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Taylor, Macho arraçado(a) de Cão Pastor Alemão de porte Grande com 5 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13470 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13470

O Taylor &eacute; um bom gigante. Cruzado de pastor alem&atilde;o o Taylor tem
energia que nunca mais acaba.&#128513;Este grandalh&atilde;o ainda &eacute;
muito novinho e achamos um crime estar fechado numa box dia ap&oacute;s dia.O
Taylor precisa de espa&ccedil;o, regras e aten&ccedil;&atilde;o. O Taylor precisa de
muito mais do que aquilo que lhe damos.O Taylor tem 1 ano e meio e precisa de ser
castrado, precisamos de ajudas para a castra&ccedil;&atilde;o. N&atilde;o vamos
entregar o Taylor para estar a corrente ou para fazerem
cria&ccedil;&atilde;o.Precisamos da vossa ajuda para partilhar muito o lindo Taylor,
queremos proporcionar-lhe algo muito melhor, onde o Taylor possa brincar, correr,
receber miminhos, cuidados m&eacute;dicos e muito amor. Partilhem este menino,
se o quiserem conhecer preencham o formul&aacute;rio. Vamos mudar a vida do
Taylor?
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Desconhecido, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 5 anos.

Usar Referência 13468 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13468

E o nosso doce Rudy? N&atilde;o merece uma casinha? Merece pois
&#10084;&#65039;O Rudy &eacute; um menino ainda muito novinho, de uma
do&ccedil;ura extrema e super carente... Mas o Rudy j&aacute; espera h&aacute;
tanto tempo que j&aacute; n&atilde;o sabemos que palavras havemos de usar para
ajud&aacute;-lo a encontrar uma fam&iacute;lia &#128532;&Eacute; um pouco triste
termos tantos meninos que perfeitamente se podem integrar numa fam&iacute;lia e
n&atilde;o sabermos mais o que fazer para mostrar, para vos fazer chegar o
qu&atilde;o fant&aacute;sticos s&atilde;o.E depois h&aacute; as
adop&ccedil;&otilde;es e as devolu&ccedil;&otilde;es,como foi o caso do Rudy, os
dias intermin&aacute;veis de tristeza, de car&ecirc;ncia,de des&acirc;nimo...Hoje
gost&aacute;vamos muito de encontrar uma casinha para o Rudy e saber que este
novo ano traria um novo cap&iacute;tulo &agrave; sua vida, um cap&iacute;tulo feliz,
diferente e repleto de amor.Rudy &eacute; amor &#10084;&#65039;Rudy &eacute;
para sempre &#10084;&#65039;Adopte com o cora&ccedil;&atilde;o
&#10084;&#65039;
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Lassio, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 12099 para mais informação.

Alojado na ala 1, box/jaula Lassio

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12099

Tem um porte fant&aacute;stico o nosso Lassio, n&atilde;o tem? E umas cores
maravilhosas? E um sorriso encantador? Pois &eacute;, mas continua connosco a
aguardar por uma fam&iacute;lia respons&aacute;vel.J&aacute; conhecem o
passado do Lassio mas para quem n&atilde;o se lembra, vamos resumir em algumas
linhas aquilo que conhecemos deste menino. Vimos o Lassio pela primeira vez num
canil municipal. Era um c&atilde;o muito jovem, grandalh&atilde;o,
desengon&ccedil;ado, brincalh&atilde;o, alegre e super mimalho. Foi adoptado, mas
n&atilde;o foi bem adoptado infelizmente. Provavelmente devido ao porte escolheram
o Lassio para guardar uma f&aacute;brica. O Lassio n&atilde;o percebia nada dessa
fun&ccedil;&atilde;o mas foi "ensinado", sabemos l&aacute; como, a cumprir o seu
cargo. E durante uns anos serviu para o que queriam at&eacute; a f&aacute;brica
fechar. Quando tal aconteceu, o Lassio ia ser reencaminhado novamente para o
canil. Esta &eacute; a est&uacute;pida mentalidade de grande parte das pessoas,
adoptam, e depois descartam...Soubemos por mero acaso que o nosso Lassio ia ser
entregue no canil e como n&atilde;o pod&iacute;amos permitir que um menino
t&atilde;o doce fosse novamente para l&aacute;, arranjamos forma de o receber.
Mas o Lassio j&aacute; n&atilde;o era o mesmo que conhecemos uns anos antes. O
Lassio brincalh&atilde;o, alegre, de confian&ccedil;a, tinha desaparecido e tinha dado
lugar a um c&atilde;o inst&aacute;vel, inseguro, dominante, alerta, reactivo...Como
puderam colocar um menino que era t&atilde;o doce num c&atilde;o t&atilde;o
inst&aacute;vel? O que lhe fizeram para ter mudado tanto? O tempo foi passando e
neste momento o Lassio convive todos os dias com os volunt&aacute;rios e gosta
muito. :)N&atilde;o podemos dizer que &eacute; o mesmo c&atilde;o que
conhecemos h&aacute; 6 anos atr&aacute;s mas seguramente tamb&eacute;m
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Aniz, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12102 para mais informação.

