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Usar Referência 8373 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Box 4

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8373

O Pitufo &eacute; um macho adulto de porte grande.

Foi encontrado preso num la&ccedil;o de javali na zona lombar. Recuperou
lindamente!

Adora longos passeios e pula muito!

&Eacute; calmo, muito meigo e d&oacute;cil!

Página 2 de 17 https://www.facebook.com/pages/Patas-e- http://www.portugalzoofilo.



Patas e Patas - Telefone: 926958181 - E-mail: patasepatas@sapo.pt2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bebés, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 9262 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Escritório

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9262

Ninhada de oito beb&eacute;s, filhos da Lassie.

Pai: labrador preto puro

Para ado&ccedil;&atilde;o j&aacute; s&oacute; est&atilde;o quatro dos beb&eacute;s:

uma f&ecirc;mea toda preta de p&ecirc;lo curto liso (Kyara)
um macho preto de p&ecirc;lo comprido com parte da m&aacute;scara branca (Lord)
um macho branco de p&ecirc;lo curto (Igor)
um macho de p&ecirc;lo curto mesclado (semelhante &agrave; Lassie) (Balu) -
ADOTADO

J&aacute; est&atilde;o desparasitados e comem ra&ccedil;&atilde;o seca.

Ser&atilde;o entregues vacinados e com chip.
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Usar Referência 9258 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Casota 5

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9258

O Bob&eacute; um macho adulto com p&ecirc;lo de arame comprido.

&Eacute; um c&atilde;o com muita energiae vitalidade.

Muito meigo com pessoas mas pouco soci&aacute;vel com outros machos.
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Hulk, Macho Cão Rafeiro de porte Grande.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 9264 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Casota 7

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9264

O Hulk &eacute; um macho adulto de porte grande.

&Eacute; um c&atilde;o com muita energia e muita for&ccedil;a.

&Eacute; pouco soci&aacute;vel com outros machos mas &eacute; muito meigo para
pessoas.
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Usar Referência 8364 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Casota 4

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8364

O Dino &eacute; um patudo adulto de porte m&eacute;dio, extremamente alegre.

&Eacute; muito ativo, por isso adora passear!

&Eacute; pouco soci&aacute;vel com outros machos.
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Galego, Macho Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 8369 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Box 2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8369

O Galego &eacute; um macho de porte m&eacute;dio.

Este patudo teve um grave problema na pata dianteira esquerda que o levou
&agrave; amputa&ccedil;&atilde;o.

Neste momento faz a sua vida normalmente e est&aacute; completamente
recuperado da opera&ccedil;&atilde;o.

Gosta muito de passear e &eacute; extremamente meigo e tranquilo!
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Laica, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 8376 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Box de Internamento

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8376

A Laica &eacute; um f&ecirc;mea esterilizada de porte m&eacute;dio/grande.

Tem olhos cor de mel e p&ecirc;lo em tons amarelo!

Muito meiga, adora passear e correr!

Muito asseada.

Pouco soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.
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Usar Referência 8521 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Box 2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8521

A M&aacute;rcia &eacute; uma f&ecirc;mea de porte m&eacute;dio.

Esteve em FAT durante algum tempo mas conseguiu fugir e foi atropelada. O
atropelamento resultou numa pata partida, por&eacute;m foi operada e est&aacute;
totalmente recuperada.

&Eacute; uma patuda cheia de vida, que adora passear e socializar!
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Teco, Macho Cão Rafeiro de porte Médio.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 9263 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Recinto

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9263

O Teco &eacute; um macho com cerca de um ano.

&Eacute; muito ativo e brincalh&atilde;o.
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Usar Referência 8367 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Casota 1

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8367

O Bingo &eacute; um macho adulo de porte m&eacute;dio.

Muito ativo, adora passear e correr.

Adora ser mimado!

Pouco soci&aacute;vel com outros machos.
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Usar Referência 8362 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Recinto

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8362

O Chico foi dos primeiros patudos a ser abrigado na institui&ccedil;&atilde;o.

&Eacute; um macho de porte pequeno, super meigo, sossegado e soci&aacute;vel!

D&aacute;-se bem com outros c&atilde;es e com crian&ccedil;as.
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Usar Referência 8375 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8375

O Leo &eacute; um macho adulto de porte pequeno, que se encontra em FAT.

Extremamente calmo e muito d&oacute;cil!

Soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.
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Usar Referência 8365 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Casota 2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8365

O Rodinhas &eacute; macho adulto de porte m&eacute;dio.

Muito soci&aacute;vel com pessoas, adora mimos e festas!

Pouco soci&aacute;vel com outros machos.
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Usar Referência 8366 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Casota 3

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8366

O Aiko &eacute; um Husky idoso.

Adora passear e correr!

&Eacute; muito comil&atilde;o e adora que lhe fa&ccedil;am festas!
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Usar Referência 8372 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Recinto

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8372

A D&aacute;di &eacute; um jovem f&ecirc;mea que ser&aacute; de porte
m&eacute;dio/grande.

&Eacute; meiga, muito soci&aacute;vel e gosta de brincar com outros c&atilde;es.

Gosta de passear e de correr!
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Usar Referência 8370 para mais informação.

Alojado na ala Edifício Central, box/jaula Recinto

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8370

O Pintas &eacute; um macho adulto de porte gigante.

Muito meigo, d&oacute;cil e extremamente sossegado!

Gosta de passear e de se esticar ao sol!

Tem muita energia!

Página 17 de 17 https://www.facebook.com/pages/Patas-e- http://www.portugalzoofilo.


