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Novo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15919 para mais informação.

Alojado na ala Ala Direita, box/jaula Boxe 3

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15919

O Novo foi encontrado junto ao Monte Novo (Esperan&ccedil;a - Arronches).
&Eacute; um c&atilde;o jovem, com bons h&aacute;bitos de higiene, habituado a
viver em casa e a andar de carro. &Eacute; um c&atilde;o calmo e obediente, que
aprende muito r&aacute;pido tudo o que lhe &eacute; ensinado.

&Eacute; soci&aacute;vel com pessoas e com outros animais e est&aacute;
habituado a passar os fins de semana em casa da sua madrinha, onde convive com
os seus animais e se habitua &agrave;s rotinas de uma casa.

O Novo ser&aacute; entregue com o plano vacinal completo (vacina anti-
r&aacute;bica + polivalente), microchip, registo SIAC, boletim sanit&aacute;rio,
desparasitado interna e externamente e castrado.
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Zeca, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 15916 para mais informação.

Alojado na ala Ala Esquerda, box/jaula Boxe 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15916

O Zeca foi recolhido por um funcion&aacute;rio camar&aacute;rio que efectuava a
limpeza das bermas das estradas. Estava numa das bermas de um caminho
municipal, com os seu dois irm&atilde;os (uma adoptada e um que faleceu no dia
seguinte &agrave; entrada). Os tr&ecirc;s animais encontravam-se subnutridos,
desidratados, com sarna e repletos de parasitas.

O Zeca teve uma recupera&ccedil;&atilde;o muito r&aacute;pida e, nos seus
j&aacute; 5 anos de vida sempre se revelou um animal saud&aacute;vel. &Eacute;
um macho jovem e en&eacute;rgico, que adora a companhia de outros animais e de
humanos. Gosta de jogar &agrave; bola e adora ser escovado. Tamb&eacute;m se
porta muito bem quando &eacute; o dia da tosquia e do banho.

Página 3 de 7 https://www.facebook.com/arronches.adopta http://www.portugalzoofilo.



Arronches Adopta - Telefone: 926975763 - E-mail: associacaoarronchesadopta@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Marshall, Macho arraçado(a) de Labrador Retriever de porte Médio com 1 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 15918 para mais informação.

Alojado na ala Ala Direita, box/jaula Boxe 7

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15918

O Marshall &eacute; um cachorro, cruzado de labrador, com toda a energia
caster&iacute;strica da ra&ccedil;a e da idade. Foi encontrado junto a uma zona
florestal, sozinho. &Eacute; um c&atilde;o muito d&oacute;cil, en&eacute;rgico e
muito brincalh&atilde;o. &Eacute; soci&aacute;vel com machos e com f&ecirc;meas,
com pessoas e especialmente com crian&ccedil;as. Adora &aacute;gua e brincar na
&aacute;gua. O Marshall ser&aacute; entregue com o plano vacinal completo (vacina
anti-r&aacute;bica + polivalente), microchip, boletim sanit&aacute;rio, registo SIAC,
desparasitado interna e externamente e castrado.
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Safra, Fêmea arraçado(a) de Rafeiro do Alentejo de porte Grande com 6 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 15915 para mais informação.

Alojado na ala Ala Esquerda, box/jaula Boxe 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15915

A Safra foi recolhida com poucos meses de vida nas imedia&ccedil;&otilde;es da vila
de Arronches. Durante algumas semanas fez casa numa ra&iacute;z de uma velha
oliveira e era ali que se escondia. A Safra sempre se revelou t&iacute;mida mas
afectuosa com quem conhece e com quem ganha confian&ccedil;a. &Eacute; um
animal muito tranquilo e d&oacute;cil, que gosta de crian&ccedil;as e tamb&eacute;m
de outros c&atilde;es (sobretudo machos).A Safra ser&aacute; entregue para
adop&ccedil;&atilde;o com o plano vacinal completo (vacina anti-r&aacute;bica +
polivalente), com microchip, boletim sanit&aacute;rio e registo SIAC, desparasitada
interna e externamente e tamb&eacute;m esterilizada.
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Torre, Macho arraçado(a) de Rafeiro do Alentejo de porte Grande com 6 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 15917 para mais informação.

Alojado na ala Ala Direita, box/jaula Boxe 4

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=15917

O Torre fo recolhido na estrada que d&aacute; acesso ao Monte da Torre (Sta.
Eul&aacute;lia). H&aacute; semanas que deambulava, fraco e ferido, por essa
estrada. Foi j&aacute; no final das suas for&ccedil;as que se deixou apanhar.
Est&aacute; diagnosticado com leishmaniose e dirofilariose. Ambas as
doen&ccedil;as se encontram controladas de momento, com a toma de
medica&ccedil;&atilde;o di&aacute;ria (Alopurinol) e mensal (Affilaria).

&Eacute; um c&atilde;o muito temperamental e que protege o seu espa&ccedil;o.
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