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Bob, Macho arraçado(a) de Cão de Castro Laboreiro de porte Grande com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 10861 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10861

O Bob &eacute; um dos c&atilde;es que mais azar teve desde que nasceu.
At&eacute; aproximadamente aos 4 meses de idade, o Bob "viveu" numa quinta,
onde passou muita fome e teve sarna em estado avan&ccedil;ado. Por sorte
sobreviveu; V&iacute;deo aqui:https://www.youtube.com/watch?v=RSuqALKk2-
MDepois disso, acabou por ser recolhido e deu entrada no canil. At&eacute;
a&iacute;, o canil deve ter sido o melhor s&iacute;tio que ele conheceu desde que
nasceu. Quem o visse, pensaria que um c&atilde;o t&atilde;o bonito, t&atilde;o jovem
e ainda por cima arra&ccedil;ado de Castro Laboreiro seria adotado rapidamente. E,
de facto, foi adotado 2 vezes. E devolvido 2 vezes tamb&eacute;m, mas n&atilde;o
por sua culpa. N&atilde;o foi por mau comportamento nem por fazer asneiras nem
nada que se pare&ccedil;a. Na primeira ado&ccedil;&atilde;o, o Bob foi mantido em
m&aacute;s condi&ccedil;&otilde;es de vida, pelo que teve de regressar ao canil.
Agora, ter&aacute; de regressar porque o dono vai emigrar, e s&oacute;
poder&aacute; levar o irm&atilde;o do Bob, &Oacute;scar. Este &eacute; um caso
muito triste, parte-nos o cora&ccedil;&atilde;o imaginar que o Bob ter&aacute; de se
separar do irm&atilde;o e voltar novamente para o canil, depois de ter sentido a
felicidade de viver num bom ambiente. &Eacute; por isso que acreditamos que quem
der uma terceira e definitiva oportunidade a este patudo ser&aacute; uma pessoa no
m&iacute;nimo especial. O Bob j&aacute; est&aacute; castrado, vacinado e chipado.
N&atilde;o pede muito: algum espacinho para poder correr, aten&ccedil;&atilde;o e
comida :):) Mas em troca disso, ele dar&aacute; muito amor e muita alegria aos
excelentes donos que o quiserem adotar. Ajudem-nos na procura de um dono
definitivo para o Bob! Temos menos de uma semana para evitar que ele volte para o
canil.
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Sacha, Fêmea arraçado(a) de Cão de Castro Laboreiro de porte Grande com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 8896 para mais informação.

Alojado na ala Anexo - boxes, box/jaula box 20

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8896

A Sacha &eacute; uma cadela muito meiga e brincalhona. &Eacute; um pouco
dominante com outros c&atilde;es.
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Buggy, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 8893 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 9

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8893

O Buggy &eacute; um "adulto cachorro" :) Adora brincadeira, &eacute;
soci&aacute;vel com os outros c&atilde;es e s&oacute; quer mimo!

Página 4 de 24 http://www.capanimais.org http://www.portugalzoofilo.



Clube de Adopção e Protecção de Animais - Telefone: 910552251 - E-mail: capa.geralpvl@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Esteves, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 8887 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 13

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8887

 O Esteves entrou no canil muito magro e sem confian&ccedil;a no ser humano. Com
o passar do tempo foi-se habituando a apreciar a presen&ccedil;a dos
volunt&aacute;rios. Hoje em dia &eacute; um c&atilde;o feliz e extrovertido.
Est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.
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Akira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 8904 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 11

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8904

A Akira &eacute; uma cadela que se d&aacute; bem com outros c&atilde;es.
Al&eacute;m disso, &eacute; extremamente meiga e bonita

N&atilde;o h&aacute; como resistir-lhe !
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Athos, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 8902 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 5

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8902

O Athos &eacute; um macho, de porte m&eacute;dio. &Eacute; muito ternurento e
gosta de passear! D&aacute;-se muito bem com f&ecirc;meas, adora brincar com a
Vera (a cadela com quem est&aacute; na boxe).

