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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Baco, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11572 para mais informação.

Alojado na ala setor_4 (enf_exterior), box/jaula 40

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11572

O Baco, al&eacute;m de lindo, &eacute; um c&atilde;o meigo, f&atilde; de
brincadeiras e passeios grandes! Procura uma fam&iacute;lia que saiba que
ser&aacute; sua para sempre.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Brownie, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 12291 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12291

Nome: Brownie

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 2 ano

Sexo: Femea

Essa &eacute; a Brownie, um docinho de cocholate em tamanho grande!

Muito en&eacute;rgica, muito meiga com pessoas, soci&aacute;vel, esterelizada e a
espera de uma fam&iacute;lia que lhe

possa dar o que merece, muitas festinhas, longos passeios e brincadeiras.

Algu&eacute;m se atreve? &lt;3
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Dexter, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 11577 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11577

O Dexter &eacute; um c&atilde;o verdadeiramente... Mimoso! Adora pessoas,
n&atilde;o &eacute; preciso muito para nos vir cumprimentar e receber umas
festinhas. Est&aacute; sempre com um ar &acute;sorridente&acute;, &eacute; um
c&atilde;o boa onda! Aguarda adop&ccedil;&atilde;o por uma fam&iacute;lia que
saiba que esta &eacute; um compromisso para a vida.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Dingo, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12414 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12414

Nome: Dingo

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: X castro laboreiro

Idade Aproximada: 2 ou 3 anos

Sexo: Macho

Tem cerca de 2/3 anos, macho, soci&aacute;vel com humanos.

Com outros c&atilde;es preferencialmente f&ecirc;meas.

 N&atilde;o gosta de gatos. Aparentemente castrado.

Porte grande, X castro laboreiro.

 Mt meigo.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 11732 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 23

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11732

A Estrela tem um ar ´muito s&eacute;rio´ nas fotos, mas n&atilde;o se deixem
enganar: &eacute; uma menina tranquila, soci&aacute;vel, boa onda, que gosta
sobretudo de passear e explorar. N&atilde;o h&aacute; pratinho de comida que
n&atilde;o lhe capte a aten&ccedil;&atilde;o, o que a torna bastante obediente :)
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Iris, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11575 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 15

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11575

A &Iacute;ris &eacute; uma cadelinha jovem, meiga, equilibrada e obediente! Tem
tudo o que uma fam&iacute;lia pode querer para a adoptar. S&oacute; tem um
requisito: que a adop&ccedil;&atilde;o seja para a vida (e, j&aacute; agora.. cheia de
passeios)!
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

James, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 12069 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12069

Nome: James

Esp&eacute;cie: c&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 8 anos

Sexo: Macho

Situa&ccedil;&atilde;o: Abandonado, no canil

Porte: M&eacute;dio/Grande

Este e o james, pois bem o james &eacute; um c&atilde;o humano,vamos ver se
consigo explicar,

 &eacute; um cao que parece que fala com os olhos, parece que nos consegue
transmitir

todos os seus sentimentos atrav&eacute;s do olhar...
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Kira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12070 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12070

Nome: Kira

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 1 ano

Sexo: Femea

Kira tem um ano, um porte grande e um cora&ccedil;&atilde;o maior ainda!
S&oacute; quer festas, brincadeiras, abra&ccedil;os e lambeijos.

Um doce de menina, muito meiga a espera de uma fam&iacute;lia 5**, dessa vez pro
resto da vida!

Algu&eacute;m dispon&iacute;vel pra um novo amor? Algu&eacute;m se rende?
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Mamy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 16 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 16 anos.

Usar Referência 11573 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11573

A Mamy &eacute; uma cadelinha muito, muito doce. Se estivermos ocupados com
tarefas de limpeza, ela vem at&eacute; junto de n&oacute;s e encosta a cabecinha
&agrave; nossa perna, porque adora festinhas.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Melissa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 11554 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula 11

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11554

A Melissa &eacute; uma grande, grande amiga!! O que tem de tamanho tem de
do&ccedil;ura. Adora brincar &agrave; bola e &eacute; uma cadelinha obediente.
Sabe o comando "senta" muito bem e tem intelig&ecirc;ncia para aprender muito
mais!
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Mufaça, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 9 anos.

Usar Referência 11531 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula boxe 03

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11531

O Mufa&ccedil;a &eacute; um c&atilde;o jovem, doce, que n&atilde;o se entrega
completamente ao primeiro contacto. Embora seja muito af&aacute;vel, precisa do
seu tempo para confiar completamente. Nada que uns passeios n&atilde;o
construam rapidamente! Encontra-se para adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel
por quem compreenda que esta &eacute; um compromisso para a vida.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Nini, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11587 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 11

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11587

A Nini &eacute; uma cadela bel&iacute;ssima, de porte elegante e de
&acute;personalidade&acute; tranquila. &Eacute; uma cadela calma e que n&atilde;o
se d&aacute; a todos &agrave; primeira. H&aacute; que conquist&aacute;-la, o que
n&atilde;o &eacute; nada dif&iacute;cil... basta convidarem-no para uns passeios :)

Aguarda adop&ccedil;&atilde;o por quem saiba que esta &eacute; um compromisso
para a vida.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Paloma, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 11561 para mais informação.

Alojado na ala setor_4 (enf_exterior), box/jaula 42

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11561

A Paloma &eacute; uma cadelinha jovem, com energia para muitos passeios e
brincadeiras! &Eacute; meiga e inteligente, poder&aacute; aprender muito com quem
a saiba treinar. Est&aacute; esterilizada.

Aguarda adop&ccedil;&atilde;o por quem saiba que esta &eacute; um compromisso
para a vida.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Paloma, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 12415 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12415

Nome: Paloma

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: arra&ccedil;ada pastor alem&atilde;o

Idade Aproximada: 3 anos

Sexo: Femea

Essa grandona &eacute; a Paloma!

Muito soci&aacute;vel com pessoas e com animais, est&aacute; esterelizada e a
espera

de uma fam&iacute;lia que lhe de tooodo amor que ela merece! &Eacute; mesmo
muito meiga!

Página 15 de 99 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Princesa, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 11717 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11717

A Princesa &eacute; verdadeiramente uma princesa. A sua idade n&atilde;o lhe
trouxe defeitos, s&oacute; qualidades: &eacute; uma cadela tranquila, que n&atilde;o
arranja confus&atilde;o com ningu&eacute;m. J&aacute; no que toca a receber
mimos e passear.. &eacute; uma verdadeira cachorrinha!

