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3 bebés, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.
Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Gatos
Usar Referência 16706 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16706
APELO EXTERNO
Tr&ecirc;s beb&eacute;s machos e uma beb&eacute; f&ecirc;mea muito meigos, que
gostam de brincar.
CONTACTO ADO&Ccedil;&Atilde;O
Sandra Lopes
932093856
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Afonsette, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 16281 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16281
A Afonsette &eacute; uma gatinha extremamente t&iacute;mida. Tem muito receio
&agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o, pelo que necessita de muita paci&ecirc;ncia,
dedica&ccedil;&atilde;o e carinho para come&ccedil;ar a ganhar confian&ccedil;a.
D&aacute;-se bem com outros gatos.
A Afonsette procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

Página 3 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Afonsina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 16280 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16280
A Afonsina &eacute; uma gatinha extremamente t&iacute;mida. Tem muito receio
&agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o, pelo que necessita de muita paci&ecirc;ncia,
dedica&ccedil;&atilde;o e carinho para come&ccedil;ar a ganhar confian&ccedil;a.
D&aacute;-se bem com outros gatos.
A Afonsina procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Água, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 16751 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16751
A &Aacute;gua &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar
muito medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; de todo agressiva.
Precisa muito de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e que
n&atilde;o desista dela durante esse processo. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Almirante, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 15935 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15935
O Almirante &eacute; um beb&eacute; muito meigo e muito brincalh&atilde;o. Adora
as nossas festas e aten&ccedil;&atilde;o, mas em particular gosta de muita, muita,
brincadeira. D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
O Almirante procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Amada, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 10958 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10958
A Amada &eacute; uma gatinha absolutamente maravilhosa. Adora a nossa
aten&ccedil;&atilde;o e muitas, muitas, muitas festas. &Eacute; uma gatinha super
mimada.
A Amada procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Amanhecer, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 15416 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15416
O Amanhecer &eacute; um gato muito t&iacute;mido mas muito curioso. Gosta muito
de brincar e da companhia dos outros gatos, mas ainda tem bastante receio de
pessoas e da nossa aproxima&ccedil;&atilde;o. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e
muito carimho para ganhar mais confian&ccedil;a.
O Amanhecer procura uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Amoedo, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 16244 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16244
O Amoedo &eacute; um gatinho t&iacute;mido mas meigo. Apesar de receoso
&agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o gosta dos carinhos. Precisa de tempo,
paci&ecirc;ncia e muito amor para ganhar mais confian&ccedil;a nas pessoas.
D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
O Amoedo procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Andria Cat, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 13646 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13646
A Andria Cat &eacute; uma querida e linda menina extremamente assustada. Apesar
de por agora, ainda n&atilde;o procurar contacto com o ser humano, tamb&eacute;m
n&atilde;o &eacute; de todo agressiva. D&aacute;-se bem com outros gatos. Precisa
de muito tempo e paci&ecirc;ncia para ser conquistada e que n&atilde;o desistam
dela durante todo esse processo.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Anémona, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 15373 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15373
A An&eacute;mona &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Assusta-se com
muita frequ&ecirc;ncia e muito facilmente, mas acreditamos que com tempo,
paci&ecirc;ncia e muito carinho seja conquistada. D&aacute;-se muito bem com
outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

Página 11 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Anoitecer, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 15415 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15415
O Anoitecer &eacute; um gatinho muito t&iacute;mido. Ainda tem um longo caminho
pela frente at&eacute; confiar completamente nas pessoas, mas acreditamos que
com tempo, paci&ecirc;ncia e carinho se torne mesmo um gatinho mais confiante.
D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
O Anoitecer procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime para o resto
da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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António Suburbano, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte
Desconhecido.Ao nosso cuidado há menos de um mês.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 16748 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16748
O Ant&oacute;nio Suburbano &eacute; um gatinho absolutamente maravihoso.
&Eacute; um beb&eacute; extremamente meigo, adora a nossa companhia, a nossa
aten&ccedil;&atilde;o e muitos mimos. Tem muita energia e adora brincar,
especialmente com outros gatinhos. &Eacute; um gatinho que alegra qualquer
ambiente.
O Ant&oacute;nio Suburbano procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no
resto da sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Áries, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 6972 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6972
O &Aacute;ries &eacute; um gatinho muito assustado com pessoas, mas muito
amigo dos outros gatos.

Procura uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia e que o estime na sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Barrosina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 15210 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15210
A Barrosina &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida. Ainda tem um longo caminho
pela frente at&eacute; confiar completamente nas pessoas, mas acreditamos que
com tempo e paci&ecirc;ncia se torne uma gatinha mais confiante. D&aacute;-se
muito bem com outros gatos.
A Barrosina procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime para o resto
da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Batman, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 16415 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16415
O Batman &eacute; um gatinho t&iacute;mido mas est&aacute; cada vez mais
confiante. Tem-se tornado cada vez mais confort&aacute;vel com a nossa
aten&ccedil;&atilde;o e tem vindo a apreciar j&aacute; os nossos carinhos. Precisa
apenas de tempo, paci&ecirc;ncia e muito amor e carinho para ganhar ainda mais
confian&ccedil;a. O Batman d&aacute;-se muito bem com outros gatos. O Batman
&eacute; fiv positivo.