Alojado na ala 1, box/jaula Aniz

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12102

A Aniz &eacute; uma princesinha apaixonante com um passado marcado pelo medo,
pelo frio, pela fome, pelos maus tratos.A Aniz foi apanhada duma matilha silvestre e
esteve alguns meses sem qualquer socializa&ccedil;&atilde;o num canil. Foi
resgatada por n&oacute;s e aos poucos e poucos a doce Aniz est&aacute; a
aprender a confiar, a amar, a brincar, a ser uma cadelinha mais feliz!A Aniz j&aacute;
gosta muito de passear, e abana imenso o rabinho quando v&ecirc; a trela, adora
brincar com outros c&atilde;es, &eacute; v&ecirc;-la correr toda contente, mas ainda
tem alguns receios ao toque, apesar de apreciar as festinhas.A
evolu&ccedil;&atilde;o da Aniz tem sido muito boa mas achamos que o topo da sua
felicidade s&oacute; ser&aacute; poss&iacute;vel quando ela estiver inserida numa
casinha, na seguran&ccedil;a de uma fam&iacute;lia, no conforto de um
sof&aacute;...A Aniz tem cerca de 1 ano, &eacute; de porte m&eacute;dio, &eacute;
muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es e apesar de alguns receios com os
humanos tem melhorado muito e ainda tem muito para mostrar. Quem lhe quer dar a
derradeira oportunidade para ser feliz?
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Camila, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 12106 para mais informação.

Alojado na ala 1, box/jaula Camila

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12106

A verdade &eacute; que a beleza da Camila n&atilde;o passa despercebida aos
olhos de ningu&eacute;m mas infelizmente esta menina continua h&aacute; espera
de uma fam&iacute;lia 5*!Estamos numa mar&eacute; baixa em adopc&otilde;es
respons&aacute;veis, e os nossos meninos t&ecirc;m passado meses, e alguns
at&eacute; anos atr&aacute;s das grades. O prato do dia s&atilde;o os abandonos e
as devolu&ccedil;&otilde;es mas n&atilde;o queremos perder a esperan&ccedil;a que
a Camila vai conquistar uma fam&iacute;lia! Uma fam&iacute;lia daquelas para
sempre... Que saiba lidar com ela, que a saiba educar e ensinar o que &eacute; certo
do que &eacute; errado.Uma verdadeira fam&iacute;lia, que esteja l&aacute; para
ela, para sempre! Que lute por ela, que tenha paci&ecirc;ncia para potenciais
asneiras e estragos.A Camila &eacute; adulta, de porte m&eacute;dio e est&aacute;
esterilizada.Tem um pelo magn&iacute;fico, os olhinhos cheios de esperan&ccedil;a
e muito amor para dar. Esta princesa precisa de uns donos que tenham pulso para a
passear, pois a Camila n&atilde;o reage bem a presen&ccedil;a de outros
c&atilde;es. &Eacute; super meiga, mimalha, brincalhona, leal a quem cuida dela e
um bocado teimosa, precisa tamb&eacute;m de regras para ser plenamente feliz...
&Eacute; uma cadela extraordin&aacute;ria que merece muito uma nova
oportunidade! Ningu&eacute;m quer fazer parte da vida da Camila? Ningu&eacute;m
quer ter este belo sorriso todos os dias?
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Isabella, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 12104 para mais informação.

