos de
duas pernas. &Eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es e protetor dos seus
"c&atilde;opanheiros" do abrigo.Ajude-o e apaixone-se por ele, que tanto precisa de
algu&eacute;m em quem possa depositar todo o amor que tem para voltar a dar.Se
quer e pode adotar o Marley, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com
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MOLLY, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 4154 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4154

Acreditamos que a Molly &eacute; filha da Polly, embora a Polly fosse muito
jovenzinha quando as encontr&aacute;mos. Ambas estavam &agrave; porta de um
supermercado, magras, desidratadas e famintas. Esperavam por algu&eacute;m que
se comovesse e lhes desse algo de comer. Apresentavam-se muito sujas e cheias
de carra&ccedil;as. A Molly tinha cerca de 8 meses e, na altura, as suas
an&aacute;lises revelaram um grave estado de anemia e febre da carra&ccedil;a.
Agora, a simp&aacute;tica Molly, de 5 anos, est&aacute; saud&aacute;vel,
esterilizada, vacinada e desparasitada, mas continua a aguardar por uma
fam&iacute;lia que se apaixone por ela. &Eacute; uma cadelinha meiga, brincalhona,
c&oacute;mica e com muita vida. Espera, desde que a associa&ccedil;&atilde;o foi
fundada, pelo dia em que se possa tornar a companheira gira&ccedil;a de uma
fam&iacute;lia que a queira para sempre (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e
pode adotar a Molly, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a Molly, existem outras formas de
nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da
Molly. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua
para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Molly. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0079 0000 4682 5711 10193 (banco BIC).
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POLLY, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 4354 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=4354

Acreditamos que a Polly &eacute; m&atilde;e da Molly, embora tenha sido
encontrada quando era muito jovenzinha. Ambas estavam &agrave; porta de um
supermercado, magras, desidratadas e famintas.Esperavam por algu&eacute;m que
se comovesse e lhes desse algo de comer. Para al&eacute;m da magreza,
apresentam-se muito sujas e cheias de carra&ccedil;as. A Polly tinha ainda feridas
na cabe&ccedil;a e cerca de 1 aninho e alguns meses de vida.Na altura, as
an&aacute;lises revelaram um grave estado de anemia, devido &agrave; m&aacute;
nutri&ccedil;&atilde;o, e febre da carra&ccedil;a. Agora, com cerca de 6 anos, a Polly
est&aacute; saud&aacute;vel, esterilizada, vacinada e desparasitada, mas continua a
aguardar por uma fam&iacute;lia que se apaixone por ela.&Eacute; uma cadelinha
meiga, brincalhona e en&eacute;rgica, que espera connosco, desde que a
associa&ccedil;&atilde;o foi fundada, por conhecer o conforto de um lar definitivo
(&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar a Polly, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adotar a Polly,
existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja
padrinho ou madrinha da Polly. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Polly. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Rufus, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 9497 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9497

O Rufus &eacute; um c&atilde;ozinho que, aos 3 anos, j&aacute; passou pelo
desgosto do abandono. Foi deixado &agrave; sua sorte na rua e, de seguida,
atropelado - porque, para algu&eacute;m sem piedade, a vida dele n&atilde;o valia
nada...Veio para o abrigo com uma das patas da frente partida e j&aacute; com calo
&oacute;sseo solidificado na zona da fractura. Para o Rufus, j&aacute; n&atilde;o
fomos a tempo de tratar este problema com uma interven&ccedil;&atilde;o
cir&uacute;rgica.Apesar disso, este pequenote faz uma vida perfeitamente normal e
deste tr&aacute;gico in&iacute;cio de vida s&oacute; restou uma patita um pouco
mais torta. Hoje, j&aacute; se encontra castrado, vacinado e desparasitado.&Eacute;
um c&atilde;o muito simp&aacute;tico e ativo que, como qualquer c&atilde;ozinho da
sua idade, adora brincar mas ainda precisa de aprender algumas regras a que
acreditamos que se habituar&aacute; f&aacute;cil e rapidamente. J&aacute; se
encontra castrado, vacinado e desparasitado. Tamb&eacute;m adora passear - e
passeia muito bem com trela -, receber todas as aten&ccedil;&otilde;es que tivermos
para lhe dar, e s&oacute; precisa de uma fam&iacute;lia que lhe possa dar um
bocadinho da sua todos os dias, com todo o carinho que merece e que,
provavelmente, nunca teve (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar o
Rufus, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o
pode adotar o Rufus, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do Rufus. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Rufus. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0079 0000 4682 5711 10193 (banco BIC)
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Sexta-feira, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 10213 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10213

