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Luna, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13533 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13533

Esta linda e bem disposta menina &eacute; a Luna. A sua anterior tutora teve
problemas graves de sa&uacute;de e n&atilde;o podia j&aacute; cuidar dela e como
Infelizmente tamb&eacute;m nenhum familiar se disp&ocirc;s a ficar com ela, foi
recebida num abrigo onde aguarda agora uma nova fam&iacute;lia, desta vez que
seja para toda a vida.. &Agrave; primeira vista, olhando para esta mi&uacute;da
poder&iacute;amos dizer que ela est&aacute; feliz, j&aacute; que parece estar
sempre a sorrir. No entanto, olhando mais de perto, na profundeza do seu olhar,
vemos a t...risteza e a car&ecirc;ncia de afectos que tem. Recebe cada festinha, com
a sofreguid&atilde;o dessa car&ecirc;ncia, como sendo a melhor ben&ccedil;&atilde;o
do mundo. &Eacute; ainda nova, porte m&eacute;dio, extremamente meiga e
beijoqueira. D&aacute;-se bem com outros animais. A P&eacute; ante Pata
est&aacute; a ajudar na sua divulga&ccedil;&atilde;o para que encontre um novo lar,
interessados contactem por favor a Quinta dos Patudos - 968465142 Obrigada
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Nikita, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13432 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13432

A doce Nikita foi cruelmente atirada de um carro e infelizmente quem assistiu
n&atilde;o conseguiu tirar a matr&iacute;cula. :( Ficou completamente atordoada
devido ao impact...o e de seguida em p&acirc;nico por n&atilde;o perceber onde
estava nem o que lhe tinha acontecido. Encontra-se neste momento no
espa&ccedil;o da Quinta dos Patudos, na margem sul e foi-nos pedida ajuda para
partilharmos a sua hist&oacute;ria e fotos na expectativa de lhe encontrarmos uma
fam&iacute;lia que a ame, que nunca mais a traia e a respeite como ela merece.
Apesar da cobardia do que lhe fizeram &eacute; uma cadelinha super confiante e
amorosa. Ter&aacute; cerca de 2 anos e &eacute; de porte m&eacute;dio. Contacto:
968465142
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Charlie, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 3 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 3 anos.

Usar Referência 13792 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13792

Charlie Beb&eacute; de porte pequeno, cerca de 2 meses para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel. Infelizmente mais um resultado da irresponsabilidade humana...
A P&eacute; ante Pata est&aacute; a ajudar na divulga&ccedil;&atilde;o deste
pequenino. Interessados, o contacto para adop&ccedil;&atilde;o &eacute; 968465142
peantepata.pap@gmail.com
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Kali, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 3 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13791 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13791

Kali, menina de 4 meses, porte pequeno, para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel. Muito meiga, adora brincar. Contacto: 968465142
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Marley, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 3 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 3 anos.

Usar Referência 14529 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=14529

O Marley procura uma fam&iacute;lia para todo o sempre, que independentemente
das voltas que a vida d&ecirc; esteja sempre com ele. Precisa de algu&eacute;m
respons&aacute;vel que o adopt...e n&atilde;o apenas por ser fofinho, mas que veja
nele um companheiro para todo o sempre.

&Eacute; um menino ainda jovem (6 meses), porte pequeno, muito meigo e
viva&ccedil;o, tem uma adora&ccedil;&atilde;o gigante por outros c&atilde;es (o ideal
seria por isso ser adoptado por quem tenha outro companheiro/a para ele brincar),
&eacute; muito brincalh&atilde;o e inteligente.

Contacto para Adop&ccedil;&atilde;o: P&eacute; ante Pata Localidade: Oeiras
(Lisboa) Tel: 963582033 ou 967961732 Email: peantepata.pap@gmail.com
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Tuly, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 13532 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13532

Este menino a quem cham&aacute;mos Tuly foi oferecido a uma senhora que tem 80
anos mas que n&atilde;o tem capacidade nem paci&ecirc;ncia para tomar conta dele.
Irresponsabilidade da senhora que aceitou ficar com ele e irresponsabilidade de
quem lho ofereceu sem pensar se era ou n&atilde;o bom para o c&atilde;ozinho.
Estamos por isso a ajudar a encontrar-lhe uma nova fam&iacute;lia, que seja para
toda a vida. &Eacute; de porte pequenino, muito meigo. Interessados, contactem por
favor 968465142. A quem n&atilde;o possa adoptar, pedimos que ajudem a partilhar.
obrigada
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Yanko, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 3 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 3 anos.

Usar Referência 13793 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13793

Yanko Beb&eacute; de porte pequeno, cerca de 2 meses para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel. Infelizmente mais um resultado da irresponsabilidade humana...
A P&eacute; ante Pata est&aacute; a ajudar na divulga&ccedil;&atilde;o deste
pequenino Interessados, o contacto para adop&ccedil;&atilde;o &eacute; 968465142
peantepata.pap@gmail.com
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