Alojado na ala 1, box/jaula Isabella

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12104

"Porqu&ecirc; que ningu&eacute;m nunca olhou para mim?Porqu&ecirc; que estando
num local onde est&atilde;o outros animais para adop&ccedil;&atilde;o
ningu&eacute;m me d&aacute; sequer uma oportunidade? Ser&aacute; por ser
tigrada? Por ser gordinha? Por ser f&ecirc;mea? Por n&atilde;o gostar muito de
outros animais? Ser&aacute; por puxar um bocado a andar de trela?J&aacute; estou
aqui h&aacute; tanto tempo... j&aacute; perdi tantos sonhos, sinto que tudo que me
prometeram foi em v&atilde;o, pois n&atilde;o vou al&eacute;m de uma box, de dia e
de noite, de Ver&atilde;o e de Inverno, este &eacute; o meu lugar. :(J&aacute; estou
aqui h&aacute; mais de 2 anos amigos... Imaginam o que &eacute; isso? Eu estou
aqui, sozinha e triste a maior parte do tempo. Serei invis&iacute;vel aos vossos
olhos? Ser&aacute; que s&oacute; os meus amigos volunt&aacute;rios v&ecirc;m a
minha verdadeira ess&ecirc;ncia? Ser&aacute; que s&oacute; eles conseguem ver
como sou meiga e agradecida, como tento aguentar ao m&aacute;ximo para
n&atilde;o sujar a minha box, como tenho momentos de pura brincadeira e boa
disposi&ccedil;&atilde;o e outros de completa car&ecirc;ncia e tristeza? Ser&aacute;
que tu vais olhar para mim com outros olhos? Sou muito mais do que uma simples
cadela, sou a Isabella a doce menina de olhos meigos, de sonhos e
esperan&ccedil;as ainda t&atilde;o presentes. Ser&aacute; que ainda posso acreditar
que tu vens?Sou a Isabella, adulta, esterilizada, n&atilde;o simpatizo com a maioria
dos animais mas de alguns at&eacute; gosto.Adoro a companhia humana e sou
extremamente leal.Anda-me buscar e ajuda-me a ser plenamente feliz!" - Isabella
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Kandy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13467 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13467

A Kandy est&aacute; connosco h&aacute; algum tempo. Foi adoptada em
beb&eacute; e devolvida com 2 anos. Os motivos? Mais do mesmo. Cresce, perde a
piada e &eacute; atirada para o quintal. A Kandy &eacute; jovem, de porte
m&eacute;dio e est&aacute; em hotel. Est&aacute; abaixo do peso pois precisa de
mais do que isto que lhe proporcionamos.A Kandy &eacute; meiga, chegou-nos
assustada mas est&aacute; muito melhor. Quem quer adoptar uma maravilhosa
companhia canina e ainda por cima linda de morrer? &#128521; A Kandy pode muito
bem ser essa companhia. Venham conhece-la! &#128513;
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Mattew, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13462 para mais informação.

