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Pelé, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11470 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11470

O Pel&eacute; &eacute; um beb&eacute; grande, tem cerca de 1 ano e &eacute; de
porte grande. Adora conviver e brincar com os volunt&aacute;rios, como &eacute;
ainda muito novinho &eacute; muito carente de aten&ccedil;&atilde;o. &Eacute; um
trapalh&atilde;o ador&aacute;vel.
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Reis, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11471 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11471

O nome deste menino deve-se ao facto de ter sido resgatado no dia de Reis. Foi
encontrado ainda com um peda&ccedil;o de trela que provavelmente roeu, estava
muito magro e debilitado. Apesar de estar muito assustado a fome falou mais alto,
aproximou-se para comer e assim conseguimos resgat&aacute;-lo. Revelou-se um
menino muito meigo e afetuoso, adora encostar-se &agrave;s pessoas para receber
festas. &Eacute; de porte pequeno/m&eacute;dio e ter&aacute; cerca de 2 anos.
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Violeta, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 11469 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11469

A Violeta foi encontrada perdida no meio do mato, nasceu em 2010 e &eacute; de
porte pequeno. &Eacute; uma menina assustada mas muito meiga. Adora dar as
suas corridas pela quinta. A Violeta est&aacute; na associa&ccedil;&atilde;o
h&aacute; demasiado tempo, merece muito encontrar uma fam&iacute;lia e saber o
que &eacute; ter uma casinha.
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Mel, Fêmea arraçado(a) de Podengo Médio Português de porte Médio com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 11472 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11472

A Mel foi atirada para dentro do nosso terreno, como se de lixo se tratasse&hellip;
Estava aterrorizada e muito magra! Era uma cadela com imenso medo da
presen&ccedil;a humana, estava nitidamente traumatizada. Com muito trabalho de
socializa&ccedil;&atilde;o e dedica&ccedil;&atilde;o dos nossos volunt&aacute;rios a
Mel est&aacute; cada vez melhor, fez imensos progressos apesar de continuar
receosa. A Mel precisa de uma fam&iacute;lia experiente que a entenda, que
trabalhe com ela e que lhe mostre que nem todos os humanos s&atilde;o maus.

Página 5 de 6 http://animaisdaquinta.org/ http://www.portugalzoofilo.



Associação Animais da Quinta - Telefone: 111111111 - E-mail: adopcoes@animaisdaquinta.org2022/12/04 - Animais para Adopção da

Página 6 de 6 http://animaisdaquinta.org/ http://www.portugalzoofilo.