******** Ajude o Sexta-feira, fa&ccedil;a um donativo https://goo.gl/WtsMKr ********  O
Sexta-feira &eacute; um c&atilde;ozinho de porte m&eacute;dio-pequeno (cerca de
10kg), com apenas 1 ano e que, garantidamente, teve uma casa, por todos os
h&aacute;bitos dom&eacute;sticos que revela manter.  Foi encontrado sem chip ou
coleira, ferido e esfomeado, e deve ter percorrido quil&oacute;metros depois de
abandonado, pois dormiu todo o dia seguinte, devido ao cansa&ccedil;o.   O seu
resgate deu-se &agrave; porta de uma escola, onde o proibiram de entrar e teve de
ser protegido por uma rapariga e duas senhoras, para n&atilde;o ser pontapeado por
outros alunos...   Tal como muitos outros animais abandonados, o Sexta-feira
cruzou-se com imensa gente que olhou para ele e nada fez, at&eacute; esse
momento.  &Eacute; um c&atilde;o calmo, soci&aacute;vel com pessoas e outros
c&atilde;es, d&oacute;cil, f&aacute;cil de levar a passear e muito educado. O
companheiro perfeito para uma fam&iacute;lia que nunca permita que volte a ser
abandonado e maltratado.  Se quer adotar o Sexta-feira, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar o Sexta-
feira, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:  -
Seja padrinho ou madrinha do Sexta-feira. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Sexta-feira. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do
Paypal (clique aqui https://goo.gl/WtsMKr) ou do IBAN PT50 0036 0104 9910 0037
266 64 (banco Montepio)
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Usar Referência 2703 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=2703

4 anos * porte mini (3 kg) * muito meigo * muito tímido * muito sociável com outros
animais * precisa ganhar igual confiança com as pessoas * muito curioso * saltitão *
desparasitado * vacinado * castrado * Contacto: patasfelizes@gmail.com // Grande
Lisboa
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Annie, Fêmea arraçado(a) de Chow Chow de porte Médio com 10 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 9444 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9444

A Annie n&atilde;o veio da "casa dos horrores" de Palmela - veio de outra casa de
horrores, de mais uma das v&aacute;rias que, infelizmente, ainda existem pelo
mundo... Ela e outros 3 c&atilde;es de "sangue" Chow Chow foram retirados a um
ser desumano que os tinha como se de objetos se tratassem, exclusivamente com o
intuito de fazer dinheiro com cria&ccedil;&atilde;o e venda de cachorros desta
ra&ccedil;a, for&ccedil;ando a Annie e os seus companheiros a viverem em
condi&ccedil;&otilde;es miser&aacute;veis. Depois de uma interven&ccedil;&atilde;o
policial, foram entregues a um canil municipal, onde chegaram cheios de sarna e
absolutamente esquel&eacute;ticos... Um ano depois do sucedido foi quando
descobrimos a Annie; infelizmente, o canil abateu os 3 restantes e ela era j&aacute;
a &uacute;nica sobrevivente deste caso. Veio para o abrigo da Miss&atilde;o, e
agora o nosso objetivo &eacute; encontrar-lhe a fam&iacute;lia especial e paciente
que merece. A Annie &eacute; uma cadela muito meiga mas que, por ter sofrido
maus tratos, precisa de superar o medo ao toque (principalmente de estranhos), a
timidez e, acima de tudo, de ganhar confian&ccedil;a nos humanos. Acreditamos que
n&atilde;o vai ser dif&iacute;cil que ela crie uma liga&ccedil;&atilde;o com uma
fam&iacute;lia que lhe d&ecirc; carinho, pois n&atilde;o s&oacute; &eacute;
inteligente e curiosa, como precisa apenas que lhe demonstrem que h&aacute; mais
pessoas a merecer a sua confian&ccedil;a do que as que julga. Ter&aacute; de
"trabalhar" um bocadinho mais os passeios na rua com trela, e tamb&eacute;m por
isso a fam&iacute;lia que decidir concretizar a sua ado&ccedil;&atilde;o para sempre
ter&aacute; de ser paciente e dar tempo ao tempo na conquista da linda Annie
(&aacute;rea da Grande Lisboa). N&atilde;o vamos desistir de a ajudar a ter um
recome&ccedil;o muito mais feliz! A Annie tem cerca de 2 anos e meio, 18kg e
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Fred, Macho arraçado(a) de Dutch Shepherd Dog de porte Grande com 12 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 9511 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9511