Alojado na ala 1, box/jaula Mathew

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13462

J&aacute; h&aacute; muito que me conheces, j&aacute; estou por c&aacute;
h&aacute; anos, tantos que j&aacute; perdi a conta...Por vezes perco
tamb&eacute;m o sorriso, sim &eacute; dif&iacute;cil manter &#128547;Era um
beb&eacute; quando aqui cheguei e fui ficando, fui ficando de lado n&atilde;o sei
bem porqu&ecirc;... Dizem que tenho tudo para ser adoptado, sou pequenino,
meiguinho, muito giro e super brincalh&atilde;o... Mas isso n&atilde;o me tem valido
de nada porque sempre que aqui v&ecirc;m escolhem o c&atilde;opanheiro do lado
&#128532;Eu bem tento fazer rir as pessoas, bem tento ser o palhacinho de
servi&ccedil;o mas nada, absolutamente nada de me quererem levar.Este ano pedi
um desejo, pedi para n&atilde;o ficar aqui a vida toda,para poder algum dia saber o
que era o conforto e aconchego de um lar, o carinho, amor e aten&ccedil;&atilde;o de
uma fam&iacute;lia, foi s&oacute; um desejo... Os dias passam, a vida passa
l&aacute; fora e eu aqui, sempre na esperan&ccedil;a de um milagre...Ser&aacute;
mesmo preciso um milagre?Eu sou o Mathew e quero voltar a sorrir, como sorrio
nesta foto num momento em que tenho um pouco de aten&ccedil;&atilde;o.Deixas-
me sorrir assim todos os dias? Sorris comigo? Deixas-me fazer parte da tua
vida?N&atilde;o percas tempo,vem conhecer-me, eu sei que s&oacute; preciso de ti
e tu de mim.Estarei aqui &agrave; tua espera... N&atilde;o me deixes esperar para
sempre...
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Mia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12097 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12097

"C&aacute; estou novamente amigos, para que n&atilde;o se esque&ccedil;am de
mim! Sou a Mia, e apesar de ser uma cadelinha especial, sou uma gira&ccedil;a que
ainda aguarda por uns donos ainda mais especiais do que eu! :)Sou meiguinha mas
tenho os meus "qu&ecirc;s" que explico daqui a pouco. Gosto de brincar com os
brinquedos e tamb&eacute;m dou umas corridinhas e uns saltos &agrave; maneira.
:)Dou-me bem com outros patudos, mas n&atilde;o gosto que me chateiem muito.
Para quem se lembra de mim quando cheguei a associa&ccedil;&atilde;o, sabe que
em nada tem haver com o que estou agora. Cheguei completamente debilitada,
esquel&eacute;tica, an&eacute;mica e com icter&iacute;cia, tinha uma h&eacute;rnia
inguinal enorme, e para piorar tudo tinha tamb&eacute;m uma fractura feia na
bacia... Como sou uma forte aguentei tudo e passei j&aacute; por 3 cirurgias para
corrigir os meus fr&aacute;geis ossinhos. Hoje em dia corro e adoro passear, mas
tenho um andar diferente. :)Como passei imensa fome, tenho medo que isso volte a
acontecer e reajo mal se mexerem na minha comida. Eu n&atilde;o tenho culpa,
&eacute; mais forte do que eu... :(Gosto muito de estar onde estou, acho mesmo que
nunca fui t&atilde;o feliz como sou agora, mas para vos dizer a verdade, anseio por
um pouquinho mais... Anseio por ter uma casinha, e uns donos que saibam lidar com
as minhas "coisas".Sou adulta, estou esterilizada e tenho um bonito porte
m&eacute;dio. :) " - Mia A Mia est&aacute; para adop&ccedil;&atilde;o muito especial
e respons&aacute;vel.
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Neruska, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 12100 para mais informação.

Alojado na ala 1, box/jaula Neruska

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12100

Querida Neruska, porque n&atilde;o confias em n&oacute;s? Porque n&atilde;o
baixas a guarda? Porque n&atilde;o nos mostras o melhor de ti? Porque n&atilde;o
nos deixas mostrar-te que nem todos os humanos s&atilde;o maus? Podes confiar
em n&oacute;s princesa, s&oacute; queremos que sejas plenamente feliz e
confiante, para que um dia possas conhecer algo diferente do que uma
box.V&aacute; l&aacute; Neruska, queremos tanto que nos deixes fazer-te festinhas,
que queiras ir passear, que percebas que tudo isso vai ser bom para ti e que
ser&aacute;s muito mais alegre se permitires tais coisas. N&atilde;o vamos desistir
de ti por mais que &agrave;s vezes sejas uma pestinha resmungona.Temos
esperan&ccedil;a e acreditamos com muita muita for&ccedil;a que vais ceder, vais
deixar que nos cheguemos a ti e ainda nos vais dar muitas alegrias.A Neruska tem 2
anos e meio, &eacute; de porte m&eacute;dio e ainda n&atilde;o est&aacute; pronta
para ir para uma casa mas n&oacute;s e no fundo ela tamb&eacute;m,
gost&aacute;vamos muito que algu&eacute;m quisesse vir ao nosso espa&ccedil;o
conhecer a Neruska e trabalhar com ela, tendo em vista uma futura
adop&ccedil;&atilde;o.
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Onda, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13463 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13463