O Batman procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
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Bearnaise, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 14478 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14478
A Bearnaise &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar
muito medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; agressiva. Precisa de
uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e que n&atilde;o desista
dela durante esse processo. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Bee, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 16701 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16701
A Bee &eacute; uma gatinha absolutamente maravilhosa. Adora a nossa
aten&ccedil;&atilde;o, companhia e muitos mimos. &Eacute; super brincalhona e
tamb&eacute;m gosta muito de outros gatinhos. &Eacute; uma aut&ecirc;ntica
princesa.
A Bee procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Beldroegas, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao
nosso cuidado há menos de um mês.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16406 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16406
A Beldroegas &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida. &Eacute; muito receosa na
aproxima&ccedil;&atilde;o pelo que precisa de tempo, muito carinho e muita
dedica&ccedil;&atilde;o para ganhar mais confian&ccedil;a. D&aacute;-se muito bem
com outros gatos. A Beldroegas &eacute; felv positiva.
A Beldroegas procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto
da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Belita, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 15333 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15333
A Belita &eacute; uma gatinha receosa e ainda est&aacute; a aprender a gostar de
pessoas. Tem vindo a progredir muito, sendo que j&aacute; se mostra mais recetiva
&agrave; nossa presen&ccedil;a e at&eacute; &aacute;s festas. Ainda assim a Belita
ainda tem de ganhar mais confian&ccedil;a. D&aacute;-se muito bem com outros
gatos.
A Belita procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Berenice, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 13
anos..Ao nosso cuidado há mais de 13 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 3424 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3424
A BERENICE &eacute; uma gatinha ainda t&iacute;mida, mas muito gulosa. Aceita
festinhas, mas ainda tem muitos medos, porque passou por coisas m&aacute;s antes
de chegar ao gatil.Precisa de donos com paci&ecirc;ncia, que a saibam conquistar e
fazer esquecer o que passou, para que possa voltar a ser uma gatinha feliz.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Beringela, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 16020 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16020
A Beringela &eacute; uma beb&eacute; t&iacute;mida, mas meiguinha. &Eacute;
bastante t&iacute;mida &agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o, mas gosta dos mimos e
das festinhas. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e muito amor para ganhar mais
confian&ccedil;a. D&aacute;-se muito bem com os outros gatos.
A Beringela procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Biarritz, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 15466 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15466
A Biarritz &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de ainda ter um
longo caminho pela frente at&eacute; come&ccedil;ar a confiar nas pessoas,
j&aacute; vai demonstrando maior tranquilidade com a nossa
aproxima&ccedil;&atilde;o. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e muito carinho para
ganhar confian&ccedil;a. D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida e que n&atilde;o desistam dela nesse processo.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com.
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Bob Esponja, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL06
Usar Referência 15716 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15716
O Bob Esponja &eacute; um gatinho absolutamente maravilhoso. Adora a nossa
aten&ccedil;&atilde;o, a nossa companhia e todos os mimos que lhe possamos dar.
Para chamar &agrave; nossa aten&ccedil;&atilde;o gosta de nos dar turrinhas nas
pernas e fica &agrave; espera de festinhas. D&aacute;-se bem com outros gatos. O
Bob Esponja &eacute; fiv positivo.
O Bob Esponja procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
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Bolina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 16
anos..Ao nosso cuidado há mais de 16 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 13202 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13202
A Bolina &eacute; uma gatinha muito receosa. Necessita de tempo e paci&ecirc;ncia
para ser conquistada. &Eacute; muito conversadora quando quer pat&ecirc; e
d&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Boo, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 9 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 8315 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8315
A Boo &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida, est&aacute; a aprender a ganhar
confian&ccedil;a e a deixar que lhe fa&ccedil;am umas festinhas, que adora.
Procura uma fam&iacute;lia que a conquiste e a estime na sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Cannes, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 14482 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14482
A Cannes &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar
muito medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; de todo agressiva.
Precisa de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e que
n&atilde;o desista dela durante esse processo. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Capitã, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 15843 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15843
A Capit&atilde; &eacute; uma gatinha bastante receosa. Tem muito medo de
pessoas, mas n&atilde;o &eacute; de todo agressiva &agrave;
aproxima&ccedil;&atilde;o. Precisa de tempo, dedica&ccedil;&atilde;o e muito amor,
para ganhar confian&ccedil;a e tamb&eacute;m que n&atilde;o desistam dela durante
esse processo. D&aacute;-se bem com os outros gatos.
