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Figo, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 9099 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9099

O Figo &eacute; uma amig&atilde;o de quatro patas, muito meigo com as pessoas
mas defensor do seu espa&ccedil;o para com os outros animais.

Leshmniose controlada.
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Fiona, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 14 anos.

Usar Referência 9152 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9152

Pachorrenta, gulosa, calma, independente mas meiga com quem conhece,
soci&aacute;vel.
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Mike, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 17 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 17 anos.

Usar Referência 8832 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8832

Chegou jovem a SOS dos Animais de Moura, foi necess&aacute;rio ampuntar a pata
dianteira, este menino de olhos expressivos &eacute; desconfiado com estranhos,
necessita de algu&eacute;m que o conquiste e mime.
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Molda, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 9121 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9121

O tamanho da Molda &eacute; directamente proporcional ao seu grau de
do&ccedil;ura e simpatia, tem um ar pachorrento e adora dormir longas sestas, mas
assim que v&ecirc; que umas valentes festas se est&atilde;o a aproximar levanta-se
como um foguete. Calma e paciente, &eacute; optima com crian&ccedil;as, qualquer
fam&iacute;lia seria felizarda em a ter.
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Pantufa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 5628 para mais informação.

Alojado na ala Zona da Entrada, box/jaula Boxe 5

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5628

Cadela de porte grande, com 4 anos. Foi entregue por uma senhora cujo vizinho
imigrou, deixando a Pantufa na rua.
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Wagner, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 9111 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9111

O Wagner &eacute; um jovem adulto que n&atilde;o tolera a vida numa boxe,
&eacute; um animal energ&eacute;tico, rodopia na boxe derivado ao stress,
precisava de uma familia que lhe proporciona-se a aten&ccedil;&atilde;o,
pac&ecirc;ncia para o ensinar a andar a trela e exerc&iacute;cio que ele necessita,
s&oacute; tem uma condi&ccedil;&atilde;o, o doce Wagner ter&aacute; que ser filho
unico pois n&atilde;o se d&aacute; com outros animais.
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Cigana, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 9148 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9148

A Cigana &eacute; uma menina meiga e simp&aacute;tica, conquista qualquer um
com o seu olhar ternurento. &Eacute; muito apegada ao seu companheiro
Dartac&atilde;o.
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Dartacão, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 9149 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9149

Menino meigo, calmo e simp&aacute;tico. Ligado a sua companheira Cigana.
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Ginja, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 8831 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8831

A Ginja chegou a SOS dos Animais de Moura com 6 beb&eacute;s,
energ&eacute;tica, adora o contacto com os humanos, d&aacute;-se mal com outros
animais, com um sorriso contagiante.

Página 10 de 22 http://sosdosanimais.wix.com/moura-org http://www.portugalzoofilo.



SOS dos Animais de Moura - Telefone: 965079464 - E-mail: sosdosanimaisdemoura@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 8860 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8860

Jovem, simp&aacute;tica e sorridente, &eacute; assim a nossa Julie, adora o
cantacto com os humanos, quanto mais fetas melhor.
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Menino Vaz de Camões, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 17 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 17 anos.

Usar Referência 9100 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9100

Menino Vaz de Cam&otilde;es em honra do poeta Portugu&ecirc;s, cego de um olho
mas nada o impede de adorar pessoas e as seguir em busca de mais uma festa,
mais um biscoito ou mais um passeio, s&eacute;nior meigo e soci&aacute;vel,
procura uma famil&iacute;a para sempre.
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Ricá, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9104 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9104

Encontra-se na SOS desde os 3 meses, cresceu sem saber o que &eacute; ter uma
casa e uma familia, muito meiga e energ&eacute;tica, bela amiga de longas
caminhadas.
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Sasha, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9103 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9103

O Sasha n&atilde;o &eacute; soci&aacute;vel com outros animais, ter&aacute; que
ser ´´filho´´ &uacute;nico, meigo, simp&aacute;tico, adora mimos, n&atilde;o sabe
andar &aacute; trela, precisa de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para o
ensinar.
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Zorrinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 9150 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9150

Receoso mas meigo, facil de conquistar com biscoitos e brincadeiras.
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Lizt, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 9114 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9114

Este pequeno amigo n&atilde;o teve um come&ccedil;o de vida f&aacute;cil, foi
deixado amarrado a porta da SOS depois de ser arrastado no alcatr&atilde;o,
deixando as patas posteriores com fracturas expostas, foram necess&aacute;rios
mais de 3 meses para que o Lizt ficasse bem, como consequ&ecirc;ncia &eacute; um
animal medroso e desconfiado, precisa de algu&eacute;m que o conquiste com
calma e paci&ecirc;ncia, o List sabe que anda por ai algu&eacute;m capaz de o fazer
esquecer todos os males porque j&aacute; passou e ai sim confiar&aacute;.
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Nico, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 9120 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9120

O Nico &eacute; um rodinhas baixas ador&aacute;vel, energ&eacute;tico, mas meigo
e calmo com pessoas, fica a receber festas at&eacute; algu&eacute;m dizer que
chega, soci&aacute;vel e curioso.
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Pinóquio, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 9118 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9118

A personifica&ccedil;&atilde;o do bom-humor, o Pin&oacute;quio tem sempre um
sorriso de orelha a orelha, muito paciente e soci&aacute;vel, adora a companhia
humana, dono de uma energia inesgot&aacute;vel, excelente companheiro para
longos passeios.
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Twist, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 5625 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=5625

Andava pelas ruas de Moura cheio de fome e com a pata traseira esquerda inchada
e deslocada, provavelmente em virtude de atropelamento. Caminha como se
dan&ccedil;asse, pois a fractura na patinha j&aacute; estava consolidada aquando
do resgate. Tem uns lindos olhos cor de mel e pestanas de fazer inveja &agrave;
Cl&aacute;udia Shiffer. Muito meiguinho.
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Gina, Fêmea arraçado(a) de Rafeiro do Alentejo de porte Grande com 13 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 13 anos.

Usar Referência 9157 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9157

A Gina foi deixada amarrada a entrada da SOS numa noite de passagem de ano,
deixou de comer at&eacute; confiar em quem a alimentava e cuidava dela, &eacute;
receosa, foge da confus&atilde;o mas quando conquistada agradece as festas,
escovadelas e passeios. Soci&aacute;vel e n&atilde;o mostra agressividade para
com os humanos, apesar de se tentar esconder ao m&aacute;ximo de
desconhecidos.
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Moça, Fêmea arraçado(a) de Rafeiro do Alentejo de porte Grande com 11 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 9101 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9101

Esta &eacute; a Mo&ccedil;a, s&oacute; a pouco tempo se deixa tocar. &Eacute; um
pouco desconfiada, mas deseja aproximar-se das pessoas, o que faz com cuidado.
Muito inteligente, soci&aacute;vel com outros animais.
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