Chamaram-lhe Fred. Largaram-no na rua e, depois, condenaram-no a viver num
canil municipal sem condi&ccedil;&otilde;es durante anos. Nunca foi reclamado nem
visitado por ningu&eacute;m.Apesar da forma como o trataram ao longo da sua vida,
o Fred &eacute; um amor com as pessoas. A sua meiguice e a sua lealdade
s&atilde;o admir&aacute;veis. Gosta n&atilde;o s&oacute; de todas as pessoas, mas
tamb&eacute;m de todos os c&atilde;es - e adora passear com ambos, dando-se
lindamente com a trela.&Eacute; f&aacute;cil adorar o Fred e &eacute; facil lidar com
ele. E este c&atilde;ozinho com "sangue" de Pastor Holand&ecirc;s e cerca de 5
anos j&aacute; merecia que a vida o recompensasse com uma mudan&ccedil;a para
muito melhor... J&aacute; merecia tornar-se num c&atilde;o muito mais feliz, como
s&oacute; a ado&ccedil;&atilde;o os pode fazer (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se
quer adotar o Fred, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe
n&atilde;o pode adotar o Fred, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o
melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do Fred. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Fred. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Ricardo, Macho arraçado(a) de Husky Siberiano de porte Grande com 14 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 9489 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9489

O Ricardo &eacute; um c&atilde;o com "sangue" de Husky j&aacute; n&atilde;o muito
jovem, que chegou ao nosso abrigo em Janeiro de 2014, depois de um percurso de
vida marcado por sofrimento: depois de abandonado muito jovem, foi adotado e, em
seguida, devolvido por lhe ter sido diagnosticada bronquite cr&oacute;nica... A partir
dessa altura, o Ricardo passou a viver em matilha, num armaz&eacute;m sem
condi&ccedil;&otilde;es, onde iam parar v&aacute;rios c&atilde;es abandonados na
zona e, infelizmente, alguns deles atacaram-no, provocando-lhe rasg&otilde;es
graves que originaram o seu internamento e mais uma fase muito dif&iacute;cil na
sua vida, durante a qual apresentou necrose de alguns tecidos nas orelhas e
pesco&ccedil;o e sofreu incha&ccedil;os e dores terr&iacute;veis. Gra&ccedil;as aos
que nunca desistiram dele, dos volunt&aacute;rios e amigos &agrave; equipa
veterin&aacute;ria, o internamento e a medica&ccedil;&atilde;o injet&aacute;vel
salvaram a vida e a alegria de viver do Ricardo! &Eacute;, agora, um
bel&iacute;ssimo c&atilde;o com &agrave; volta de 7 anos a quem s&oacute; falta o
carinho humano que desconheceu quase toda a sua vida, e que desta vez ele
precisa que "venha para ficar"...para sempre (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se
quer e pode adotar o Ricardo, contacte-nos atrav&eacute;s do email
adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o pode adoptar o Ricardo, existem outras formas
de nos ajudar a cuidar dele o melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do
Ricardo. Contacte-nos atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com.-
Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Ricardo. Fa&ccedil;a-
nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do 0036 0000 9910 5757 48864 (banco
Montepio)
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Diana, Fêmea arraçado(a) de Husky Siberiano de porte Médio com 14 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 9490 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9490