A Princesa merece muito n&atilde;o passar toda a sua vida no canil. Ser&aacute;
uma companheira para toda a sua vida!
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Riscas, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11886 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11886

O Riscas &eacute; um bebezola muito meigo e brincalh&atilde;o. Cremos que, em
adulto, ser&aacute; de porte grande. &Eacute; um beb&eacute; ainda e n&atilde;o
merece passar a sua vida num canil. Aguarda por uma fam&iacute;lia que saiba que
a adop&ccedil;&atilde;o &eacute; para toda a vida - mesmo quando j&aacute; for
velhinho e desdentado :)
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 11539 para mais informação.

Alojado na ala setor 5, box/jaula 01

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11539

O Scorpion &eacute; um c&atilde;o muito jovem, que adora pessoas e tem muita
energia! Precisa de uma fam&iacute;lia que goste muiiiito de passeios e que
compreenda que a adop&ccedil;&atilde;o &eacute; um compromisso para a vida.

Página 18 de 99 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Suri, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12066 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12066

Nome: Suri

Esp&eacute;cie: Cao

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: Filhote

Sexo: Femea

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatada, no canil

Porte: M&eacute;dio

A suri &eacute; uma menina muito linda e extremamente meiga que se encontra para
adop&ccedil;&atilde;o.

Foi resgatada da rua &eacute; revelou se extremamente obediente, meiga e
habituada a uma casa.

 Calma mas muito brincalhona e en&eacute;rgica, procura uma fam&iacute;lia que a
respeite e a ame para toda a vida.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Yuri, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 11558 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 05

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11558

O Yuri &eacute; o embaixador dos C&atilde;es pretos grandes e tem o papel de
desconstruir o preconceito que h&aacute; contra eles! Pois basta baixar-nos para
apanhar qualquer coisa e a&iacute; vem ele, desejoso de festinhas e beijocas!

&Eacute; um c&atilde;o jovem e que adora passear. Procura uma fam&iacute;lia que
saiba que a adop&ccedil;&atilde;o &eacute; um compromisso para a vida.

Página 20 de 99 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 11544 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula boxe 03

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11544

O Z&eacute; &eacute; um c&atilde;o belo e meigo, que sabe o que quer! Gosta do
seu passeio, da sua paparoca e das suas festinhas! Encontra-se para
adop&ccedil;&atilde;o por quem compreenda que est&aacute; &eacute; um
compromisso para a vida.
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Anita, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 10 anos.

Usar Referência 11530 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula Boxe 02

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11530

A Anita &eacute; uma cadela jovem e com muita energia! Quem a adoptar
dever&aacute; saber que ela precisa de correr, passear e brincar(!) para gastar as
suas energias. &Eacute; muito doce, gosta de festinhas mas.. n&atilde;o vamos
mentir... achamos que gosta ainda mais de passear!
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bóris, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12572 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12572

Nome: Boris

Esp&eacute;cie: Cao

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: 8 meses

Sexo: Macho

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatada, -fat

Porte: m&eacute;dio

O Boris, como tantos outros, &eacute; um c&atilde;o com hist&oacute;rico de maus
tratos.

Vivia em uma varanda pequena e nunca ia a rua. Est&aacute; em FAT e a reagir
muit&iacute;ssimo bem &agrave;s novidades!

&Eacute; meigo, muito soci&aacute;vel com animais e com pessoas e muito giro
&lt;3
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Brites, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11590 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 20

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11590

A Brites &eacute; uma cadelinha jovem, meiga e bela que, infelizmente, j&aacute;
teve uma grande dose de sofrimento na sua vida.. Foi atropelada, o que lhe deixou
algumas sequelas.. A quem se interessar pela sua hist&oacute;ria, convidamo-vos a
vir conhec&ecirc;-la, passe&aacute;-la e, quem sabe, adopt&aacute;-la! Porque
n&atilde;o &eacute; justo que, t&atilde;o nova, j&aacute; tenha passado por tanto
nem que seja sentenciada a viver a sua vida no canil. A Brites tem muito para dar a
quem saiba que a adop&ccedil;&atilde;o &eacute; um compromisso para a Vida!
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Brites, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11729 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 21

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11729

A Brites &eacute; uma menina jovem, cheia de energia e boa
disposi&ccedil;&atilde;o! Na sua vida ainda curta, j&aacute; conheceu a maldade
humana, pois foi encontrada atropelada. Felizmente, recuperou de tal forma que
ningu&eacute;m diria: corre, salta, brinca e adora festinhas! &Eacute; muito meiga e,
claro, linda! Venha conhec&ecirc;-la!
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Buddy, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12358 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12358

POR FAVOR amigos/as n&atilde;o se esque&ccedil;am de mim,

 tenho cerca de 1,5/2 anos, sou muito brincalh&atilde;o e en&eacute;rgico,

preciso muito de uma fam&iacute;lia que me ame para toda a vida.

J&aacute; estou castrado e desparasitado interna e externamente.

Estou em FAT! Estes humanos tratam-me muito bem e gostam muito de mim mas
t&ecirc;m a casa cheia de outros como eu,

 por isso preciso sair daqui...quem por a&iacute; me quer dar um lar? &lt;3

Estou aqui &agrave; espera
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Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bunny, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 13 anos.

Usar Referência 12438 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12438

Nome: Bunny

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Senior

Sexo: f

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatada, no canil

Porte: Medio

Ol&aacute; malta!

Esse &eacute; um pedido mais que especial: precisamos de fam&iacute;lia para a
Bunny, uma senior!

Ela &eacute; um doce e est&aacute; a demasiado tempo no canil, j&aacute; tem uma
idade avan&ccedil;ada e

gostavamos meeesmo que ela tivesse uma fam&iacute;lia que pudesse lhe dar mais
conforto
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Caju, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12292 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12292

Nome: Caju

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 3 anos

Sexo: Macho

O nosso cajuzinho &eacute; um cao de porte m&eacute;dio, muuuito
soci&aacute;vel, muito meiguinho e sempre bem disposto!

Ter&aacute; cerca de 3 anos, n&atilde;o sabemos muito bem porque como tantos
&eacute; mais um que sofreu o abandono.

Precisa de uma fam&iacute;lia que o acolha e nem se importa em dividi-la com
outros irm&atilde;os

Algu&eacute;m tem um espa&ccedil;o para este doce?
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Charlie, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12552 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12552

Nome: Charlie

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 8 meses

Sexo: Macho

O Charlie &eacute; um c&atilde;o juvenil (cerca de 8 meses) que foi recolhido da rua

depois de ter sido visto v&aacute;rios dias seguidos a deambular por um bairro na
Amadora.

Sem microchip, sem coleira nem identifica&ccedil;&atilde;o e com um andar agitado
e pouco seguro,

podemos imaginar que ter&aacute; sido abandonado.

Est&aacute; recolhido na zona de Sintra embora as condi&ccedil;&otilde;es
n&atilde;o sejam as ideais para ele.

