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Azur, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16761 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16761

Preparem os vossos cora&ccedil;&otilde;es porque se v&atilde;o derreter em 3, 2,
1...

Esta &eacute; a Azur! Uma beb&eacute; linda de morrer e que s&oacute; quer
mimooo!

Foi resgatada da rua com a sua m&atilde;e (que tamb&eacute;m estar&aacute; para
ado&ccedil;&atilde;o) e agora precisa de uma fam&iacute;lia para sempre

Tem cerca de 2,5 meses e ficar&aacute; de porte m&eacute;dio.

Ser&aacute; entregue chipada e com a primeira vacina e a esteriliza&ccedil;&atilde;o
&eacute; obrigat&oacute;ria aos 6/7 meses.

Ajudem-nos a partilhar esta beb&eacute;, n&atilde;o a deixem crescer num canil

Localiza&ccedil;&atilde;o: Amadora
Contacto: rafeirosos@gmail.com
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Bóris, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15877 para mais informação.

Alojado na ala Cães, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15877

O B&oacute;ris &#128155; Est&atilde;o a ver aqueles c&atilde;es grandes que se
comportam como verdadeiros senhores? Que t&ecirc;m tamanho, mas que sabem
estar. Que se encostam a pedir mimos e que d&atilde;o um beijinho envergonhado.
Que ficam felizes por nos verem, que fazem a festa, mas rapidamente se acalmam.
Este &eacute; o B&oacute;ris! S&atilde;o muitos kgs de amor e de agradecimento.
Todo ele &eacute; felicidade e alegria por ter tido a oportunidade de ser resgatado.
Ele passeia a sorrir, ele agradece cada refei&ccedil;&atilde;o &#128155; O
B&oacute;ris nunca teve amor e nunca soube o que era uma festinha. Vivia na rua e
n&atilde;o permitia o toque, mas ao fim de poucas semanas ap&oacute;s o resgate,
aprendeu a deixar-se amar. Agora &eacute; dos c&atilde;es mais meigos que temos
&#128155; Procura uma fam&iacute;lia t&atilde;o especial como ele! Adora outros
animais, &eacute; de porte grande (cerca de 35kg), mas n&atilde;o se deixem
assustar com o tamanho! Tem um mega cora&ccedil;&atilde;o e est&aacute; pronto
para ser o melhor amigo de algu&eacute;m &#128155; Tem cerca de 4 anos e
ser&aacute; entregue castrado, chipado e vacinado.  Localidade: Amadora
Contactos: rafeirosos@gmail.com
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Chicão, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 2 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 meses.

Usar Referência 16648 para mais informação.

Alojado na ala Cães, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16648

 a minha l&iacute;ngua de fora! Estava s&oacute; a fazer uma careta &agrave; tia-
fot&oacute;grafa  queixam-se muito de mim: que nunca fico t&atilde;o fofo e giro nas
fotos como ao vivo e a cores Eu sou o Chic&atilde;o e sou o c&atilde;o mais feliz do
mundo  adoro tudo!Adoro passear! Adoro novos cheiros! Adoro amigos! Adoro
humanos! Adoro adoro adoro adoro!!Hoje sou muito feliz mas antigamente&hellip;
antigamente n&atilde;o era assim&hellip;Agora que j&aacute; sei fazer imensas
coisas giras como andar &agrave; trela e passear civilizadamente (mais ou menos,
v&aacute;) procuro uma fam&iacute;lia humana que me mostre novos mundos e
experi&ecirc;ncias!Tenho cerca de 2 anos, estou desparasitado e chipado. Serei
entregue para ado&ccedil;&atilde;o vacinado e castrado. Sou de porte m&eacute;dio
(20 kg) mas XXXXXL em lambeijosLocalidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Chouriço, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 5174 para mais informação.

Alojado na ala Apelo Externo, box/jaula Apelo Externo

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5174

Meigo. Sociável com cães e gatos. Anda muito bem à trela.
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Oliver, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15105 para mais informação.

Alojado na ala Cães, box/jaula Cães

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15105

OLIVER

J&aacute; o conhecem: &eacute; o Oliver Resgatado de condi&ccedil;&otilde;es
dif&iacute;ceis - conheceu passeios, brincadeiras e humanos carinhoso connosco
Por ter estado toda a sua curta vida acorrentado, est&aacute; &aacute;vido por
novas experi&ecirc;ncias  Por outro lado &eacute; um c&atilde;o extremamente
inteligente e muito amigo!Adora aprender coisas novas, passear e fazer novos
amigos Procura uma fam&iacute;lia para sempre!&Eacute; de porte
m&eacute;dio/grande, muito soci&aacute;vel com outros animais, est&aacute;
habituado &agrave; presen&ccedil;a de gatos, tem cerca de 1 ano e meio,
est&aacute; castrado e chipado.Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Urano, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16542 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=16542

Eu sou o Urano e sim, sou o beb&eacute; mais fofo dos arredores Tenho dois meses
e procuro uma fam&iacute;lia! Daquelas que d&atilde;o amor sempreeee Vou ficar de
porte m&eacute;dio e serei entregue chipado e com a primeira vacina. Envias e-mail
&agrave;s tias?rafeirosos@gmail.comLocaliza&ccedil;&atilde;o: Amadora

Página 7 de 9 https://rafeirossos.com/ http://www.portugalzoofilo.



Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Trovoada, Macho arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 5250 para mais informação.

Alojado na ala Apelo Externo, box/jaula Apelo Externo

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5250

Meigo mas muito assustado. Sociável com cães e cadelas.
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