A Capit&atilde; procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto
da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Carlota, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 14614 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14614
A Carlota &eacute; uma gatinha jovem e com muita energia. &Eacute; extremamente
brincalhona e curiosa. Gosta da nossa aten&ccedil;&atilde;o e de mimos mas tem
uma personalidade forte. N&atilde;o gosta de outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Carolina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 16326 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16326
A Carolina &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida. Necessita de muito tempo,
paci&ecirc;ncia e acima de tudo muito carinho para come&ccedil;ar a confiar nas
pessoas. D&aacute;-se bem com outros gatos.
A Carolina procura agora uma fam&iacute;lia com tempo e paci&ecirc;ncia para a
conquistar e estimar para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Catherine, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 14658 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14658
A Catherine &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar
muito medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute;, de todo, agressiva.
Precisa de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e que
n&atilde;o desista dela durante esse processo.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Cebolinho, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 16071 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16071
O Cebolinho &eacute; um gatinho muito querido. Pode ser ligeiramente
t&iacute;mido &agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o, mas ap&oacute;s umas festinhas
ganha logo confian&ccedil;a e adoro os mimos. &Eacute; extremamente
brincalh&atilde;o e adora os outros gatinhos.
O Cebolinho procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Cheddar, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 16159 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16159
A Cheddar &eacute; uma gatinha t&iacute;mida, mas muito brincalhona. Tem muita
energia e &eacute; super curiosa e passa imenso tempo do seu dia a brincar. Ainda
estranha um bocadinho as festinhas, pelo que precisa de ganhar confian&ccedil;a
com a pessoa antes da aproxima&ccedil;&atilde;o, mas depois torna-se muito
querida. Com tempo, paci&ecirc;ncia e carinho vai ganhar mais confian&ccedil;a.
D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
A Cheddar procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Chicória, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 16072 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16072
A Chic&oacute;ria &eacute; uma gatinha jovem e muito meiga. Adora a nossa
companhia, muitos mimos e muita aten&ccedil;&atilde;o. Tem muita energia e
adoraaa brincar. D&aacute;-se muito bem com os outros gatinhos.
A Chic&oacute;ria procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Chiquinha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 10228 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10228
A Chiquinha &eacute; uma gatinha assustadinha. Convive bem com outros gatos
mas n&atilde;o lhes liga.

Procura uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia e que a estime na sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Clara, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 14856 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14856
A Clara &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida e receosa. Gosta muito de outros
gatos, mas ainda n&atilde;o tem muita confian&ccedil;a em pessoas. Precisa de
tempo e paci&ecirc;ncia para ser conquistada. A Clara &eacute; fiv positiva.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o:
uniaozoofila@gmail.com
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
Uma vez que os gatos podem lutar por 3 principais raz&otilde;es &ndash; comida,
territ&oacute;rio e para acasalamento &ndash; &eacute; importante que o gato FIV+
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C Le Vin, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 14536 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14536
A C Le Vin &eacute; uma gatinha extremamente meiga e brincalhona. &Eacute;
muito ternurenta adora a nossa companhia e a dos outros gatos. D&aacute;-se muito
bem com outros gatos. A C Le Vin &eacute; fiv positiva.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
Uma vez que os gatos podem lutar por 3 principais raz&otilde;es &ndash; comida,
territ&oacute;rio e para acasalamento &ndash; &eacute; importante que o gato FIV+
esteja castrado e viva num ambiente harmonioso.
Página 37 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Compota, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 15700 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15700
A Compota &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar
muito medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; de todo agressiva.
Precisa de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia, tempo e muito carinho para a
conquistar e que n&atilde;o desista dela durante esse processo. D&aacute;-se bem
com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Corinthia, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 15791 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15791
A Corinthia, &eacute; uma gatinha bastante t&iacute;mida e receosa. Precisa de
muito tempo, dedica&ccedil;&atilde;o e carinho para come&ccedil;ar a ganhar mais
confian&ccedil;a nas pessoas. &Eacute; uma gatinha bastante comunicativa,
necessita apenas de ser compreendida. D&aacute;-se bem com outros gatos.
A Corinthia procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Cornetto, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL06
Usar Referência 15841 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15841
O Cornetto &eacute; um gato maravilhoso. Adoooora muitas, muitas, muitas festas e
a nossa companhia e aten&ccedil;&atilde;o. &Eacute; aboslutamente espetacular a
sua do&ccedil;ura. D&aacute;-se muito bem com outros gatos. O Cornetto &eacute;
fiv positivo.
O Cornetto procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
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Debbie, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 13843 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13843
A Debbie &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar muito
medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute;, de todo, agressiva. Precisa
de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e que n&atilde;o
desista dela durante esse processo. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Dina Cat, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 16327 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16327
A Dina Cat &eacute; uma gatinha extremamente t&iacute;mida. Necessita de muito
tempo, paci&ecirc;ncia e acima de tudo carinho para come&ccedil;ar a confiar nas
pessoas. D&aacute;-se bem com outros gatos.
A Dina Cat procura agora uma fam&iacute;lia com tempo e paci&ecirc;ncia para a
conquistar e estimar para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Dorita, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 15845 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15845
A Dorita &eacute; uma gatinha t&iacute;mida, mas vai ganhando mais
confian&ccedil;a de dia para dia. Apesar de ser receosa n&atilde;o &eacute; de todo
agressiva na aproxima&ccedil;&atilde;o. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e muito
carinho para ser conquistada e certamente ir&aacute; tornar-se uma gatinha mais
confiante.