Página 29 de 99 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Golias, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 18 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 18 anos.

Usar Referência 11593 para mais informação.

Alojado na ala setor_4 (enf_exterior), box/jaula 35

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11593

O doce e tranquilo Golias &eacute; um c&atilde;o s&eacute;nior que n&atilde;o perde
a esperan&ccedil;a de ser visto por uma fam&iacute;lia que lhe possa dar o conforto
que merece. A vida no canil n&atilde;o &eacute; f&aacute;cil para um c&atilde;o
idoso, mesmo que o Golias tenha muitos passeios e corridas pela frente ainda! Ele
n&atilde;o perde a esperan&ccedil;a e n&oacute;s tamb&eacute;m n&atilde;o, porque
sabemos que algu&eacute;m que o venha conhecer ir&aacute;, com certeza,
apaixonar-se por este taralhoco amoroso que nunca diz que n&atilde;o a uma
guloseima :)
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Grinch, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12440 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12440

Nome: Grinch

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulto

Sexo: M

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatado

Porte: m&eacute;dio

Fam&iacute;lia especial procura-se!

Malta, conhe&ccedil;am o Grinch! Esse c&atilde;o &eacute; muito meiguinho, adora

miminhos e biscoitos mas n&atilde;o &eacute; muito soci&aacute;vel, o que seria
ideal algu&eacute;m

que o queira para filho &uacute;nico. Sabemos que o comportamento pode mudar

fora do canil, mas para j&aacute; ele quer a aten&ccedil;&atilde;o toda para ele.
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Jack, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 13197 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13197

O jack &eacute; este amigo simpatico. Recolhido muito sujo e magro nas ruas da
capital foi recolhido e encontra se no canil a aguardar a sua familia.

&Eacute; um c&atilde;o espectacular tanto para ter em apartemento como vivenda,
&eacute; o tipico c&atilde;o sossegado em casa, que adora ir a rua e passear.

Super soci&aacute;vel com machos e f&ecirc;meas.
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johnny, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12551 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12551

Nome: Johnny Esp&eacute;cie: C&atilde;o Ra&ccedil;a: rafeiro comum Idade
Aproximada: 2 anos Sexo: Macho O Johnny &eacute; um c&atilde;o com
aproximadamente 2 anos que foi recolhido da rua. Extremamente magro e com uma
corda ao pesco&ccedil;o, o Johnny apareceu como aparece sempre, cauda a abanar
de felicidade, cheio de sede por mimos e aten&ccedil;&atilde;o. Sabemos agora que
apesar do Johnny ter um problema de sa&uacute;de que n&atilde;o lhe permite
absorver t&atilde;o facilmente o que come, com a medica&ccedil;&atilde;o e
ra&ccedil;&atilde;o certas recuperou imediatamente o peso e transformou-se num
c&atilde;o lindo, forte, cheio de energia e personalidade, extremamente inteligente.
Sabemos agora que quem quer que tivesse o Johnny o deixou chegar a um estado
de magreza incompreens&iacute;vel e injustific&aacute;vel. O Johnny precisa agora
de uma fam&iacute;lia, daquelas para sempre, que saiba cuidar dele e dar-lhe tudo o
que precisa: os longos passeios, em que ele &eacute; t&atilde;o companheiro, o
mimo e o conforto num sof&aacute; que tanto adora mas tamb&eacute;m a estrutura
e regras de que precisa e nunca teve, a passear e a socializar, para ser um
c&atilde;o est&aacute;vel e feliz. O Johnny est&aacute; castrado, desparasitado,
vacinado e chipado. A sua adop&ccedil;&atilde;o implica a assinatura de um termo
de responsabilidade e visita a casa dos Adoptantes.

Contacto para adop&ccedil;&atilde;o: ritaramalhinho@gmail.com
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Kiko, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11545 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula Boxe 02

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11545

O Kiko &eacute; um c&atilde;o jovem que adora brincadeira! Gosta de correr e
passear, mas sabe muito bem vir at&eacute; n&oacute;s quando o chamamos e
apreciar umas festas e mimos calminhos... Ser&aacute; um belo companheiro para
toda a vida da fam&iacute;lia que o adopte!
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Lara, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12011 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 11

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12011

A Lara &eacute; uma cadelinha linda, muit&iacute;ssimo meiga, muito jovem, que
j&aacute; foi mam&atilde; e.. tamb&eacute;m j&aacute; conheceu o abandono.

Foi atirada, junto com a sua filhota Lili, de uma carrinha em andamento.

Mas &eacute; um ser maravilhoso e nem assim perdeu a confian&ccedil;a nos
humanos. Como se v&ecirc; pelas fotos, adora estar perto de n&oacute;s e receber
miminhos! &Eacute; uma cadela equilibrada e que n&atilde;o merece passar a vida
no canil, s&oacute; porque j&aacute; n&atilde;o &eacute; "beb&eacute;" (bebezolas
s&atilde;o eles todos, independentemente da idade!)

Venha conhec&ecirc;-la!
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Lassie, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12294 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12294

Nome: Lassie

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 6/7 meses

Sexo: Femea

A Lassie &eacute; ainda um beb&ecirc;! &eacute; irm&atilde; da nossa pipoca,
est&aacute; esterelizada e &eacute; super soci&aacute;vel.

Sempre a brincar e querer festas.

Algu&eacute;m com disposi&ccedil;&atilde;o pra essa fofura??

contacto para adopcao: mouracarla112@gmail.com
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Leão, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11548 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11548

O Le&atilde;o &eacute; um c&atilde;o jovem, muito meigo, mas algo receoso. Precisa
de ser conquistado mas quem o fizer, ter&aacute; um companheiro para a vida!

O Le&atilde;o n&atilde;o se encontra no canil, encontra-se em FAT. Para mais
informa&ccedil;&otilde;es, contactar atrav&eacute;s de: mouracarla112@gmail.com
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Leni, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 10 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11559 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 05

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11559

A Leni &eacute; uma cadelinha jovem, brincalhona e equilibrada. As fotografias
n&atilde;o lhe fazem justi&ccedil;a, &eacute; muito mais bonita ao vivo! Venham
conhec&ecirc;-la e confirmar :)
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Leonardo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 12444 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12444

Nome: Leonardo

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Jovem

Sexo:M

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatado

Porte: M&eacute;dio

Queres brincar?!

Leonardo quer, sempre! lol

Esse c&atilde;o &eacute; mesmo muito giro, bastante jovem n&atilde;o dispensa
mesmo uma brincadeira,

bastante soci&aacute;vel e tranquilo com humanos e patudos.

Espera uma fam&iacute;lia pra vida, que lhe d&ecirc; todos os miminhos que
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Leonardo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 anos.