Passeia muito bem de trela! Pode ser um pouco territorial com outros machos.
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BOSS, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 16 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 16 anos.

Usar Referência 8906 para mais informação.

Alojado na ala Recinto 2, box/jaula recinto 2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8906

&Eacute; muito bem-disposto, soci&aacute;vel e brincalh&atilde;o!

 Passeia bem na trela. D&aacute;-se bem com outros animais. Est&aacute;
dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.
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Breska, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 8903 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 13

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8903

A Berska &eacute; uma rafeirinha muito meiga. N&atilde;o d&aacute; muita
confian&ccedil;a ao in&iacute;cio, mas depois de conhecer a pessoa n&atilde;o quer
mais nada a n&atilde;o ser mimos.

&Eacute; calma e adora passear!

J&aacute; est&aacute; no canil desde a sua inf&acirc;ncia e nunca soube como
&eacute; viver num lar e como &eacute; ter um dono...

Seja voc&ecirc; a dar-lhe essa alegria!
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CHARLIE, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 9081 para mais informação.

Alojado na ala Anexo - central, box/jaula A1

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9081

 O Charlie &eacute; muito soci&aacute;vel, um bocadinho t&iacute;mido, mas muito
muito ternurento! Para ele, quanto mais mimos tiver, mais contente fica :) &Eacute;
de porte m&eacute;dio/pequeno.

&Eacute; um &oacute;timo c&atilde;o para companhia!

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso (Braga), mas poder&atilde;o ser
feitos acordos para outros pontos do pa&iacute;s e at&eacute; para o estrangeiro!
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ESMERALDA&CHANNEL, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 9060 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 8

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9060

Irm&atilde;s Esmeralda e Channel para ado&ccedil;&atilde;o! Entraram no canil
cheias de medo, foi dif&iacute;cil ganharem a nossa confian&ccedil;a.Atualmente,
s&oacute; querem mimos e brincadeira  S&oacute; lhes falta um lar e bons donos
para serem totalmente felizes!

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso (Braga), mas poder&atilde;o ser
feitos acordos para

outros pontos do pa&iacute;s e at&eacute; mesmo para o estrangeiro!
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Kiara, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 9023 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 8

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9023

Esta cadelinha &eacute; muito t&iacute;mida mas ao mesmo tempo muito
brincalhona :)

Passeia muito bem de trela e &eacute; muito soci&aacute;vel com os outros
c&atilde;es!

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso (Braga) mas poder&atilde;o ser
feitos acordos para outros pontos do pa&iacute;s, ou at&eacute; mesmo para o
estrangeiro!
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LORD, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 9028 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 4

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9028

O Lord &eacute; um c&atilde;o muito especial. Infelizmente, tem alguns problemas
de vis&atilde;o. No entanto, a sua energia &eacute; contagiante. Ao primeiro mimo
fica super contente e energ&eacute;tico, n&atilde;o parando de rodopiar :)
Da&iacute; as fotos sa&iacute;rem desfocadas :) Adora comer e receber mimos,
s&atilde;o as duas coisas que lhe trazem a m&aacute;xima felicidade!

Quem quer dar uma oportunidade a este menino de ter uma vida melhor, fora de
uma pequena boxe?

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso (Braga), no entanto podem ser
feitos acordos para outros pontos do pa&iacute;s ou mesmo para o estrangeiro!
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Lucky, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 8884 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 3

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8884

Tem muita energia, adora correr.N&atilde;o &eacute; muito soci&aacute;vel com
alguns machos (salvo raras excep&ccedil;&otilde;es)&Eacute; muito meigo para as
pessoas e adora dar a pata :)Est&aacute; dispon&iacute;vel para
ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!
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Luke, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 8890 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 7

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8890

O Luke tem um temperamento calmo. &Eacute; muito simp&aacute;tico e adora ser
mimado. &Eacute; territorial, por isso n&atilde;o aceita bem outros machos adultos
no seu territ&oacute;rio. Est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel.
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LUNA, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 9059 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 8

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9059

 &Eacute; bastante ativa, muito carente e muito meiguinha. &Eacute; um bocado
t&iacute;mida num primeiro contacto com as pessoas mas, ao fim de pouco tempo,
essa timidez desaparece. Est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel.