A Dorita procura uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Duda, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 13381 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13381
A Duda &eacute; uma gatinha receosa, mas cada vez mais j&aacute; demonstra
curiosidade para connosco, j&aacute; vai ganhando confian&ccedil;a e gostando de
festas. Com tempo e paci&ecirc;ncia acreditamos que aprenda a confiar
completamente em n&oacute;s. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime para o resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

Página 44 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Ella, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 11346 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11346
A Ella &eacute; uma gatinha jovem e bela. Ainda &eacute; um pouco assustada e
precisa de algu&eacute;m que lhe mostre que uma festa &eacute; um mimo bom.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Elsa Hope, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 11555 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11555
A Elsa Hope &eacute; uma gatinha muito tim&iacute;da com pessoas, precisa de
muita dedica&ccedil;&atilde;o e tempo para ganhar confian&ccedil;a com as
pessoas.
&Eacute; uma gatinha muito tranquila com outros gatos.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Entardecer, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 15456 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15456
O Entardecer &eacute; um gatinho t&iacute;mido, mas muito doce. Gosta dos nossos
mimos mas ainda se assusta muito facilmente. Precisa de tempo, mimos e
paci&ecirc;ncia para ser conquistado. D&aacute;-se muito bem com os outros gatos.
O Entardecer procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Felício, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 15887 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15887
O Fel&iacute;cio &eacute; um gatinho extremamente receoso. Tem muito medo
&agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o, mas fica um pouco mais confiante se nos
aproximarmos com um prato com patezinho. Precisa de tempo,
dedica&ccedil;&atilde;o e carinho para ser conquistado e certamente ir&aacute;
tornar-se um gatinho mais confiante. O Fel&iacute;cio &eacute; fiv e felv positivo.
O Fel&iacute;cio procura uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
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Funk, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 13379 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13379
O Funk &eacute; um gatinho muito querido. &Eacute; muito curioso e procura muitas
festas e mimos. Adora dar-nos turrinhas nas pernas a chamar &agrave; nossa
aten&ccedil;&atilde;o e assim lhe darmos mais mimos. D&aacute;-se muito bem com
outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que o estime para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Galé, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 15206 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15206
A Gal&eacute; &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida. Ainda tem um longo
caminho pela frente at&eacute; confiar nas pessoas, mas j&aacute; demonstra mais
conforto na aproxima&ccedil;&atilde;o. Acreditamos que com tempo e paci&ecirc;ncia
se torne mesmo uma gatinha mais confiante. D&aacute;-se muito bem com outros
gatos. A Gal&eacute; &eacute; fiv positiva.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
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Gatinhos à procura de casa, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte
Desconhecido com 1 anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.
Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Gatos
Usar Referência 15768 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15768
APELO EXTERNO
Gatinhos beb&eacute;s com cerca de 4 meses.
S&atilde;o 5 beb&eacute;s, todos da mesma ninhada. S&atilde;o meigos,
ador&aacute;veis, e procuram fam&iacute;lias para sempre.
&Eacute; um apelo externo, estes gatinhos n&atilde;o se encontram na Uni&atilde;o
Zo&oacute;fila.
CONTACTO PARA ADOP&Ccedil;&Atilde;O: 910 016 191
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Geada, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 15414 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15414
A Geada &eacute; uma gatinha muito doce, mas ainda muito receosa. Gosta de
festinhas, mas ainda se assusta muito facilmente. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia
e muito carinho para ser conquistada. D&aacute;-se muito bem com os outros gatos.
A Geada &eacute; fiv positiva.
A Geada procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
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Georgina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 16192 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16192
A Georgina &eacute; uma gatinha receosa. &Eacute; muito t&iacute;mida &agrave;
aproxim&ccedil;&atilde;o mas j&aacute; vai fazendo progressos em
rela&ccedil;&atilde;o &agrave; nossa presen&ccedil;a. &Eacute; curiosa e d&aacute;se muito bem com outros gatos. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e muito carinho
para ganhar confian&ccedil;a.
A Georgina procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Gilberto, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 12336 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12336
O Gilberto &eacute; um gatinho cheio de personalidade. Adora a nossa companhia,
aten&ccedil;&atilde;o e at&eacute; mimos, desde que sejam dentro dos seus limites,
que devem ser sempre respeitados. N&atilde;o gosta muito de partilhar a nossa
aten&ccedil;&atilde;o, pelo que deveria ser adotado por algu&eacute;m que
n&atilde;o tenha outros gatos, ou c&atilde;es.