J&aacute; viram como &eacute; casti&ccedil;a a beb&eacute;zolas Onda?!&Eacute;
uma cadelinha super simp&aacute;tica, bem disposta e mimalha &#127800;A Onda
est&aacute; connosco h&aacute; pouqu&iacute;ssimo tempo, foi encontrada a
deambular pela rua e neste momento encontra-se connosco em hotel
&#128522;Est&aacute; resguardada do frio e &eacute; alimentada... Mas (h&aacute;
sempre um mas) a Onda &eacute; ainda muito jovem, tem cerca de 5 mesinhos, e
merece muito mais do que uma box de hotel. Merece crescer e aprender no seio de
uma fam&iacute;lia respons&aacute;vel &#128522;A Onda encontra-se para
ado&ccedil;&atilde;o e promete ser uma super c&atilde;opanheira
&#128522;N&atilde;o queremos que fique muito tempo connosco... Queremos que
seja feliz por muito tempo &#128151;Se queres ter uma amiga com tudo para
aprender e muito para te ensinar, a Onda est&aacute; &agrave; tua espera
&#128522;
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Picasso, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 12098 para mais informação.

Alojado na ala 1, box/jaula Xana / Picasso

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12098

Amigos lembram-se da hist&oacute;ria do Picasso? Provavelmente n&atilde;o,
j&aacute; foi h&aacute; tanto tempo...O Picasso foi parar a um canil ainda juvenil,
tinha cerca de 6 meses...e j&aacute; tinha passado por tanto. O Picasso vinha
esquel&eacute;tico, completamente subnutrido e esfomeado...e com tanto medo.
N&atilde;o passava de um cachorro e tinha tanta fome e tanto medo :( Foi preciso
conquist&aacute;-lo porque o Picasso n&atilde;o confiava...e n&atilde;o era para
menos. N&atilde;o lhe conseguimos virar as costas e, na altura, com a ajuda de uma
madrinha foi resgatado e foi para um hotel. O Picasso foi crescendo, foi ganhando
confian&ccedil;a em n&oacute;s, foi ganhando peso e sa&uacute;de. Finalmente um
dia algu&eacute;m se interessou por ele e levou-o para casa...mas n&atilde;o correu
bem pois o Picasso ficou sempre com um problema comportamental com a
comida...n&atilde;o &eacute; para menos pois n&atilde;o? Nesses dias, o Picasso
conheceu o conforto de uma casa, at&eacute; tinha direito a dormir na cama,
conheceu os passeios di&aacute;rios, as brincadeiras, a liberdade de n&atilde;o viver
numa box e o carinho de uma fam&iacute;lia. Mas as coisas n&atilde;o correram bem
porque o Picasso &eacute; um c&atilde;o especial e quem lhe der uma oportunidade
ter&aacute; que ter no&ccedil;&atilde;o que para al&eacute;m de muito amor, o
Picasso precisa de um pulso firme que lhe mostre os seus limites, o que ele pode ou
n&atilde;o fazer, e que lhe d&ecirc; tempo para se estabelecer uma
rela&ccedil;&atilde;o de confian&ccedil;a plena. O Picasso voltou mais triste, com
olhar mais vazio do que nunca...n&atilde;o &eacute; para menos pois n&atilde;o? O
Picasso &eacute; um menino meigo mas que precisa de algu&eacute;m que lhe
d&ecirc; raz&otilde;es para voltar a confiar nas pessoas e temos a certeza que
ser&aacute; um companheiro fant&aacute;stico. Algu&eacute;m com vontade de

Página 13 de 17 https://www.facebook.com/associacaocaoviver/ http://www.portugalzoofilo.