Usar Referência 12296 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12296

Nome: Leonardo

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 2 anos

Sexo: Macho

Castrado

Leonardito! Nosso menino temperamental!

Com aproximadamente dois anos, est&aacute; esterelizado, muito meigo com
pessoas mas com animais

a conversa muda, da-se com alguns mas n&atilde;o &eacute; muito chegado,
&eacute; preciso muita aten&ccedil;&atilde;o a isso!
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Lucky, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 12728 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12728

Nome: Lucky

Sou o Lucky, tenho cerca de 8 anos e estou &agrave; tua espera...j&aacute; se
encontra no canil h&aacute; demasiado tempo,

 quero um lar e uma fam&iacute;lia que me ame para toda a vida. &Eacute; um doce
de c&atilde;o. Calmo. Paciente, soci&aacute;vel.. bom.

 S&oacute; lhe falta mesmo algu&eacute;m que queira dar uma oportunidade a este
amigo.

A visita &eacute; feita na arroeira e a entrega na casa do adoptante.

E-mail para contacto: Mouracarla112@gmail.com
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Maya, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 11594 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11594

A Maya &eacute; uma senhora que passeia muito elegantemente... se n&atilde;o lhe
der para a brincadeira! &Eacute; meiga, gosta de festinhas mas tamb&eacute;m
adora explorar.

Aguarda adop&ccedil;&atilde;o por quem saiba que esta &eacute; um compromisso
para a vida.
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Meg, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 13 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11516 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula 1

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11516

A Meg pode ter alguns pelitos mais brancos no focinho mas isso s&oacute; reflete a
sua sabedoria! Sempre composta, tem a boxe sempre arrumadinha, adora festinhas
e apanhar banhos de sol. Encontra-se para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel para quem queira uma companheira fiel, goste de passeios
calmos, para toda a sua vida.
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Nala, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12297 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12297

Nome: Nala

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 1 ano

Sexo: Femea

Esterelizada

Pequena Nala!

Essa menina tem por volta de 1 anito e j&aacute; sofreu um bocado nessa vida.

&Eacute; muito meiga e d&oacute;cil, &eacute; soci&aacute;vel mas &eacute; um
tanto medrosa, precisa de um certo tempo para

se ganhar a confian&ccedil;a e alguma paciencia para que esses medos se curem!
&lt;3
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Usar Referência 11991 para mais informação.

Alojado na ala setor 7, box/jaula 69

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11991

A Nera &eacute; uma das meninas mais simp&aacute;ticas do canil! Apesar de
j&aacute; ser s&eacute;nior, tem muita vitalidade e vem ter connosco para nos
cumprimentar sempre com o que parece ser um "sorriso"!

&Eacute; muito meiga, calma e mimosa :)  E n&atilde;o diz que n&atilde;o a um
petisco, claro!

Aguarda por uma fam&iacute;lia que saiba ou queira aprender todas as vantagens
de adoptar um animal adulto, ´maduro´ mas que merece e ainda tem muiiiitos
passeios e belos ser&otilde;es pela frente!
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Nocas, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 16 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 16 anos.

Usar Referência 11574 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 18

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11574

A Nocas &eacute; uma cadelinha s&eacute;nior mas cheia de vida! Adora a
companhia humana, festinhas &eacute; com ela, como se v&ecirc; nas fotos,
est&aacute; sempre sorridente! Merece muito uma fam&iacute;lia que a adopte e
fique com ela por muitos e bons anos, que lhe d&ecirc; o conforto que num canil
n&atilde;o existe.
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Paprika, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11733 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 14

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11733

A Paprika &eacute; uma cadela jovem, cheia de energia! Est&aacute; sempre pronta
para passear e brincar, precisa de um dono que seja como ela: ficar sentado no
sof&aacute; n&atilde;o &eacute; algo que queira fazer todos os dias. A Paprika
ser&aacute; uma excelente companheira de quem goste, como ela, de passear,
passear, passear! Precisa de uma fam&iacute;lia que seja paciente, porque vai, com
certeza, fazer alguns "disparates", mas s&oacute; precisa de quem consiga, com
calma, mostrar-lhe o que deve e n&atilde;o deve fazer. A Paprika retribuir&aacute;,
certamente, todos os dias da sua vida!
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Peludinho, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 12 anos.

Usar Referência 12442 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12442

Nome: Peludinho

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Senior

Sexo:m

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatado

Porte: Medio

Opa que &eacute; de fam&iacute;lias especiais que estamos a precisar!

MAis um senior "esquecido" no canil :(

Ainda assim peludinho n&atilde;o perde a esperan&ccedil;a de encontrar sua
fam&iacute;lia

pra vida! &Eacute; um c&atilde;o muuuuito meiguinho, muuuito soci&aacute;vel e
bastante tranquilo
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Pipoca, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 16 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 16 anos.

Usar Referência 11578 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 16

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11578

A Pipoca &eacute; doce! Meiga, gosta dos seus passeios e de explorar... e de
receber festinhas e comer umas guloseimas, claro!

Aguarda adop&ccedil;&atilde;o por quem saiba que esta &eacute; um compromisso
para a vida
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Pipoca, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12295 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12295

Nome: Pipoca

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 6/7 meses

Sexo: Femea

A Pipoca &eacute; ainda um beb&ecirc;! &eacute; irm&atilde; da nossa Lassie,
est&aacute; esterelizada e &eacute; super soci&aacute;vel.

Sempre a brincar e querer festas.

Algu&eacute;m com disposi&ccedil;&atilde;o pra essa fofura??

contacto para adopcao: mouracarla112@gmail.com
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Powerpuff dogs, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 4 anos.

Usar Referência 12575 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12575

Nome: Florzinha, docinho e lindinha

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 2-3 meses

Sexo: Femeas

Powerpuff dogs! :D

Essas 3 bebecas fofuxas est&atilde;o a espera de uma fam&iacute;lia! A
adop&ccedil;&atilde;o n&atilde;o precisa ser conjunta, mas as 3 s&atilde;o
irm&atilde;s,

devem ter porte m&eacute;dio/grande e s&atilde;o as coisas mais meigas de sempre.

Est&atilde;o no canil esperando que as busquem, cad&ecirc; a fam&iacute;lia delas?!
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Quarteto Fantástico, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 12584 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12584

Nome: Quarteto fant&aacute;stico

Idade Aproximada: beb&eacute;s

Sexo: m

Situa&ccedil;&atilde;o: resgatada, fat

Porte: m&eacute;dio

Imaginem uma grupeta fant&aacute;stica?!

Agora vejam essa turminha!

S&atilde;o 4 irm&atilde;os, todos machos, tem por volta de 4 meses e precisam
muuuito urgente de uma fam&iacute;lia cheia de amor!