O Gilberto procura agora uma fam&iacute;lia que o estime na sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Gonzales, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL06
Usar Referência 16158 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16158
O Gonzales &eacute; um gatinho absolutamente incr&iacute;vel. &Eacute;
extremamente meigo. Adora festas, aten&ccedil;&atilde;o, beijinhos, festas na
barriga... &Eacute; super brincalh&atilde;o, curioso e d&aacute;-se muito, muito bem
com outros gatos. Nem h&aacute; palavras para descrever este mi&uacute;do
jeitoso. O Gonzales &eacute; fiv positivo.
O Gonzales procura agora de uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
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Goulash, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16404 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16404
A Goulash &eacute; uma gatinha muito doce e brincalhona. Tem muita energia,
gosta imenso de pat&ecirc; e adora brincar com as suas amigas. Adora festinhas e
muitos mimos. D&aacute;-se muito bem com outros gatos. A Goulash &eacute; felv
positiva.
A Goulash procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Hulk, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 15200 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15200
O Hulk &eacute; um gatinho espetacular. Adora a nossa aten&ccedil;&atilde;o e
s&oacute; quer festas e mimo a toda a hora! &Eacute; um gatinho super calmo e
doce, mas tamb&eacute;m adora brincar. D&aacute;-se bem com outros gatos. O
Hulk &eacute; fiv e felv positivo.
O Hulk procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

Página 57 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Irma, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 6968 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6968
A Irma &eacute; uma gata linda e muito doce. Gosta muito de festinhas e mimo.
Adora brincar com fitas e estar nos altos. D&aacute;-se bem com outros gatos, em
especial com o seu namorado Jamal. A Irma &eacute; fiv positiva.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue.O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
Uma vez que os gatos podem lutar por 3 principais raz&otilde;es &ndash; comida,
territ&oacute;rio e para acasalamento &ndash; &eacute; importante que o gato FIV+
esteja castrado e viva num ambiente harmonioso.
Embora n&atilde;o exista nenhum tratamento espec&iacute;fico para o FIV, &eacute;
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Jacinta, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 15796 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15796
A Jacinta &eacute; uma beb&eacute; bastante receosa, mas muito querida e
brincalhona. Com tempo, paci&ecirc;ncia e muito carinho, ganhar&aacute;
confian&ccedil;a rapidamente. D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
A Jacinta procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Jamal, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 9932 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=9932
O Jamal &eacute; um gato lindo, mas t&iacute;mido. J&aacute; est&aacute; mais
confiante com a nossa aproxima&ccedil;&atilde;o e com as festinhas, mas ainda
precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e carinho para ganhar mais confian&ccedil;a. O
Jamal &eacute; fiv positivo.
D&aacute;-se bem com outros gatos, em especial com a sua namorada a Irma.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
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Joaninha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 14665 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14665
A Joaninha &eacute; uma gatinha extremamente receosa de pessoas. &Eacute;
preciso tempo e paci&ecirc;ncia para a conquistar. D&aacute;-se muito bem com
outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Juliana, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16405 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16405
A Juliana &eacute; uma gatinha t&iacute;mida mas extremamente doce. Apesar de
ainda ficar t&iacute;mida na aproxima&ccedil;&atilde;o, adora festinhas e sente-se
cada vez mais confiante. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e muito carinho para
ganhar ainda mais confian&ccedil;a. D&aacute;-se bem com outros gatos. A Juliana
&eacute; felv positiva.
A Juliana procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Juno, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 16165 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16165
O Juno &eacute; um gatinho muito querido. Por vezes pode ser um pouco
t&iacute;mido mas rapidamente ganha confian&ccedil;a com os miminhos e a
aten&ccedil;&atilde;o. Tem muita energia e &eacute; super brincalh&atilde;o.
D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
O Juno procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Kevin, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 21
anos..Ao nosso cuidado há mais de 21 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 8142 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8142
O Kevin &eacute; um gatinho muito doce. Adora muitos mimos, festas e
aten&ccedil;&atilde;o. &Eacute; um gatinho maravilhoso. D&aacute;-se muito bem
com os outros gatos. O Kevin &eacute; fiv positivo.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
Uma vez que os gatos podem lutar por 3 principais raz&otilde;es &ndash; comida,
territ&oacute;rio e para acasalamento &ndash; &eacute; importante que o gato FIV+
esteja castrado e viva num ambiente harmonioso.
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Kong, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 10957 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10957
O Kong &eacute; um gato muito assustado com pessoas, mas adora pat&ecirc;,
ent&atilde;o aproxima-se e demonstra-se curioso por n&oacute;s para o conseguir.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
Adop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e Domingos | 14h00
&agrave;s 16h30
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Krisspi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 15801 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15801
A Krisspi &eacute; uma gatinha muito meiga. Por vezes pode ser um pouco
t&iacute;mida ao in&iacute;cio, mas rapidamente ganha confian&ccedil;a e adora os
mimos e aten&ccedil;&atilde;o. Gosta muito de festinhas e muito, muito de
brincadeira. D&aacute;-se bem com outros gatos.
A Krisspi procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

Página 66 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Laksa, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16408 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16408
A Laksa &eacute; uma gatinha muito doce. &Eacute; muito querida, gosta muito de
aten&ccedil;&atilde;o e mimos. &Eacute; muito calminha e gosta muito da companhia
das suas amigas. D&aacute;-se muito bem com outros gatos. A Laksa &eacute; felv
positiva.
