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Kira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13618 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13618

A Kira e o Liam foram dois irm&atilde;os resgatados de uma situa&ccedil;&atilde;o de
extrema neglig&ecirc;ncia mas, apesar do in&iacute;cio de vida atribulado,
cresceram fortes, saud&aacute;veis e com boa &iacute;ndole. Frequentaram uma
escola para aprenderem boas maneiras e foram adotados por duas fam&iacute;lias
diferentes.
Infelizmente as condi&ccedil;&otilde;es da fam&iacute;lia da Kira mudaram e ela
est&aacute; de novo para ado&ccedil;&atilde;o.

Muito amistosa com humanos e outros c&atilde;es, atenciosa nas brincadeiras
quando os parceiros s&atilde;o mais pequenos, menos velozes ou com mau feitio, a
Kira &eacute; extremamente inteligente, tem vontade de aprender, uma energia
inesgot&aacute;vel. Gosta de ver filmes &agrave; noite, no sof&aacute;, e de dormir
abra&ccedil;ada. A Kira desconfia que a vida pode ser uma aventura maravilhosa
como nos filmes, mas precisa de si para acreditar em pleno.

Se gosta de atividades ao ar livre e procura constituir fam&iacute;lia, n&atilde;o perca
esta oportunidade de conhecer uma parceira empenhada em criar consigo uma
fam&iacute;lia feliz e plena de vida.Como vem de outra fam&iacute;lia a AZP
apadrinha o acompanhamento profissional da nova ado&ccedil;&atilde;o
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Max, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 13617 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13617

Este bom gigante tem les&otilde;es cr&oacute;nicas na coluna pelo que precisa de
uma dieta controlada para se manter elegante e passeios di&aacute;rios para manter
a mobilidade (embora se tiver acesso ao exterior ele trate da sua pr&oacute;pria
fiioterapia). O Max neste momento est&aacute; aut&oacute;nomo, n&atilde;o
&eacute; nada exigente, precisa apenas de est&iacute;mulo, amor e carinho e
infelizmente est&aacute; ainda a viver num hotel. Nada sabemos do seu passado,
mas com a ajuda de todos podemos construir-lhe um futuro feliz. O Max tem cerca
de 8-10 anos, pesa 44 kg, &eacute; leishmaniose negativo, est&aacute; castrado,
desparasitado, vacinado, chipado, tem uma paci&ecirc;ncia do tamanho do mundo e
procura uma fam&iacute;lia de acolhimento definitivo ou tempor&aacute;rio.
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Barbie, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 8863 para mais informação.

Alojado na ala AZP - CÃES, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8863

O meu nome &eacute; Barbie mas n&atilde;o sou uma boneca! Sou uma cadelinha
adulta, muito esperta, deveras inteligente &ndash; basta olharem para os meus olhos
- e muito cheia de vida. Trouxeram-me &agrave; AZP, em Agosto de 2014, porque
tinha sido envenenada; j&aacute; cheguei muito mal mas aqui descobriram que
tamb&eacute;m tinha uma infec&ccedil;&atilde;o grave e tive de ser esterilizada de
urg&ecirc;ncia. Estive 3 dias em coma, entre a vida e a morte &ndash; como
resultado, acabei por ficar a tremer um bocadinho. Tamb&eacute;m dizem que, por
causa disso, fiquei rabujenta. Concedo que tenho de ser devidamente apresentada a
pessoas (e a outros animais) que n&atilde;o conhe&ccedil;o mas, inteligente como
eu sou, rapidamente aceito e respeito limites.... sou ent&atilde;o uma amiga leal e
uma excelente companheira - incluindo de brincadeira.

Mais informa&ccedil;&otilde;es em http://azp.pt/adocao-caes.php

Contactos: amelia.azp.adocao@gmail.com / 966 393 770 A ida da Barbie para FAT
ou para adop&ccedil;&atilde;o implica a visita &agrave; nova casa.
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