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Casanova, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 7029 para mais informação.

Alojado na ala Ala Oeste, box/jaula Boxe Principal

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7029

O Casanova foi resgatado da rua com o corpo cheio de feridas, desidratado e
subnutrido. Durante algum tempo, foi maltratado e ignorado. Neste momento está
totalmente recuperado, desparasitado e castrado.
Este menino é de porte médio/grande e tem cerca de 2 anos e meio. É um cão
afável, meigo e muito amigo e brincalhão.
O Casanova procura uma família que o mereça, e será entregue mediante assinatura
de Termo de Responsabilidade.
Está em FAT na Margem Sul.
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Clip, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 6479 para mais informação.

Alojado na ala Cães em Hotel, box/jaula Boxe 2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6479

À semelhança do seu irmão, o Clip foi resgatado da matilha da Trafaria nas mesmas
condições, no entanto estava em estado muito debilitado. À beira da morte, segundo
o veterinário, o Clip estava com uma anemia muito grave. Após um logo período de
tratamentos, está um cão alegre e brincalhão. Menos desinibido do que o seu irmão,
exige alguma paciência até ele confiar em nós, no entanto, demonstra logo toda a
sua afeicção com uma sequência de lambidelas.
O Clip, está pronto para ser adoptado mediante assinatura de um Termo de
Responsabilidade. Será entregue vacinado e castrado.
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Clop, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 6478 para mais informação.

Alojado na ala Cães em Hotel, box/jaula Boxe 2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=6478

O Clop foi resgatado na Trafaria. Nasceu no seio de uma matilha e foi adoptado
assim como todos os irmãos dessa ninhada. Infelizmente foi devolvido e acabou por
ser rejeitado pela matilha assim como o seu irmão Clip. Não conseguia comer,
beber, e era alvo de constantes ataques por parte dos adultos.
Estava na altura do seu resgate bastante deprimido e subnutrido. Hoje, passados 2
meses, o Clop é um cão alegre, muito divertido e sempre pronto para brincar. É de
porte médio, e será entregue para adopção  vacinado e castrado, e mediante
assinatura de Termo de Responsabilidade.
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Xuxa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 7400 para mais informação.

Alojado na ala Ala Norte, box/jaula Boxe 1

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7400

APELO EXTERNO:
A Xuxa tem cerca de 6 anos. É uma cadela adorável e muito dócil. Adora longos
passeios, carinhos e atenção. É muito meiga com humanos mas não socializa com
outros animais, pelo que terá de ser "filha única".
Está vacinada, desparasitada e esterilizada. A Xuxa precisa muito de ser adoptada,
pois está há já demasiado tempo à espera de uma família que lhe dê tudo o que ela
precisa.
Será entregue mediante a assinatura de um Termo de Responsabilidade assim como
a apresentação de todos os requisitos legais obrigatórios.
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Blackie, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 7154 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7154

O Blackie foi encontrado a vaguear pelas ruas de Vialonga. Trazia um
bocado de arame à volta do pescoço, que já tinha penetrado na carne. Foi
 resgatado por uma amiga dos animais e submetido a uma cirurgia e a um
longo tratamento de recuperação. Ficou em FAT, mas revelou-se um cão
algo desconfiado, com necessidade de fazer muito exercício e um pouco
rebelde.

Hoje, o Blackie é um cão totalmente diferente. Sociável,
 brincalhão, gosta de correr e rebolar-se nas ervas, sempre com um
sorriso que irradia felicidade. O Blackie está neste momento num hotel
nos arredores de Lisboa. Está pronto para adopção e por isso, procura
uma família que lhe dê o carinho que ele merece. É de porte pequeno e
tem cerca de 2 anos.

Está vacinado e castrado e será entregue mediante a assinatura de um Termo de
Responsabilidade.
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