A Laksa procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Lavínia, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 6910 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6910
A Lavinia &eacute; uma gatinha muito mimada que adora festas e
aten&ccedil;&atilde;o. Gosta de pessoas e de gatos.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Liberté, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 15806 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15806
A Libert&eacute; &eacute; uma gatinha absolutamente incr&iacute;vel. &Eacute;
muito conversadora, fala muito connosco para chamar &agrave; nossa
aten&ccedil;&atilde;o e conseguir mais mimos. &Eacute; uma gatinha maravilhosa
que s&oacute; quer carinhos e muito amor. D&aacute;-se bem com os outros gatos.
A Libert&eacute; procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Lucy, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 14
anos..Ao nosso cuidado há mais de 14 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 2486 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=2486
A Lucy &eacute; uma gatinha t&iacute;mida, mas muito querida. Quando ganha
confian&ccedil;a com as pessoas j&aacute; vai deixando fazer festas e cada vez
gosta mais. &Eacute; muito brincalhona, mas precisa de ser estimulada.
Tamb&eacute;m adora pat&ecirc; e biscoitos e s&atilde;o uma excelente forma para
ganharmos a confian&ccedil;a dela. D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
A Lucy procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Luísa, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 6864 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6864
A Luisa &eacute; uma gatinha preta t&iacute;mida mas que se d&aacute; muito bem
com outros gatos.
Contato para ado&ccedil;&otilde;es: uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es
de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Macedónia, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16409 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16409
A Maced&oacute;nia &eacute; uma gatinha extremamente meiga. Adora, adora,
adora, a nossa companhia, muita aten&ccedil;&atilde;o e muitas festinhas. &Eacute;
extremamente doce. D&aacute;-se muito bem com outros gatos. A
Maced&oacute;nia &eacute; felv positiva.
A Maced&oacute;nia procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Madrugada, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 15413 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15413
A Madrugada &eacute; uma gatinha muito doce, mas ainda muito receosa. Ainda se
assusta com muita facilidade. Acreditamos que com tempo, paci&ecirc;ncia e muito
carinho venha a ganhar confian&ccedil;a nas pessoas. D&aacute;-se muito bem com
os outros gatos.
A Madrugada procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto
da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Maga, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 14659 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14659
A Maga &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar muito
medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute;, de todo, agressiva. Precisa
de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e que n&atilde;o
desista dela durante esse processo. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Magnum, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 15702 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15702

O Magnum &eacute; um gatinho extremamente meigo. Adora toda a
aten&ccedil;&atilde;o que lhe possamos dar e todas as festas e mimos do mundo.
&Eacute; um gatinho absolutamente espetacular. D&aacute;-se bem com outros
gatos. O Magnum &eacute; fiv positivo.
O Magnum procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
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Malala, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL06
Usar Referência 15797 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15797
A Malala &eacute; uma gatinha extremamente t&iacute;mida. Apesar de ficar muito
receosa com a nossa aproxima&ccedil;&atilde;o, n&atilde;o &eacute; de todo
agressiva. Precisa de tempo, muita dedica&ccedil;&atilde;o e carinho para ganhar
confian&ccedil;a nas pessaos. D&aacute;-se muito bem com os outros gatos. A
Malala &eacute; fiv positiva.
A Malala procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
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Mandarim, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16201 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16201
O Mandarim &eacute; um gatinho absolutamente maravilhoso, extremamente meigo
s&oacute; quer mimos, colo, muitas festinhas e companhia. O Mandarim &eacute;
felv positivo.
O Mandarim procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Maria Costureira, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido
com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 15846 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15846
A Maria Costureira &eacute; uma gata cheia de personalidade. N&atilde;o &eacute;
facilmente conquistada pois gosta muito do seu sossego e que respeitem o seu
espa&ccedil;o. Precisa de tempo, carinho e muita dedica&ccedil;&atilde;o para
ganhar mais confian&ccedil;a nas pessoas e vir a perceber que a nossa
aten&ccedil;&atilde;o e mimos &eacute; algo positivo. A Maria Costureira
dever&aacute; ser adotada por algu&eacute;m que n&atilde;o tenha outros gatos ou
c&atilde;es.
A Maria Costureira procura agora uma fam&iacute;lia que a compreenda, conquiste e
estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Menina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 16333 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16333
A Menina &eacute; uma gatinha absolutamente maravilhosa. Adora a nossa
aten&ccedil;&atilde;o e gosta muito de conversar para a conseguir. Adora mimos,
muitas festinhas e at&eacute; de brincar. &Eacute; absolutamente incr&iacute;vel.
&Eacute; uma gatinha que prefere ser filha &uacute;nica para ter a
aten&ccedil;&atilde;o toda para ela.