A Diana &eacute; uma daquelas cadelinhas que rapidamente entendemos que
j&aacute; teve "donos" e que valoriza imenso o contacto humano. Esses seus ex-
"donos" n&atilde;o se preocuparam em averiguar as feridas que, de vez em quando,
surgiam &agrave; Diana e, por puro preconceito e desleixo, preferiram p&ocirc;-la na
rua quando se manifestou, desta forma, doente.Gra&ccedil;as a tamanha maldade, a
Diana passou grande parte dos seus cerca de 7 anos num canil municipal de abate,
sem nunca perder os h&aacute;bitos dom&eacute;sticos, e veio para o nosso abrigo
(para que n&atilde;o fosse sacrificada) com o nariz em ferida, ferida essa que
j&aacute; se encontra sarada, neste momento. A doen&ccedil;a da Diana chama-se
l&uacute;pus, &eacute; autoimune e &eacute; algo comum na ra&ccedil;a de que
esta lind&iacute;ssima patuda &eacute; cruzada (Husky). O cuidado especial a ter
com ela &eacute; o de, simplesmente, n&atilde;o a deixar estar exposta ao sol
durante muitas horas, nos dias do ano de maior calor.&Eacute; f&aacute;cil manter a
Diana saud&aacute;vel e &eacute; f&aacute;cil faz&ecirc;-la feliz: basta lealdade,
cuidados b&aacute;sicos, algum tempo para passeios e muito carinho. &Eacute; tudo
o que pedimos numa fam&iacute;lia para esta calma, pac&iacute;fica e d&oacute;cil
cadelinha, que se d&aacute; lindamente com outros c&atilde;es e que nos
conquistou a todos por ser t&atilde;o praticamente perfeita. Se a sua fam&iacute;lia
tem o que Diana tanto precisa (&aacute;rea da Grande Lisboa), n&atilde;o a
fa&ccedil;a esperar mais anos...Se quer e pode adotar a Diana, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o pode adotar a Diana,
existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:- Seja
padrinho ou madrinha da Diana. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
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Fidel, Macho arraçado(a) de Husky Siberiano de porte Médio com 12 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 9496 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9496

Quem ama, cuida. O Fidel precisa que cuidem dele como de "p&atilde;o para a
boca", e quem ama os animais sabe disso e nunca vira costas. Todos eles sentem, e
s&atilde;o vidas das quais, pura e simplesmente, n&atilde;o podemos desistir.O Fidel
foi abandonado quando mais precisava que se preocupassem com ele. Inicialmente,
foi-lhe diagnosticada ceratoconjuntivite seca e, algum tempo depois, descobriu-se
uma massa no seu ouvido, que deitava l&iacute;quido, e no canal auditivo, que
n&atilde;o se sabia at&eacute; onde ia. A &uacute;nica solu&ccedil;&atilde;o
encontrada pelos veterin&aacute;rios passa pela remo&ccedil;&atilde;o de todo o
canal auditivo, o que se pensa que poder&aacute; causar uma
descompensa&ccedil;&atilde;o fision&oacute;mica num dos lados - a orelha descair e
um dos seus olhos ser afectado por este desn&iacute;vel -, que n&atilde;o se sabe
se &eacute; tempor&aacute;ria ou se ser&aacute; permanente.Foi-lhe realizada uma
TAC para averiguar at&eacute; onde este tumor maligno se tinha expandido (se
j&aacute; tinha atingido os m&uacute;sculos da face do Fidel, a sua parte
neurol&oacute;gica, etc., ou se estava contido no canal auditivo) por uma
quest&atilde;o de precau&ccedil;&atilde;o. O resultado deste exame revelou-nos que
a massa tumoral, que est&aacute; em crescimento, ainda se encontra restrita ao
canal auditivo, n&atilde;o estando a invadir o nervo ou a parte neurol&oacute;gica do
Fidel, o que s&atilde;o boas not&iacute;cias, uma vez que todo o desconforto e dor
que este quatro patas sente poder&aacute; desaparecer com a
remo&ccedil;&atilde;o do canal auditivo todo, ficando a sua orelha, mas com o
interior vazio.J&aacute; temos uma estimativa para a opera&ccedil;&atilde;o do Fidel,
que ir&aacute;, ainda, fazer um raio-X para se saber se existem ou n&atilde;o
met&aacute;stases; caso n&atilde;o se confirmem, iremos avan&ccedil;ar para a
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Ice, Fêmea arraçado(a) de Husky Siberiano de porte Médio com 10 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 9477 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9477