Associação Cão Viver - Telefone: -1 - E-mail: adopcoes@associacaocaoviver.org2022/12/04 - Animais para Adopção da

Shanty, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13466 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13466

&Eacute; verdade que estou a ficar uma crescida mas tamb&eacute;m acho que
estou mais gira agora, pelo menos &eacute; o que me dizem! &#129303;&#128540;
O qu&ecirc; que voc&ecirc;s acham? &#128521;

As fei&ccedil;&otilde;es de beb&eacute; j&aacute; come&ccedil;am a desaparecer na
totalidade e estou agora com quase 12 mesinhos.

Adoro brincar, ali&aacute;s, tudo me serve para brincar. &#128541; Tamb&eacute;m
gosto de roer, de dar abracinhos, de correr, de brincar com outros c&atilde;es, gosto
mesmo muito de outros animais.

As minhas alergias est&atilde;o agora controladas pois todos os meses tenho feito o
inject&aacute;vel cytopoint. N&atilde;o gosto muito da pica em si, mas pronto,
&eacute; s&oacute; uma vez por m&ecirc;s e &eacute; para o meu bem, por isso tem
mesmo que ser. &#128521;

Tenho momentos em que s&oacute; quero dormir encostadinha &agrave;s pessoas,
sou muito mimalha e dizem que sou muito querida, mas a maior parte do dia estou
sempre a inventar brincadeiras e gosto de fazer v&aacute;rias actividades. Sou uma
cadelinha super activa por isso fam&iacute;lia, tens que ter pedalada para mim.
&#128541;

Sou a Shanty, uma cadelinha especial mas cheia de pinta e procuro uma
fam&iacute;lia assim tamb&eacute;m muito especial como eu e que tenha as
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Sunday, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13465 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13465

E o nosso Sunday que ainda n&atilde;o tem uma casinha? Como &eacute;
poss&iacute;vel, um menino t&atilde;o amoroso, t&atilde;o doce, t&atilde;o querido
continuar numa box...O Sunday &eacute; um menino ainda muito novinho, tem cerca
de 10 meses, adora dar e receber miminhos, &eacute; realmente muito meigo.Com
tantos animais &eacute; imposs&iacute;vel suprir as car&ecirc;ncias de cada um, o
abandono de uns,os maus tratos de outros, as doen&ccedil;as de outros causam
danos emocionais que podem sim ser revers&iacute;veis mas com muito amor, com
aten&ccedil;&atilde;o, dedica&ccedil;&atilde;o, o que para os volunt&aacute;rios
&eacute; imposs&iacute;vel &#128547;Ver a tristeza nos olhinhos deles quando
vamos embora parte-nos o cora&ccedil;&atilde;o, o choro que nos pede para ficar, as
patinhas que nos chamam para perto deles e n&atilde;o podermos fazer mais
&#128532;Todos os nossos meninos precisam de um lar, hoje gost&aacute;vamos
muito que fosse o dia do Sunday &#10084;&#65039;Quer quer ter este docinho na
sua vida para sempre?
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Pingu, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 5 anos.

Usar Referência 13469 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13469

O Pingu encanta qualquer pessoa! Ele &eacute; brincadeiras com humanos,
brincadeiras com patudos, beijinhos para aqui, beijinhos para ali... Foi um fartote de
divers&atilde;o &#128522;Espalhou alegria na esperan&ccedil;a de algu&eacute;m
olhar para ele e lhe querer dar um lar, uma fam&iacute;lia e muitos brincadeiras
&#128522;A sua boa disposi&ccedil;&atilde;o, apesar de n&atilde;o ter captado a
aten&ccedil;&atilde;o da t&atilde;o desejada fam&iacute;lia, proporcionou a todos
que se cruzaram com ele momentos muito divertidos &#128522;O Pingu &eacute; de
porte pequenino e tem cerca de 2 aninhos.Vamos l&aacute; da&iacute; conhecer
este menino super simp&aacute;tico que aguarda o seu momento, a sua
oportunidade &#128522;Vem conhec&ecirc;-lo &#128522;
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