A adop&ccedil;&atilde;o n&atilde;o precisa ser conjunta, mas seria mesmo perfeito :D

S&atilde;o meiguinhos e fofinhos!
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Raika, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 4 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12899 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12899

Nome: Raika

Idade Aproximada: bebe

Sexo: Femea

Situa&ccedil;&atilde;o: resgatado

Esta bebe linda &eacute; a raika. Apesar da sua tenra idade ( 4meses) a raika ja
passou por um bom bocado.

Foi filha de uma ninhada indesajada, adoptada, e depois despejada sem desculpa
alguma.

&Eacute; um doce de menina que derrete qualquer cora&ccedil;&atilde;o.
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Sasha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12416 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12416

Nome: Sasha

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: Arra&ccedil;ada Pitbull

Idade Aproximada: Adulta

Sexo: Femea

Essa baixinha se chama Sasha! &Eacute; um doce, muuuito carente, muuito
meiguinha, da-se

com alguns c&atilde;es mas &eacute; preciso aten&ccedil;&atilde;o, ela pode ser
dominante e ciumenta, quer

todas as festas e aten&ccedil;&otilde;es pra ela e o canil n&atilde;o lhe faz nada bem
:(

Sasha precisa de uma fam&iacute;lia pra vida, com disponibilidade pra gastar toda

essa energia e receber todo esse amor!
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Sky, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de 8

Usar Referência 11992 para mais informação.

Alojado na ala setor 6, box/jaula 83

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11992

A Sky &eacute; uma cadelinha jovem, com muita energia para gastar em muitos
passeios! A vida no canil n&atilde;o &eacute; f&aacute;cil para ela, que adora a
companhia humana...

&Eacute; soci&aacute;vel, est&aacute; esterilizada e tem muiiiito potencial para
aprender todas as regras para passeios tranquilos e bons para toda a fam&iacute;lia
:)

N&atilde;o merece crescer nem envelhecer no canil, ela que gosta tanto de estar
junto de n&oacute;s...
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Snoopy, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12417 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12417

Nome: Snoopy

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 4 anos

Sexo: Macho

Essa coisa fofa se chama Snoopy! &Eacute; um c&atilde;o adulto, mas ainda jovem
e muuuito

soci&aacute;vel, s&oacute; quer saber de festinhas e brincadeiras. Est&aacute; a
espera de uma

fam&iacute;lia muito especial que lhe tire do canil e lhe de uma boa vida.

Quem se atreve a levar esse bonit&atilde;o pra casa pra sempre?
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Suri, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11970 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11970

A suri &eacute; uma menina muito linda e extremamente meiga que se encontra para
adop&ccedil;&atilde;o. Foi resgatada da rua e revelou-se extremamente obediente,
meiga e habituada a uma casa. Calma mas muito brincalhona procura uma
fam&iacute;lia que a respeite e a ame para toda a vida. Ter&aacute; cerca de 7
meses e 15kilos aproximadamente.

Est&aacute; esterilizada, desparasitada, e vacinada.

Contacto: mouracarla112@gmail.com
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Suri, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11885 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11885

A Suri &eacute; uma menina muito linda e extremamente meiga que se encontra
para adop&ccedil;&atilde;o.

Foi resgatada da rua e revelou-se muito obediente, meiga e habituada a uma cas.

Calma mas muito brincalhona, procura uma fam&iacute;lia que a respeite e ame para
toda a vida.

Ter&aacute; cerca de 7 meses, 15kg.

Ser&aacute; entregue vacinada, esterilizada e desparasitada.

Local: Lisboa

email: mouracarla112@gmail.com
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Tatá, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12298 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12298

Nome: Tata

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 4 ou 5 anos

Sexo: Femea

Esterelizada

A tat&aacute; ter&aacute; cerca de 4 ou 5 anos, tb esterilizada, muitoooooo meiga
mas quem a quiser tem q ter paci&ecirc;ncia para a conquistar pq &eacute; mto
timida,

por isso t&ecirc;m q ir ao canil e interagir com ela at&eacute; a conquistarem mas
dps disso t&ecirc;m uma amiga p a vida!

contacto para adopcao: mouracarla112@gmail.com
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Tico, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12299 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12299

Nome: Tico

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 1 ou 2 anos

Sexo: Macho

Um verdadeiro caniche!

Muito soci&aacute;vel, adora uma festa e uma brincadeira, ainda jovem e super
dispon&iacute;vel para uma fam&iacute;lia! :D

contacto para adopcao: mouracarla112@gmail.com
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Usar Referência 11731 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 23

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11731

A T&iacute;mida &eacute; uma cadelinha meiga que, na verdade, j&aacute; deixou
de ser t&iacute;mida. &Eacute; apenas uma cadela tranquila, soci&aacute;vel, o que
faz com que muitas vezes passe despercebida. N&atilde;o compreendemos bem
porqu&ecirc;, porque &eacute; jovem, linda, meiga e obediente. Temos muita
esperan&ccedil;a de que um dia algu&eacute;m repare verdadeiramente nela e se
aperceba da companheira que ter&aacute; para toda a vida, se tiver a coragem de
assumir o compromisso de a adoptar! A T&iacute;mida c&aacute; est&aacute;,
&agrave; espera deste algu&eacute;m especial...
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Tom Sawyer, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 11584 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11584

O Tom Sawyer &eacute; um explorador! Um c&atilde;o jovem, belo, saud&aacute;vel
e cheio de vontade de passear e conhecer o Mundo! Procura uma fam&iacute;lia que
goste tanto de passear como ele e que saiba que ser&aacute; seu companheiro para
toda a vida.
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Zeus, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12418 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12418

Nome: Zeus

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulto

Sexo: Macho

Ol&aacute; malta! Conhe&ccedil;am o Zeus!

Zeus &eacute; um c&atilde;o muito amoroso, soci&aacute;vel com outros animais e
pessoas, gosta de uma

brincadeira e n&atilde;o dispensa festinhas. &Eacute; mesmo um doce de c&atilde;o
esperando uma

fam&iacute;lia t&atilde;o doce quanto ele &lt;3
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Alex, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 15 anos.

Usar Referência 11716 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11716

O Alex &eacute; um amigo baixote, mas super musculado, cheio de estilo! &Eacute;
um c&atilde;o s&eacute;nior, mas ningu&eacute;m diria - est&aacute; sempre pronto
para o passeio, festinhas e, claro, guloseimas!

Ser&aacute; um belo companheiro para toda a sua vida. &Eacute; verdadeiramente
um c&atilde;o ´boa onda´, est&aacute; sempre bem disposto.
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Artur, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11553 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula 09

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11553

O Artur &eacute; um c&atilde;o jovem muito carente porque foi abandonado sem
piedade num dia de chuva e frio. &Eacute; um c&atilde;o que adora pessoas, adora
festinhas e brincadeira, mas precisa de algu&eacute;m que o fa&ccedil;a voltar a
confiar verdadeiramente em n&oacute;s. Precisa de uma adop&ccedil;&atilde;o que
seja verdadeira - para toda a vida.
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Baltazar, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 12725 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12725

Baltazar &eacute; o nome desta simpatia.