A Menina procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Michelle, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 14955 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14955
A Michelle &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida. Ainda tem um longo caminho
pela frente at&eacute; confiar nas pessoas, mas j&aacute; demonstra mais conforto
na aproxima&ccedil;&atilde;o. Acreditamos que com tempo e paci&ecirc;ncia se torne
mesmo uma gatinha mais confiante. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Mimi Diamond, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com
11 anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 16543 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16543
A Mimi Diamond &eacute; uma gatinha muito querida, que a cada dia sente-se mais
confiante connosco. &Eacute; uma menina que precisa de muita
aten&ccedil;&atilde;o, muito carinho e muito amor. A Mimi Diamond prefere ter as
aten&ccedil;&otilde;es focadas nela, pelo que prefere ser filha &uacute;nica.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Minestrone, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16402 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16402
A Minestrone &eacute; uma gatinha muito meiga. &Eacute; muito conversadora e
procura imenso a nossa companhia. Adora festas, muitos mimos e muita
aten&ccedil;&atilde;o. &Eacute; mesmo muito querida. D&aacute;-se bem com outros
gatos. A Minestrone &eacute; felv positiva.
A Minestrone procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Mipi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 14733 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14733
A Mipi &eacute; uma gatinha muito receosa. Ainda tem um longo caminho pela
frente, at&eacute; come&ccedil;ar a confiar nas pessoas.
D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia com tempo e paci&ecirc;ncia para a conquistar e
estimar para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Mourisca, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 15886 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15886
A Mourisca &eacute; uma gatinha t&iacute;mida, mas vai ganhando mais
confian&ccedil;a de dia para dia. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e muito carinho
para ser conquistada e certamente ir&aacute; tornar-se uma gatinha mais confiante.
A Mourisca procura uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Mouro, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 15885 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15885
O Mouro &eacute; uma gatinho muito t&iacute;mido. Tem muito receio &agrave;
aproxima&ccedil;&atilde;o, apesar de j&aacute; demonstrar um pouco mais de
confian&ccedil;a connosco. Precisa de muito tempo, carinho e paci&ecirc;ncia para
ser conquistado. Gosta muito da companhia de outros gatos.
O Mouro procura uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Mr. Capicuas, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com
12 anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL06
Usar Referência 16313 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16313
O Mr. Capicuas &eacute; um gatinho muito t&iacute;mido, precisa de tempo,
paci&ecirc;ncia e muito carinho para ser conquistado. D&aacute;-se muito bem com
outros gatos. O Mr. Capicuas &eacute; fiv positivo.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
Uma vez que os gatos podem lutar por 3 principais raz&otilde;es &ndash; comida,
territ&oacute;rio e para acasalamento &ndash; &eacute; importante que o gato FIV+
esteja castrado e viva num ambiente harmonioso.
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Nine, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 10226 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10226
O Nine &eacute; um gatinho meigo que adora brincar. No in&iacute;cio &eacute; um
bocadinho receoso, mas quando ganha confian&ccedil;a adora festas e
aten&ccedil;&atilde;o. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Odemira, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 13055 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13055
A Odemira &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Precisa de muito tempo e
paci&ecirc;ncia para ser conquistada e que n&atilde;o desistam dela durante todo
esse processo.
Procura uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Oliveira, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 12466 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12466
A Oliveira chegou da rua com os dois filhotes (entretanto adotados). &Eacute; uma
gatinha que tem muito medo de pessoas e &eacute; um pouco solit&aacute;ria, pois
nem com os outros gatos se d&aacute; muito.
Procura uma fam&iacute;lia que a compreenda, que saiba que &eacute;
necess&aacute;rio paci&ecirc;ncia e tempo para a conquistar e, claro, que a estime
na sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Olívia, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 13103 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13103
O nome dela &eacute; Ol&iacute;via. &Eacute; uma gatinha d&oacute;cil.
Infelizmente a dona neste momento n&atilde;o tem condi&ccedil;&otilde;es para a ter
com ela e est&aacute; &agrave; procura de algu&eacute;m com um bom
cora&ccedil;&atilde;o que possa garantir o bem estar da Ol&iacute;via. Apesar disso
est&aacute; dispon&iacute;vel para qualquer ajuda necess&aacute;ria seja em
termos de alimenta&ccedil;&atilde;o ou cuidados.
D&aacute;-se bem com outros animais, n&atilde;o se d&aacute; com crian&ccedil;as
A Ol&iacute;via n&atilde;o se encontra na UZ.
Contacto para adop&ccedil;&atilde;o: gataolivia2017@gmail
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O´malley, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 12674 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12674
Ol&aacute;, eu sou o O&rsquo;malley, tenho cerca de 8 anos e sou Fiv+. Fui
resgatado da rua e acolhido na Uni&atilde;o Zo&oacute;fila quando mais precisei.
Procuro uma fam&iacute;lia que me estime, para sempre.