A Ice &eacute; uma cadelinha de porte m&eacute;dio-pequeno (tem &agrave; volta
de 16kg apesar de ser cruzada de Husky), com cerca de 3 aninhos,que foi
encontrada na rua, completamente desorientada e faminta. N&atilde;o tinha chip e
calculamos que tenha sido ali largada, longe de zonas que pudesse conhecer...Nas
suas primeiras semanas no abrigo, a Ice n&atilde;o sabia como se comportar e
aparentava nunca ter tido grande sociabiliza&ccedil;&atilde;o com outros animais e
pessoas. Felizmente, foi se acalmando e aprendendo a conviver.Agora, esta olho
azul j&aacute; se aproxima das pessoas, j&aacute; pede festas e j&aacute; brinca
muito com alguns dos seus "c&atilde;opanheiros"! Embora mantenha uma pequenina
parte da timidez com que a conhecemos, natural de um animal que j&aacute; passou
pelo abandono, rapidamente aprendeu a confiar/a andar com trela guiada por
qualquer visitante, e foi esterilizada, vacinada e desparasitada. &Agrave; Ice
j&aacute; s&oacute; falta uma fam&iacute;lia que a ajude a continuar a progredir e
que a fa&ccedil;a muito mais feliz do que ela &eacute; em matilha - isto &eacute;,
algu&eacute;m que lhe possa dar toda a aten&ccedil;&atilde;o que ela, hoje em dia,
j&aacute; tanto valoriza e procura (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer adotar a
Ice, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe n&atilde;o pode
adotar a Ice, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Ice. Contacte-nos atrav&eacute;s do
email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Ice. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Nina, Fêmea arraçado(a) de Malinois de porte Grande com 8 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 9664 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9664

A Nina &eacute; uma Malinois que j&aacute; teve donos: uma fam&iacute;lia de
estrangeiros que a agredia por divers&atilde;o e a obrigava a viver com o
a&ccedil;aime colocado dia e noite...   Naturalmente, era uma cadelinha altamente
traumatizada quando a conhecemos. N&atilde;o lhe consegu&iacute;amos tocar sem
que ficasse aterrorizada. Hoje em dia, est&aacute; bastante menos assustada e
revela-se extremamente meiga, soci&aacute;vel e submissa com as pessoas que
j&aacute; conhece, embora dominante com os outros c&atilde;es.   &Eacute; ainda
um pouco t&iacute;mida perante quem conhece mal, mas depois de se habituar aos
humanos que a rodeiam mostra o seu lado de companheira brincalhona, ativa e
muito, muito leal e apegada aos que lhe s&atilde;o mais pr&oacute;ximos.  A Nina
est&aacute; esterilizada, vacinada e desparasitada, tem 1 ano e meio, 22kg e
procura uma fam&iacute;lia afetuosa como ela.  Se quer e pode adotar a Nina,
contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com
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Kima, Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 13
anos..Ao nosso cuidado há mais de 13 anos.

Usar Referência 9451 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9451

A Kima &eacute; uma charmosa podenga de porte m&eacute;dio com cerca de 6
anos que, no passado, viveu enjaulada e sofreu maus tratos nas m&atilde;os de um
ca&ccedil;ador. Foi v&aacute;rias vezes mordida por outros c&atilde;es, mas
&eacute; t&atilde;o inofensiva que nunca reagiu.Est&aacute; connosco h&aacute; 4
anos e meio e j&aacute; era altura de conhecer o tipo de vida e de donos que
merece. A Kima &eacute; t&iacute;mida no primeiro contacto, pondo a cauda entre
as patas quando recebe festas de desconhecidos, mas &eacute; tamb&eacute;m
extremamente pac&iacute;fica e um verdadeiro amor de cadela. S&oacute; precisa
de ganhar confian&ccedil;a, pois revela-se uma amiga meiga e irresist&iacute;vel
com quem j&aacute; conhece.&Eacute; muito soci&aacute;vel e pachorrenta com
outros c&atilde;es e j&aacute; est&aacute; esterilizada, vacinada e desparasitada.
N&atilde;o &eacute; justo esperar tantos anos por um lar e uma fam&iacute;lia que a
acarinhe. Ajude-nos a encontr&aacute;-la (&aacute;rea da Grande Lisboa). Se quer
adotar a Kima, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.comSe
n&atilde;o pode adotar a Kima, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o
melhor poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha da Kima. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com- Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Kima. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0000 9910 5757 48864 (banco Montepio)
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Leia, Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 9877 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9877