O baltazar &eacute; um pequenote muito D&oacute;cil, sempre a sombra das
pessoas,

 submisso com outros c&atilde;es, d&aacute;-se com gatos, com crian&ccedil;as,
sabe andar &agrave; trela...

Adora sof&aacute; e adora umas brincadeiras. Quem se candidata? &Eacute;

 um pigmeu de gente que procura uma fam&iacute;lia para todo o sempre. Esta
castrado, e desparasitado.

A visita ser&aacute; feita na zona de Mafra ou em local a combinar e a entrega na
casa do adoptante.
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Barbas, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 6 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 anos.

Usar Referência 12439 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12439

Nome: Barbas

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Senior

Sexo: M

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatado

Porte: Pequeno

Vejam se esse n&atilde;o &eacute; o c&atilde;o mais simp&aacute;tico?!

Pois bem, esse &eacute; o Barbas, um pequenote muito giro, muito soci&aacute;vel
que est&aacute;

sempre a sorrir e a querer festas e brincadeiras.

Quem se apaixona por ele?? :D
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Biboquinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 12583 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12583

Nome: Biboquinha

Idade Aproximada: Jovem

Sexo: f

Situa&ccedil;&atilde;o: resgatada, fat

Porte: pequeno

Alo alo malta de almada! :D

Precisamos de uma fam&iacute;lia especial por a&iacute;. Essa pequenote tem
cerca de 6 quilos s&oacute;,

super meiguinha e carente, adoooora a aten&ccedil;&atilde;o de humanos e
n&atilde;o gosta muito de ficar s&oacute;

por isso precisamos de uma fam&iacute;lia bem especial! Ser&aacute;s tu?
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Diana, ou didi, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado
há mais de 5 anos.

Usar Referência 12293 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12293

Nome: Diana

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 1 ano

Sexo: Femea

Diana ou Didi, cerca de 1 ano, esterilizada,

 meiga e d&oacute;cil com os outros animais mas n&atilde;o &eacute; muito sociavel
c pessoas,

 tem algum medo e por isso n&atilde;o gosta muito de ser agarrada,

n&atilde;o morde mas foge, precisa de um pouco mais de paciencia para lhe ganhar
a confian&ccedil;a

Uma fam&iacute;lia mesmmo especial! &lt;3
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Docinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 12569 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12569

Nome: Docinha

Esp&eacute;cie: Cao

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: 8 meses

Sexo: Femea

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatada, FAT

Porte: pequeno

Ol&aacute; Malta! Como est&atilde;o?

Olha, eu estou muito bem em um sof&aacute; muito giro pra me esparramar, mas,
&eacute; tempor&aacute;rio.

Sou beb&eacute; ainda, com 8 meses apesar de j&aacute; me terem chamado de
velhota pelo meu fu&ccedil;o branco lol isso que d&aacute; perder todos os pelos pra
pulgas e carra&ccedil;as! Pelo menos agora estou beem limpinha! :D
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Dumbinha, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 12012 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 12

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12012

A Dumbinha foi encontrada com os seus irm&atilde;os e mam&atilde; num terreno
onde n&atilde;o eram bem tratados... Infelizmente, alguns dos seus irm&atilde;os
n&atilde;o resistiram.

Mas a Dumbinha, a mam&atilde; e outros tr&ecirc;s irm&atilde;os encontram-se
dispon&iacute;veis para adop&ccedil;&atilde;o! Est&atilde;o a crescer e em
&oacute;ptima altura para aprender as rotinas de uma casa, com muitos passeios e
brincadeira, claro!

A Dumbinha &eacute; muito, muito doce. Adora brincar mas se percebe que lhe
vamos fazer festinhas, joga-se de barriga para o ar e venham elas!!
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Estrela, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 11542 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula boxe 04

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11542

A Estrela, ou Estrelinha para os amigos, &eacute; uma cadelinha super meiga. Se
fosse uma pessoa, era daquelas que muito dif&iacute;cilmente se leva a
s&eacute;rio, porque est&aacute; sempre pronta para a brincadeira. Facilmente se
&acute;atira&acute; aos nossos p&eacute;s e d&aacute; a barriga &agrave;s festas!
&Eacute; das coisas que mais gosta de fazer as fotos comprovam-no!

Para adop&ccedil;&atilde;o por uma fam&iacute;lia que compreenda que esta
&eacute; um compromisso para a vida.

Página 72 de 99 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Felicia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 12443 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12443

Nome: Felicia

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulto

Sexo:f

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatado

Porte: Pequeno

Ol&aacute; malta!

Como est&atilde;o a passar? Espero que todos bem :D

Eu sou a Fel&iacute;cia, e tu quem &eacute;s?

Sofri um bocado na vida sabe, conheci humanos que n&atilde;o eram giros, conheci

o abandono, n&atilde;o percebo porque se passam tais coisas, mas encontrei
humanos
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Floco, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 12518 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12518

Nome: Floco

Idade: adulto

Sexo: Macho

Situa&ccedil;&atilde;o: resgatado

Porte: Pequeno

Hoje apresento-vos o Floco &lt;3

O Floco &eacute; um adulto com todas as particularidades que um caniche tem...

quem os conhece sabe ao que me refiro :D

Mas &eacute; um meloso que gosta de festas e co&ccedil;adelas e adora passear,

 passeia lindamente &agrave; trela.
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Floco, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 15 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 15 anos.

Usar Referência 11589 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 18

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11589

O Floco &eacute; um caniche pur&iacute;ssimo! Para quem os conhece, sabe que
conseguem ser meigos, meigos, meigos! Mas tamb&eacute;m s&atilde;o muito
claros quando n&atilde;o querem fazer qualquer coisa!

Assim &eacute; o Floco, um floquinho de neve, um torr&atilde;o de
a&ccedil;&uacute;car, que se encosta todo a n&oacute;s, quase parece uma
crian&ccedil;a, a pedir festinhas e carinhos. J&aacute; para fazer coisas chatas como
limpar os olhos com soro, ele n&atilde;o est&aacute; para a&iacute; virado e "sorri-
nos" logo. &Eacute; verdade. Mas tamb&eacute;m &eacute; verdade que logo a
seguir faz as pazes e volta aos mimnhos.

O Floco aguarda adop&ccedil;&atilde;o por quem compreenda que c&atilde;o que
&eacute; c&atilde;o &eacute; assim, tem a sua personalidade... e est&aacute;
sempre pronto para as festinhas!
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Funny, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 5 anos.

