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Usar Referência 10935 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10935

A Lassie &eacute; uma cadela um pouco territorial mas d&aacute;-se bem com os
outros c&atilde;es que est&atilde;o consigo.
Porque necessita de um bom espa&ccedil;o, a Lassie s&oacute; ficaria realmente
feliz num local com muito espa&ccedil;o, como uma quinta onde podesse andar mais
ou menos &agrave; vontade.
Vocaliza muito, podendo por vezes ser uma boa cadela de guarda!
Um cadela singular que vai oferecer sem d&uacute;vida muitas alegrias e aventuras
a quem a adotar, gostaria de a conhecer?
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Irmã da Adri, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 10437 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10437

D&aacute;-se bem com pessoas e outros animais.
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Usar Referência 10938 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10938

A Rapozinha &eacute; uma cadela carinhosa e brincalhona que foi devolvida
&agrave; associa&ccedil;&atilde;o, pelos pr&oacute;prios donos, com mais ou menos
um ano porque se separam e nenhum quis ficar com ela.
Apesar de esta hist&oacute;ria triste a Rapozinha, agora com mais ou menos dois
anos, &eacute; feliz e saud&aacute;vel. No entanto ela gostava muito que
algu&eacute;m muito especial a adota-se.
A Rapozinha &eacute; muito beijoqueira e carente procurando sempre uma
m&atilde;o humana, neste caso poderia ser um novo dono?
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Usar Referência 10934 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10934

O doce Ronaldo.
Por vezes pode ser um pouco medroso no entanto &eacute; um que encanta e se
deixa encantar por todos.
&Eacute; um c&atilde;o submisso com as cadelas com quem est&aacute;.
Um c&atilde;o muito bonito que ir&aacute; oferecer muita alegria!
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Usar Referência 10940 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10940

O Pulga &eacute; um c&atilde;ozinho muito querido.
&Eacute; um c&atilde;o que foi encontrado muito mal tratato cheio de parasitas
internos e externos.
&Eacute; um c&atilde;o muito fora do vulgar e com um olhar muito belo e profundo.
O Pulga apesar da sua timidez, &eacute; um c&atilde;o carinhoso, simp&aacute;tico
e brincalh&atilde;o! Mas necessita de um novo dono para o acariciar e proteger!
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Usar Referência 10939 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10939

A Nala pode aparentar ser um pouco tim&iacute;da ao inicio mas depois de ganha a
confian&ccedil;a, &eacute; uma cadelinha muito simp&aacute;tica e amistosa.
Encontrada abandonada em Penacova, prenha e muito magrinha.
Teve os beb&eacute;s, que entretanto, foram adotados e ela aguarda uma
fam&iacute;lia.
Quando foi encontrada e nos meses seguintes era muito medrosa, incluindo sair
para a rua de trela. Agora &eacute; bastante mais soci&aacute;vel e at&eacute;
j&aacute; passeia &agrave; trela.
A Nala &eacute; muito brincalhona e divertida, e apesar de tudo ela continua ainda
&agrave; procura de uma famil&iacute;a cinco estrelas!
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Usar Referência 10936 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10936

Esta aqui &eacute; a Podenguita!

A Podenguita &eacute; uma cadelinha muito d&oacute;cil e carinhosa, que
est&aacute; sempre &agrave; procura de um carinho humano.
Muito amiga do outro a Podenguita &eacute; pequenina de porte, mas de grande
car&aacute;cter e prometer oferecer, a quem a adotar, muito amor e carinho.
Gostava de conhecer este amor?
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