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Carlota, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10838 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10838

A Carlota &eacute; uma cadela com cerca de 1 ano (julho 2016) que foi capturada na
zona de Sintra por duas volunt&aacute;rias da Animais de Rua que passaram de
carro. Na berma da estrada l&aacute; estava a Carlota a implorar comida numa
paragem de autocarro sem que ningu&eacute;m tivesse olhado duas vezes seguidas
para esta cadelinha com todos os sinais de quem tinha acabado de parir.  Depois de
quase duas horas a tentar ganhar a confian&ccedil;a da Carlota, as
volunt&aacute;rias conseguiram apanh&aacute;-la e lev&aacute;-la para um
s&iacute;tio seguro onde nunca mais tivesse que implorar comida a ningu&eacute;m.
J&aacute; passaram alguns meses e a Carlota tem estado num hotel em treino para
perder o medo das pessoas. Hoje, &eacute; uma cadela muito bem disposta,
soci&aacute;vel como s&oacute; ela sabe ser e uma amiga para qualquer ser de 4
patas.   Com pessoas continua um pouco medrosa, mas cheia de vontade de nos
saltar para o colo.   Est&aacute; vacinada, esterilizada e desparasitada interna e
externamente. Se acha que pode ser a fam&iacute;lia para sempre da Carlota, entre
em contacto connosco.
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Óscar, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 11438 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11438

Ol&aacute;, eu sou o &Oacute;scar. J&aacute; sou crescido e de porte
m&eacute;dio. Fui abandonado n&atilde;o sei porqu&ecirc;, tenho para mim que essa
fam&iacute;lia n&atilde;o estava &agrave; minha altura. ;)Pois bem, preciso
novamente de uma fam&iacute;lia, mas desta vez uma 5 estrelas. Sou muito meigo,
adoro passear e porto-me bem (estou a falar a s&eacute;rio!!). N&atilde;o dispenso
dormir umas valentes sestas e gosto de estar com humanos, gatos e c&atilde;es.
Pensando bem, do que eu gosto mesmo &eacute; de companhia. Estou esterilizado
e desparasitado. Queres conhecer-me?
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Rolas, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 10872 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10872

O Rolas &eacute; um c&atilde;o resgatado das ruas numa zona citadina.&Eacute;
daqueles c&atilde;es que preferimos n&atilde;o imaginar muito sobre o seu
passado... Apareceu desorientado na zona residencial de uma volunt&aacute;ria do
N&uacute;cleo de Lisboa/Sinta da Animais de Rua e l&aacute; andou durante uma
semana inteira: no meio da estrada e sem nunca se aproximar de
ningu&eacute;m.Teve que ser capturado com rede e est&aacute; desde ent&atilde;o
num treinador para aprender a confiar nos humanos. O Rolas nunca teve nenhuma
atitude agressiva mas mostrava muito, muito receio.Agora adora festinhas e receber
massagens e est&aacute; pronto para receber todo o carinho que merece. &Eacute;
muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.O Rolas est&aacute; vacinado e
desparasitado, interna e externamente. Ser&aacute; entregue castrado.Se quer ser a
fam&iacute;lia para sempre do Rolas e mudar a sua vida, por favor entre em
contacto connosco.
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Billy, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 10862 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10862

O Billy &eacute; um c&atilde;o que foi encontrado a dormir no hall de entrada de um
pr&eacute;dio em Ponta Delgada, S&atilde;o Miguel (A&ccedil;ores). O seu ar
desprotegido e exausto, n&atilde;o deixou uma volunt&aacute;ria da Animais de Rua
indiferente, e o Billy foi recolhido. No entanto, dias depois verificou-se que o Billy tem
chip e com isso veio a esperan&ccedil;a de se encontrarem os seus "donos". Mas
estes, quando contactados, tristemente responderam que n&atilde;o queriam o Billy
pois j&aacute; tinham arranjado outro para o substituir. Assim sendo, o Billy foi
cedido ao Canil de Ponta Delgada e novamente acolhido numa Fam&iacute;lia de
Acolhimento Tempor&aacute;ria (FAT), para se encontrar uma fam&iacute;lia que
n&atilde;o o substitua e lhe d&ecirc; todo o carinho e amor que merece.O Billy
&eacute; de porte mini/pequeno, tem cerca de 5 kg, adora passear de trela, porta-se
muito bem, &eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es, adora festas na barriga
e &eacute; muito meigo.Est&aacute; desparasitado interna e externamente,
esterilizado e vacinado.

A adop&ccedil;&atilde;o ser&aacute; realizada preferencialmente em conjunto com a
sua melhor amiga Nala
http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10869&amp;origem=serp&am
p;rs_offset=4

Ser&aacute; entregue mediante assinatura de um termo de responsabilidade e visita
&agrave; casa do adoptante.
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Nala, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10869 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10869

A Nala foi encontrada a deambular numa auto-estrada, completamente desorientada,
no concelho de Ponta Delgada (A&ccedil;ores).Foi recolhida por uma
volunt&aacute;ria da Animais de Rua que n&atilde;o a conseguiu deixar no local
perigoso em que estava e agora aguarda adop&ccedil;&atilde;o em fam&iacute;lia de
acolhimento tempor&aacute;rio (FAT).A Nala aparenta ter sido abandonada, pois
&eacute; muito d&oacute;cil e, apesar de j&aacute; n&atilde;o ter leite, percebia-se
que tinha sido m&atilde;e h&aacute; poucos meses.Adora festas e mimos, passeia
bem de trela e porta-se muito bem no carro. &Eacute; soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es e gosta de brincar.Est&aacute; esterilizada, desparasitada interna e
externamente.

A adop&ccedil;&atilde;o ser&aacute; realizada preferencialmente em conjunto com o
seu melhor amigo Billy
http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10862&amp;origem=serp&am
p;rs_offset=0

Ser&aacute; entregue mediante a assinatura de um termo de responsabilidade, e
visita a casa do adoptante.
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