Usar Referência 12067 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12067

Nome: Funny

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 10 meses

Sexo: Femea

Funny! Ainda beb&ecirc;, ainda filhote e conhecendo a dor do abandono. Motivos?
Ah, nunca se sabe, o que se sabe

&eacute; que a Funny n&atilde;o est&aacute; a perceber nada. Ainda &eacute; uma
crian&ccedil;a, ainda faz parvonices, mas aprende como qualquer

c&atilde;o. &Eacute; muito meiga, tem um olho de cada cor que a deixa ainda mais
charmosa.

Algu&eacute;m disposto a salvar essa beb&ecirc; da vina no canil?
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Gabi, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12441 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12441

Nome: Gabi

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulta

Sexo:f

Situa&ccedil;&atilde;o: Resgatado

Porte: pequeno

Alo Alo! Algu&eacute;m procurando uma baixinha cheia de amor?

Esta &eacute; a Gabi, a pequenote mais meiga de todas!

Muito calminha, muito gira, s&oacute; quer mesmo miminhos. Ela est&aacute;

a espera de uma fam&iacute;lia, ser&aacute;s tu?

Queres conhece-la??
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Jack, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12819 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12819

Nome: Jack

Idade Aproximada: adulto/jovem

Sexo: m

Situa&ccedil;&atilde;o: resgatado - FAT PROVIS&Oacute;RIA

Porte: pequeno

Alo alo!

Esse &eacute; o Jack! Encontrado hoje em Lisboa, NAO TEM MICROCHIP, estava
bue sujo, tem por volta de 12kgs

e est&aacute; em FAT, por&eacute;m precisa de l&aacute; sair o mais r&aacute;pido
poss&iacute;vel porque a pessoa j&aacute; tem outros animais

e enfim, precisa adop&ccedil;&atilde;o ou fam&iacute;lia de acolhimento com
urg&ecirc;ncia para que n&atilde;o v&aacute; ao canil.

&Eacute; soci&aacute;vel com c&atilde;es, super meiguinho e tranquilo, n&atilde;o
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Jack, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12068 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12068

Nome: Jack

Idade Aproximada: 2 anos

Sexo: Macho

Porte: pequeno

Ol&aacute; malta! Como est&atilde;o a passar? Espero que bem :D

Eu sou o Jack, ou ao menos assim me chamam agora, ningu&eacute;m sabe meu
antigo nome

e n&atilde;o posso falar tamb&eacute;m. Por algum motivo fui abandonado,
n&atilde;o sei o que se passou,

em um dia eu tinha caminha, no outro dia eu tinha medo, frio, fome, sede... &eacute;
t&atilde;o confuso!

Mas olha, tenho muito amor pra dar e se voc&ecirc; me escolher pra sua nova
fam&iacute;lia serei MUITO grato
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Jacky, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 12832 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12832

O jacky &eacute; um amigo de 4 patas muito simpatico e amistoso. Foi encontrado a
deambular na rua e recolhido por quem nao conseguiu ficar indiferente.

&Eacute; um cao calmo, soci&aacute;vel que procura um lugar calmo e sossegado
para estar.

&Eacute; um cao um pouco independente.

S&oacute; nao gosta muito de ser pegado ao colo ;)

Procura uma familia que o ame para sempre com muita urg&ecirc;ncia

Ter&aacute; cerca de 11kilos e em altura ate ao joelho.

email para contacto: mouracarla112@gmail.com
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Usar Referência 11547 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula boxe 04

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11547

A Mel &eacute; uma cadelinha linda, tranquila, equilibrada, muito meiga e facilmente
conquist&aacute;vel... perfeita! Para adop&ccedil;&atilde;o por quem compreenda
que esta &eacute; um compromisso para a vida.
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Mia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12437 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12437

Nome: Mia

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: Rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulto

Sexo: f

Essa &eacute; a mia! Uma baixinha super fofa e brincalhona mas calminha e
soci&aacute;vel

com outros patudos e com pessoas!

contacto para adopcao: mouracarla112@gmail.com
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Molly, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 10 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 10 anos.

Usar Referência 11718 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 14

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11718

A Molly &eacute; uma cadelita pequenitates, super boa onda e obediente.

&Eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es, est&aacute; sempre pronta para
um passeio mas tamb&eacute;m gosta de uma boa soneca!

Uma amiga linda, equilibrada, que n&atilde;o merece passar a sua vida no canil.
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Nelly, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 16 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 16 anos.

Usar Referência 11551 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula 06

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11551

A Nelly &eacute; uma querida s&eacute;nior, com muita energia para muitos
passeios, muito meiga tamb&eacute;m. Os p&ecirc;los brancos s&atilde;o de
maturidade, n&atilde;o velhice! Venham conhec&ecirc;-la que ela vos mostra que
&eacute; verdade! Uma cadelinha calma e equilibrada, que aguarda
adop&ccedil;&atilde;o por quem compreenda que esta &eacute; um compromisso
para a vida.
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Nelly, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 14 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 14 anos.

Usar Referência 11596 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11596

O Nelly est&aacute; sempre, sempre pronto para passear e descobrir novos lugares
e cheirar tudo, tudo! Novos desafios &eacute; com ele. &Eacute; tamb&eacute;m um
c&atilde;o obediente e meigo, que n&atilde;o perdeu a esperan&ccedil;a de ser
adoptado!
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Ninna, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 6 anos.

Usar Referência 11971 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11971

Ninna... a historia da Ninna &eacute; longa. Foi encontrada com um fiel amigo na rua
e por l&aacute; ficou algum tempo, despertava a aten&ccedil;&atilde;o de por quem
l&aacute; passava pela sua meiguice e ternura.

At&eacute; que um dia foi recolhida, recolhida para ser a satisfa&ccedil;&atilde;o de
uma crian&ccedil;a. Como por norma as coisas feitas dessa forma acabam mal
acabou mal. E, como sempre, mal para a Ninna.

A Ninna j&aacute; n&atilde;o &eacute; bem vinda. Depois de mais de 6 meses
j&aacute; n&atilde;o &eacute; benvinda aquela casa e por isso procura agora
algu&eacute;m que a ame e deseje verdadeiramente para toda a vida. Estar&aacute;
por ai algu&eacute;m?

&Eacute; de porte pequeno (8kilos) &eacute; muito meiga, obediente,
soci&aacute;vel.

Vacinada e esterilizada

contacto: mouracarla112@gmail.com
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Pintas, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 13 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 13 anos.

Usar Referência 11586 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 11

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11586

O Pintas, al&eacute;m de lindo, &eacute; muiiito meigo! Adora festinhas e
brincadeira! &Eacute; calmo e obediente tamb&eacute;m, tem tudo para ser um
companheiro perfeito!
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Pipo, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12727 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12727

Ora pois..O pipo. N&atilde;o se assustem. O pipo &eacute; um c&atilde;o muito feliz
mas que gosta muitooo de &aacute;gua.