A Leia foi encontrada na rua, esquel&eacute;tica e desorientada no meio de uma
estrada onde correu s&eacute;rios riscos de atropelamento, mas da qual n&atilde;o
foi dif&iacute;cil resgat&aacute;-la, devido &agrave; sua meiguice e confian&ccedil;a
nas pessoas...   Acreditamos que ali foi deixada, por quem n&atilde;o merecia essa
confian&ccedil;a, e para morrer. Felizmente, o pior n&atilde;o aconteceu, e tem tudo
para viver o dobro dos cerca de 5 anos que j&aacute; viveu!  A Princesa Leia
&eacute; uma simpatia de podenga, de porte m&eacute;dio-pequeno (com &agrave;
volta de 14kg). Derrete-se com todas as pessoas que lhe derem festinhas, &eacute;
pac&iacute;fica com gatos (&agrave; exce&ccedil;&atilde;o dos que v&ecirc; na rua,
que a deixam "doida" de curiosidade) e d&aacute;-se lindamente com os outros
c&atilde;es.  J&aacute; se habituou a andar com trela sem qualquer problema, assim
como de carro, e s&oacute; precisa de uma fam&iacute;lia definitiva - uma que nunca
a deixe voltar a passar pelo abandono!  Se quer adotar a Leia, contacte-nos
atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Leia,
existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja
padrinho ou madrinha da Leia. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Leia. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Mafalda, Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 9832 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9832

A Mafaldinha &eacute; uma Podenga de cerca de 3 anos e porte m&eacute;dio
(15kg) muito simp&aacute;tica e soci&aacute;vel. Pode revelar-se t&iacute;mida no
momento de conhecer novas pessoas, mas gosta sempre muito da companhia e de
aten&ccedil;&atilde;o!  No passado, pertenceu a toxicodependentes e acabou por
ficar sozinha na rua. Agora, procura uma fam&iacute;lia que nunca a abandone ou
maltrate, e, idealmente, que tenha outro patas, pois a Mafalda adora a
presen&ccedil;a de outros c&atilde;es com quem possa brincar e estabelecer uma
amizade para toda a vida.  Se quer adotar a Mafalda, contacte-nos atrav&eacute;s
do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar a Mafalda, existem
outras formas de nos ajudar a cuidar dela o melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho
ou madrinha da Mafalda. Contacte-nos atrav&eacute;s do email
padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de da Mafalda. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do
NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Panadinho, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 9964 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9964

O nosso ruivo de olhos cor-de-mel foi retirado, pela pol&iacute;cia, aos seus "ex-
donos" na sequ&ecirc;ncia de uma queixa por maus tratos. Felizmente, n&atilde;o
ficou traumatizado e conseguiu ultrapassar a triste situa&ccedil;&atilde;o que viveu
nos seus primeiros meses.   O Panadinho tem, agora, 9 meses e &agrave; volta de
8kg, e &eacute; ativo e en&eacute;rgico como &eacute; natural de um cachorro desta
idade. &Eacute;, tamb&eacute;m, muito simp&aacute;tico com toda a gente, super
soci&aacute;vel com outros c&atilde;es e seria &oacute;timo ser adotado por uma
fam&iacute;lia que j&aacute; tivesse pelo menos um, para poderem brincar no dia a
dia.  Ser&aacute; castrado em breve, e j&aacute; anda lindamente com trela. Tudo o
que precisa &eacute; de novos donos que o saibam respeitar, cuidar e acarinhar
como um membro da fam&iacute;lia merece.  Se quer adotar o Panadinho, contacte-
nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se n&atilde;o pode adotar o
Panadinho, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor
poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha do Panadinho. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de do Panadinho. Fa&ccedil;a-nos chegar a
sua ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Julieta, Fêmea arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Médio com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 9787 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9787

