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Benfica (Bica), Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 17 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 17 anos.

Usar Referência 11448 para mais informação.

Alojado na ala Canil Hospital, box/jaula Box H05

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11448

O Benfica, Bica para os amigos, &eacute; um mi&uacute;do de uma do&ccedil;ura
que nunca mais acaba! Num primeiro contacto mostra-se um pouco t&iacute;mido,
mas depois de nos conhecer e confiar &eacute; um c&atilde;o muito alegre,
brincalh&atilde;o e bem-disposto! Sempre a pedir mimos e, claro, nunca dispensando
uma boa guloseima, pelo que certamente far&aacute; as del&iacute;cias de qualquer
fam&iacute;lia que queira um c&atilde;o de companhia calmo e bem comportado!
Daqueles para fazer companhia ao ser&atilde;o, deitado aos nossos p&eacute;s.O
Bica d&aacute;-se bem com os seus companheiros caninos, s&oacute; n&atilde;o
gostando das brincadeiras mais brutas dos adolescentes, de quem acaba por tentar
escapar, pois conflitos n&atilde;o s&atilde;o de todo &ldquo;a onda&rdquo; dele. Ele
est&aacute; desparasitado, vacinado e castrado.Se estiver interessado/a no Benfica
entre em contacto connosco! Estamos dispon&iacute;veis para esclarecer qualquer
d&uacute;vida ou dar mais informa&ccedil;&otilde;es.Para aceder a mais fotos:
facebook.com/caesveterinarios
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Charles Dickinson (Dick), Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 21 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 21 anos.

Usar Referência 11450 para mais informação.

Alojado na ala Canil Farmacologia, box/jaula Box F05

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11450

Tenho nome de escritor e de figura hist&oacute;rica, mas os meus amigos insistem
em chamar-me Dick! Acho que eles pensam que combina melhor com a minha
personalidade. A verdade, &eacute; que sou a anima&ccedil;&atilde;o do canil
(n&atilde;o digam aos outros) e o nome Charles Dickinson n&atilde;o grita
propriamente anima&ccedil;&atilde;o.

 Estes pelos brancos? Ganhei-os todos aqui. Nestes 16 anos vi muitos amigos
chegar e ir, mas eu continuo c&aacute; e n&atilde;o percebo porqu&ecirc;, sou super
divertido!! Tenho imensa energia e sou perfeito para fazer conchinha durante horas!

Se me adoptares posso prometer-te que vou estar sempre &agrave; tua
disposi&ccedil;&atilde;o. Prometo acompanhar-te nos passeios, prometo abanar a
cauda intensamente de felicidade quando te vir e prometo encher-te de lambidelas
sempre que estiveres triste.

Uma vez, um outro grande Charles (quase Dickinson, mas este era mesmo o
Charles Dickens) disse ´´The most important thing in life is to stop saying ´I wish´ and
start saying ´I will´ ´´. N&atilde;o sei do que est&aacute;s &agrave; espera para
concretizar o desejo de me vires buscar :P

Se estiver interessado/a no Dick entre em contacto connosco! Estamos
dispon&iacute;veis para esclarecer qualquer d&uacute;vida ou dar mais
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Puto, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 22 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11449 para mais informação.

Alojado na ala Canil Farmacologia, box/jaula Box F03

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11449

O Puto &eacute; um c&atilde;opanheiro super bem-disposto e alegre, sempre pronto
para um belo passeio e uns mimos bem dados! Gosta muito de umas massagens na
zona lombar &ndash; mas isso at&eacute; n&oacute;s! C&atilde;o esperto hein?
&ndash; e de se rebolar na relva fresca ou at&eacute; mesmo na areia do nosso
redondel. Apesar de gostar dos seus passeios, n&atilde;o &eacute; muito exigente
em termos de exerc&iacute;cio f&iacute;sico e at&eacute; gosta bastante de se deitar
&agrave; sombra, junto a n&oacute;s, depois de uma passeata, principalmente nos
dias quentes de Ver&atilde;o.De defeitos s&oacute; lhe encontramos
um&hellip;n&atilde;o &eacute; o maior f&atilde; de c&atilde;opanheiros do mesmo
sexo. Para ele s&oacute; amizades com as meninas (mas n&atilde;o dissemos que
ele era esperto?). O Puto est&aacute; desparasitado, vacinado e castrado.Se estiver
interessado/a no Puto entre em contacto connosco! Estamos dispon&iacute;veis para
esclarecer qualquer d&uacute;vida ou dar mais informa&ccedil;&otilde;es.Para mais
fotografias do Puto: facebook.com/caesveterinarios
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Zé Tolas, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 16 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 16 anos.

Usar Referência 11447 para mais informação.

Alojado na ala Canil Farmacologia, box/jaula Box F02

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11447

O Z&eacute; Tolas &eacute; um mi&uacute;do super divertido, simp&aacute;tico e
mega guloso! Por uma boa guloseima faz quase tudo, pelo que se torna f&aacute;cil
de conseguir ensin&aacute;-lo  Tamb&eacute;m ADORA os seus passeios! Rapaz
&agrave; s&eacute;ria que &eacute;, d&aacute;-se melhor com as meninas ehehe
Meninos j&aacute; n&atilde;o acha tanta gra&ccedil;a, no entanto d&aacute;-se bem
com os restantes companheiros de canil, com quem costuma passear.S&oacute; lhe
falta mesmo uma fam&iacute;lia com quem possa partilhar a vida (e, se
poss&iacute;vel, as refei&ccedil;&otilde;es ). O nosso Z&eacute; promete fazer as
del&iacute;cias l&aacute; de casa! Se estiver interessado/a no Z&eacute; entre em
contacto connosco! Estamos dispon&iacute;veis para esclarecer qualquer
d&uacute;vida ou dar mais informa&ccedil;&otilde;es.Para mais fotos do Z&eacute;:
facebook.com/caesveterinarios
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