E como tal fica neste estado quando encontra umas po&ccedil;as de &aacute;gua
cheinhas de terra para apimentar a coisa,

 tosqueado ja parece muito mais apresent&aacute;vel n&atilde;o? O pipo &eacute;
um amigo que se encontra dispon&iacute;vel para adop&ccedil;&atilde;o.

 De porte pequeno &eacute; meigo, divertido e brincalh&atilde;o. Procura
algu&eacute;m que o ame e respeite.

A visita ter&aacute; que ser feita na zona da aroeira e a entrega na casa do
adoptante.

E-mail para contacto: Mouracarla112@gmail.com
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Pipo, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 11595 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11595

O Pipo est&aacute; sempre pronto para a brincadeira! Explorar, explorar, explorar
&eacute; com ele. Precisa de uma fam&iacute;lia que goste muiiito de passear e que
queira um companheiro para a vida.
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Usar Referência 11546 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula boxe 04

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11546

O Pirolito &eacute; um doce de c&atilde;o! Gosta muito de explorar e passear, mas
rende-se depressa &agrave;s festinhas e abra&ccedil;os de qualquer pessoa :)
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Sally, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 16 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 16 anos.

Usar Referência 11585 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 10

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11585

A Sally &eacute; uma menina linda, mas que &eacute; muito t&iacute;mida com as
c&acirc;maras. As fotografias n&atilde;o lhe fazem justi&ccedil;a nenhuma! Ao vivo e
a cores se v&ecirc; a sua beleza, o seu p&ecirc;lo sedoso que tanto gosta que
acariciemos. Sim, a Sally gosta muito de festinhas e n&atilde;o se deixem enganar
pelos pelitos brancos: est&aacute; para as curvas e tem muita energia para muitos
passeios e muitas corridas!
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Sky, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11541 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11541

O Sky tem cerca de 4 anos, &eacute; um c&atilde;o super meigo, limpo e calmo.
N&atilde;o se encontra no canil, est&aacute; em FAT. Para saber mais sobre ele,
contcatcar: mouracarla112@gmail.com
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Usar Referência 11993 para mais informação.

Alojado na ala setor 6, box/jaula 79

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11993

Como descrever o Snoopy... Se fosse uma pessoa, o Snoopy seria aquele amigo
que est&aacute; sempre bem disposto e com um ar tranquilo, pronto a ajudar!
&Eacute; muito soci&aacute;vel e, embora esteja um pouco anafadinho, n&atilde;o
&eacute; nada que uns passeios, de que ele tanto gosta, n&atilde;o resolvam!

Venham conhecer o Snoopy e ver como &eacute; um c&atilde;o verdadeiramente
boa onda, que n&atilde;o merece passar a sua vida no canil, quando tem tanto para
dar..
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Sorridente, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 16 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 16 anos.

Usar Referência 11592 para mais informação.

Alojado na ala setor_3, box/jaula 31

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11592

O Sorridente (tamb&eacute;m conhecido por alguns como Estribo) &eacute; um
c&atilde;o, sem surpresas, super bem disposto! Parece estar sempre de bem com a
vida, "sorridente", mesmo. &Eacute; muito meigo, soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es e com pessoas... n&atilde;o ser&aacute; necess&aacute;rio dizer mais
nada se dissermos que n&atilde;o &eacute; preciso muito para dar a barriga
&agrave;s festas!

N&atilde;o &eacute; por ser s&eacute;nior que desistiu de encontrar uma
fam&iacute;lia para a vida. Antes pelo contr&aacute;rio. Muito mais saber&aacute;
apreciar o conforto de uma casa e levar uma vida tranquila, sem grandes diabrices,
que isso &eacute; coisa de cachorrinhos.. :)
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Sweet, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 6 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 anos.

Usar Referência 12660 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12660

Nome: Sweet

Esp&eacute;cie: C&atilde;o

Ra&ccedil;a: Rafeiro

Idade Aproximada: Jovem/adulta

Sexo: Femea

Sweet! Ganhou o nome por causa da cor de caramelo e combina a
perfei&ccedil;&atilde;o com a sua personalidade!

Apesar de parecer grande nas fotos, a pequena possui apenas 10kilinhos, e para
al&eacute;m disso &eacute; super meiga, educada, obediente e soci&aacute;vel.

Encontra-se esterelizada e microchipada, precisa de uma fam&iacute;lia pra vida,
algu&eacute;m que lhe de aten&ccedil;&atilde;o

pois &eacute; uma cadelinha bastante carente e gosta de estar acompanhada.

Para saber mais sobre ela e at&eacute; mesmo conhec&ecirc;-la entre em contacto!
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Sweety, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 6 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 6 anos.

Usar Referência 13072 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=13072

Nome: Sweety

Idade aproximada: 2 anos

Ol&aacute;!

Eu sou a Sweety, uma pequenote jovem adulta e bem disposta.

Estou no canil aguardando uma fam&iacute;lia que me ame a vida toda,
est&aacute;s por a&iacute; fam&iacute;lia?

Venham me conhecer, duvido n&atilde;o se apaixonar!

E-mail para contacto: Mouracarla112@gmail.com

Página 96 de 99 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Usar Referência 11730 para mais informação.

Alojado na ala Setor_2, box/jaula 23

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11730

O Maxi &eacute; um c&atilde;o sempre pronto para passear! Precisa de um dono
que o possa acompanhar e &agrave; sua energia: gosta de correr, explorar, explorar,
explorar! Toda a correria abre-lhe, claro, o apetite: est&aacute; sempre pronto para
uma guloseima :) N&atilde;o merece passar toda a sua vida no canil, onde n&atilde;o
tem as condi&ccedil;&otilde;es para poder dar largas &agrave;s suas corridas e
brincadeiras.

Se n&atilde;o puder adoptar o Maxi, considere apadrinh&aacute;-lo, para que possa,
pelo menos, ter quem o leve a passear fora do abrigo.
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Ruca, Fêmea arraçado(a) de Perdigueiro Português de porte Médio com 16 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 16 anos.

Usar Referência 11591 para mais informação.

Alojado na ala setor_4 (enf_exterior), box/jaula 36

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11591

A Ruca pode ser uma cadela com pelitos brancos no focinho, mas n&atilde;o se
enganem!!! Adoooora correr, quando entra em "modo ca&ccedil;a" ao brinquedo,
&eacute; impar&aacute;vel!

Venham confirmar e perceber como est&aacute; &acute;para as curvas&acute; e
muito-mais-que-merecedora de uma adop&ccedil;&atilde;o!
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