A Julieta e o seu irm&atilde;o foram abandonados num canil municipal, por um
ca&ccedil;ador... Estavam com um desgosto enorme e o seu destino era o abate,
motivo pelo qual os resgat&aacute;mos.  O seu irm&atilde;o foi rapidamente adotado
e j&aacute; &eacute; muito mais feliz, mas infelizmente a Julieta revelou-se mais
medrosa que ele e um pouco possessiva com o seu espa&ccedil;o, pelo que procura
uma fam&iacute;lia especial: uma fam&iacute;lia compreensiva que queira dedicar
algum tempo a conquist&aacute;-la e a mostrar-lhe que o pior j&aacute; passou.   A
Julieta precisa muito de melhores amigos para a vida que a fa&ccedil;am sentir-se
mais segura (&aacute;rea da Grande Lisboa). &Eacute; uma podenga portuguesa de
p&ecirc;lo cerdoso e porte pequeno, com cerca de 6kg e 2 aninhos, soci&aacute;vel
com c&atilde;es e tamb&eacute;m com gatos, embora deva ser vigiada se estiver em
contacto com felinos, porque gosta de brincar com eles e a maioria n&atilde;o acha
muita piada! J&aacute; est&aacute; esterilizada, vacinada e desparasitada.  Se quer
adotar a Julieta, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com  Se
n&atilde;o pode adotar a Julieta, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dela o
melhor poss&iacute;vel:  - Seja padrinho ou madrinha da Julieta. Contacte-nos
atrav&eacute;s do email padrinhosmpf@gmail.com  - Contribua para a
alimenta&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de da Julieta. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua
ajuda atrav&eacute;s do NIB 0036 0104 9910 0037 266 64 (banco Montepio)
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Tintim, Macho arraçado(a) de Podengo Pequeno Português de porte Pequeno com
15 anos..Ao nosso cuidado há mais de 15 anos.

Usar Referência 9536 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9536

O Tintim &eacute; um podengo pequeno muito especial. Tem o p&ecirc;lo
encaracolado e uma marca do seu triste passado, que n&atilde;o sabemos se
desaparecer&aacute;...Est&aacute; no seu pesco&ccedil;o e deve-se ao facto de o
Tintim ter vivido preso a uma corrente durante, provavelmente, toda a sua vida
at&eacute; agora. Quando o descobrimos e desacorrent&aacute;mos, o seu
pesco&ccedil;o estava em "carne viva" porque a corrente o estava a ferir constante e
gravemente. Resgat&aacute;mo-lo e fiz&eacute;mos o tratamento que sarou a ferida,
mas deixou a referida marca.Tamb&eacute;m na sua personalidade vemos marcas
de infelicidade. O Tintim tem muito para dar, mas precisa que algu&eacute;m
desperte nele o que os maus tratos adormeceram - que o fa&ccedil;a voltar a
acreditar na nossa esp&eacute;cie.Precisa, urgentemente, de ser adotado por uma
fam&iacute;lia carinhosa que o fa&ccedil;a esquecer o seu passado e lhe garanta
futuro muito mais feliz (&aacute;rea da Grande Lisboa).Se quer e pode adotar o
Tintim, contacte-nos atrav&eacute;s do email adocaompf@gmail.com.Se n&atilde;o
pode adotar o Tintim, existem outras formas de nos ajudar a cuidar dele o melhor
poss&iacute;vel:- Seja padrinho ou madrinha do Tintim. Contacte-nos atrav&eacute;s
do email padrinhosmpf@gmail.com.- Contribua para a alimenta&ccedil;&atilde;o e
sa&uacute;de do Tintim. Fa&ccedil;a-nos chegar a sua ajuda atrav&eacute;s do NIB
0079 0000 4682 5711 10193 (banco BIC).
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