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Grupo de Voluntários Canil Municipal de Sintra - Telefone: 963811031 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 5518 para mais informação.

Alojado na ala Canil, box/jaula Canil

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5518

Conhece o cão com as orelhas mais engraçadas do mundo? Agora conhece! Sou
eu! Sou jovem e meigo, adoro festinhas e biscoitos.

Procuramos para o BONÉ donos responsáveis que lhe possam proporcionar toda a
atenção e cuidados que merece.

Se tem condições e carinho para oferecer, venha conhecê-lo e dar-lhe uma nova
vida!

[a todos os animais adoptados no Canil Municipal de Sintra são oferecidas a
esterilização/castração - no caso de o animal não ter sido já esterilizado - e a
primeira vacina e o reforço]

Contactos para adopção ou mais informações:
adopcoes.cmsintra@gmail.com
Rita (voluntária) 963811031

Siga-nos no facebook! Ajude-nos a divulgar os nossos amigos de 4 patas:
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Grupo de Voluntários Canil Municipal de Sintra - Telefone: 963811031 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 8241 para mais informação.

Alojado na ala Canil, box/jaula Canil

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8241

*ADOP&Ccedil;&Atilde;O URGENTE*uma fam&iacute;lia para o HoudiniO Houdini
&eacute; um c&atilde;ozinho extremamente meigo. Apesar de ser adulto, &eacute;
ainda muito novo.Tamb&eacute;m pensa que &eacute; m&aacute;gico. Consegue
trepar grades e abrir portas. E isto n&atilde;o tem sido bom para ele, porque tem de
viver mais confinado por estar sempre a trepar. Est&aacute; muito triste.A sua
adop&ccedil;&atilde;o &eacute; muito urgente. O Houdini precisa de mais
aten&ccedil;&atilde;o e de mais espa&ccedil;o. E de uma fam&iacute;lia que o
acarinhe. N&atilde;o poder&aacute; ter acesso livre a um quintal ou espa&ccedil;o
exterior sem ser supervisionado, porque consegue trepar.Contactos para
adop&ccedil;&atilde;o ou mais informa&ccedil;&otilde;es:Rita (volunt&aacute;ria) |
963811031 adopcoes.cmsintra@gmail.co<wbr />m
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Grupo de Voluntários Canil Municipal de Sintra - Telefone: 963811031 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 5525 para mais informação.

Alojado na ala Canil, box/jaula Canil

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5525

Não há descrição para tamanha meiguice...! Esta cadela maravilhosa só quer festas
e mimos.
Precisa com urgência de donos responsáveis que lhe possam dar toda a atenção
que merece!

O Canil responsabiliza-se pela sua esterilização.

Contactos para adopção ou mais informações:
adopcoes.cmsintra@gmail.com
Rita (voluntária) - 963811031

Siga-nos no facebook! Ajude-nos a divulgar os nossos amigos de 4 patas:
http://www.facebook.com/pages/Grupo-de-Volunt%C3%A1rios-do-Canil-Municipal-
de-Sintra/168415979898477
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Grupo de Voluntários Canil Municipal de Sintra - Telefone: 963811031 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 5527 para mais informação.

Alojado na ala Canil, box/jaula Canil

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5527

O PALHACITO é um cãozinho muito simpático, brincalhão e sociável com pessoas e
outros animais. Gosta muito de saltar e adora festinhas!
Procura donos responsáveis que lhe possam dar toda a atenção e os cuidados que
merece!

Contactos para adopção ou mais informações:
adopcoes.cmsintra@gmail.com
Rita (voluntária) - 963811031

Siga-nos no facebook! Ajude-nos a divulgar os nossos amigos de 4 patas:
http://www.facebook.com/pages/Grupo-de-Volunt%C3%A1rios-do-Canil-Municipal-
de-Sintra/168415979898477
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Grupo de Voluntários Canil Municipal de Sintra - Telefone: 963811031 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 8188 para mais informação.

Alojado na ala Canil, box/jaula Canil

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8188

A Pandora tem apenas quatro meses. Foi demasiado negligenciada na sua curta
vida. Foi entregue no canil depois de ter sido atropelada. Para al&eacute;m de uma
pata ferida, que possivelmente ter&aacute; de ser amputada, foi-lhe diagnosticado
um problema de pele &ndash; que est&aacute; praticamente curado &ndash; e
raquitismo. Infelizmente ficar&aacute; com mazelas daquilo por que j&aacute;
passou.A Pandora &eacute; ainda uma beb&eacute; e precisa agora de encontrar
uma fam&iacute;lia muito respons&aacute;vel que lhe possa proporcionar uma vida
feliz e de acordo com as suas necessidades.&Eacute; uma cadelinha muito
simp&aacute;tica e soci&aacute;vel. N&atilde;o &eacute; justo que, depois de tudo o
que passou, fique a viver numa boxe de um canil.O Canil Municipal de Sintra
responsabiliza-se pela sua esteriliza&ccedil;&atilde;o.Contactos para
adop&ccedil;&atilde;o ou mais informa&ccedil;&otilde;es:Rita (volunt&aacute;ria) |
963811031 adopcoes.cmsintra@gmail.com
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Grupo de Voluntários Canil Municipal de Sintra - Telefone: 963811031 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 5495 para mais informação.

Alojado na ala Canil, box/jaula Canil

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5495

Está sempre aos saltos, este cãozinho! Foi por isso que lhe chamaram SALTITÃO. É
muito meigo e precisa de mais espaço para poder correr e brincar.

Procuramos para o SALTITÃO donos responsáveis que lhe possam proporcionar
toda a atenção e cuidados que merece.

Contactos para adopção ou mais informações:
adopcoes.cmsintra@gmail.com
Rita (voluntária) 963811031

Siga-nos no facebook! Ajude-nos a divulgar os nossos amigos de 4 patas:
http://www.facebook.com/pages/Grupo-de-Volunt%C3%A1rios-do-Canil-Municipal-
de-Sintra/168415979898477
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Grupo de Voluntários Canil Municipal de Sintra - Telefone: 963811031 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 8240 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8240

Este &eacute; o Tarik, um c&atilde;ozinho de porte m&eacute;dio habituado a viver
num apartamento.Temos at&eacute; ao dia 10 de Abril para encontrar
algu&eacute;m que o acolha na sua fam&iacute;lia, a partir desse dia n&atilde;o tem
lugar onde ficar.

Precisamos de encontrar uma fam&iacute;lia respons&aacute;vel que o possa
acolher.

Nota: este c&atilde;ozinho n&atilde;o est&aacute; acolhido no canil municipal de
Sintra.Contactos para mais informa&ccedil;&otilde;es:Rita (volunt&aacute;ria) |
963811031 adopcoes.cmsintra@gmail.co<wbr />m
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