Operamos na zona da P&oacute;voa De Lanhoso (Braga) mas poder&atilde;o ser
feitos acordos para

outros pontos do pa&iacute;s e at&eacute; para o estrangeiro!
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Molly, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 8910 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 17

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8910

A Molly &eacute; uma cadela muito divertida e ternurenta. Adora correr e
...dan&ccedil;ar! (Confira no video - 0.15s) :) &Eacute; uma cadela &uacute;nica!

</iframe>

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso, mas poder&atilde;o ser feitos
acordos para ado&ccedil;&otilde;es em todo o pa&iacute;s ou mesmo para o
estrangeiro.
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Pretinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 9025 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9025

Esta cadelinha adora companhia e receber mimos :)Deu entrada no canil com uma
ninhada, chegando a amamentar outros cachorrinhos que n&atilde;o os dela.. Agora,
procura um dono respons&aacute;vel!

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso (Braga), no entanto podem ser
feitos acordos para outros pontos do pa&iacute;s ou mesmo para o estrangeiro!
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ROMEU, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 11 anos.

Usar Referência 9057 para mais informação.

Alojado na ala Anexo - central, box/jaula A1

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9057

O Romeu &eacute; um brincalh&atilde;o, adora correr e brincar com os seus amigos!

O Romeu deu entrada no canil quando ainda era um cachorro e ainda n&atilde;o
encontrou algu&eacute;m que lhe desse a oportunidade de ter uma vida melhor, fora
do canil..Est&aacute; &agrave; procura de um dono respons&aacute;vel, que cuide
dele!
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Becas, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 9030 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9030

A Becas est&aacute; dispon&iacute;vel para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel!

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso (Braga), no entanto podem ser
feitos acordos para outros pontos do pa&iacute;s ou mesmo para o estrangeiro!
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JULIETA, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 9058 para mais informação.

Alojado na ala Anexo - central, box/jaula A2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9058

A Julieta &eacute; uma cadelinha muuuuito muuito brincalhona, tanto com os
volunt&aacute;rios como com os outros c&atilde;es! &Eacute; muito soci&aacute;vel
e meiguinha :) Cresceu no canil com o seu irm&atilde;o Romeu, que tamb&eacute;m
procura um dono. &Eacute; de porte pequeno e j&aacute; n&atilde;o crescer&aacute;
mais. Al&eacute;m disso, ainda &eacute; muito jovem e tem toda a vida pela frente.

Adopte-a e n&atilde;o se arrepender&aacute;! Adoptando-a juntamente com o
Romeu, a alegria ser&aacute; ainda maior, pois eles adoram-se e s&atilde;o
insepar&aacute;veis :)

Operamos na zona da P&oacute;voa de Lanhoso (Braga), mas poder&atilde;o ser
feitos acordos para outros pontos do pa&iacute;s e at&eacute; mesmo para o
estrangeiro!
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Patinhas, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 8889 para mais informação.

Alojado na ala Entrada principal, box/jaula Box 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8889

O Patinhas tem um temperamento soci&aacute;vel e submisso. &Eacute; um menino
meigo, bem comportado e de olhar doce. D&aacute;-se bem com machos e
f&ecirc;meas. Est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel.

E.... adora crian&ccedil;as!!
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Jolly, Macho arraçado(a) de Labrador Retriever de porte Grande com 14 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 8892 para mais informação.

Alojado na ala Recinto 2, box/jaula recinto 2

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8892

 O Jolly &eacute; muito soci&aacute;vel e brincalh&atilde;o. Adora crian&ccedil;as e
de receber aten&ccedil;&atilde;o :)

Est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.
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