Sou um gato calmo e gosto muito de brincar, por vezes posso ser um pouco bruto de
t&atilde;o feliz que estou, mas n&atilde;o &eacute; por mal. Tamb&eacute;m gosto
muito de carinhos. Gosto muito da companhia humana, s&oacute; n&atilde;o gosto
muito de c&atilde;es e de outros gatos.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
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Ondina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 16328 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16328
A Ondina &eacute; uma gatinha extremamente t&iacute;mida. Necessita de muito
tempo, paci&ecirc;ncia e acima de tudo muito carinho para come&ccedil;ar a confiar
nas pessoas. D&aacute;-se bem com outros gatos.
A Ondina procura agora uma fam&iacute;lia com tempo e paci&ecirc;ncia para a
conquistar e estimar para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Oprah, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 7339 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7339
A Oprah &eacute; uma gatinha muito receosa mas ao mesmo tempo muito querida e
at&eacute; gosta de festas.
Quando ganha confian&ccedil;a com uma pessoa deixa facilmente que lhe
fa&ccedil;am festas. Tamb&eacute;m &eacute; "facilmente comprada" com
pat&ecirc;.
D&aacute;-se bem com outros gatos.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Otil, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 14607 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14607
A Otil &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de demonstrar muito
medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; de todo agressiva. Precisa
de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e que n&atilde;o
desista dela durante esse processo. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Ourique, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 15371 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15371
O Ourique &eacute; um gatinho muito t&iacute;mido. &Eacute; bastante curioso
connosco, mas &agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o ainda n&atilde;o tem
confian&ccedil;a e foge. Acreditamos que com tempo e paci&ecirc;ncia ele ganhe
confian&ccedil;a e nos comece a deixar interargir mais com ele. D&aacute;-se muito
bem com os outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Oxyquatro, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 16279 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16279
A Oxyquatro &eacute; uma gatinha t&iacute;mida mas muito meiga. Precisa de
tempo, paci&ecirc;ncia e muito carinho visto que est&aacute; com dificuldades em
adaptar-se &agrave; vida no gatil e a conviver com os outros gatos, pois tem receio
deles. Gosta de festinhas e aten&ccedil;&atilde;o apesar de por vezes ainda
estranhar.
A Oxyquatro procura uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Pádova Cat, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 13647 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13647
A P&aacute;dova Cat &eacute; uma gatinha ainda um pouco t&iacute;mida, mas que
j&aacute; vai ganhando confian&ccedil;a nas pessoas. Gosta de festas, mas ainda
se demonstra muito receosa ao receb&ecirc;-las. D&aacute;-se bem com outros
gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
Adop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e Domingos | 14h00
&agrave;s 16h30
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Pandora, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 12024 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12024
A Pandora gatinha muito assustadinha com pessoas, mas a gulodice fala mais alto
quando cheira a pat&ecirc; :-) Nessas situa&ccedil;&otilde;es chega-se &agrave;
beira das pessoas para o pedir. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura uma fam&iacute;lia que a estime na sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Pantufa, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 meses.
Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Gatos
Usar Referência 16256 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16256
O Pantufa &eacute; um gatinho com cerca de 3 anos, muito simp&aacute;tico, que
est&aacute; sempre &agrave; procura de carinho. &Eacute; de col&oacute;nia mas
adora companhia, pelo que deveria ter a oportunidade de ter uma fam&iacute;lia.
Gosta muito de dar turrinhas nas pernas das pessoas e de mostrar a barriguinha
para chamar &agrave; aten&ccedil;&atilde;o. O Pantufa &eacute; fiv positivo.
O Pantufa procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida, dando-lhe muita aten&ccedil;&atilde;o e carinho.
Contacto para mais informa&ccedil;&otilde;es ou ado&ccedil;&atilde;o: 917429020 ou
918269357
Haver&aacute; apoio na transi&ccedil;&atilde;o para a nova casa.
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
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Paris, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 14483 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14483
A Paris &eacute; uma gatinho muito t&iacute;mida . Apesar de j&aacute; estar a
fazer alguns progressos, ainda tem um longo caminho pela frente, at&eacute;
come&ccedil;ar a confiar em pessoas.
D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia com tempo e paci&ecirc;ncia para a conquistar e
estimar para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
Adop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e Domingos | 14h00
&agrave;s 16h30
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Pauta, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 14851 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14851
A Pauta &eacute; uma gatinha muito t&iacute;mida. Apesar de ser receosa
n&atilde;o &eacute; de todo agressiva na aproxima&ccedil;&atilde;o. Precisa de
tempo e paci&ecirc;ncia para ser conquistada e certamente ir&aacute; tornar-se uma
gatinha mais confiante.
Procura uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Pepa, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 16416 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16416
A Pepa &eacute; uma gatinha t&iacute;mida, mas muito meiga. Precisa de muita
dedica&ccedil;&atilde;o, muitos mimos e muito amor para come&ccedil;ar a confiar
mais nas pessoas. Tem algum receio de outros gatos.
A Pepa procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Persian, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 13992 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13992
A Persian &eacute; uma gatinha muito receosa. Apesar de ser bastante curiosa, tem
muito medo de pessoas. Precisa de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a
conquistar e que n&atilde;o desistam dela durante esse processo. D&aacute;-se bem
com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
Adop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e Domingos | 14h00
&agrave;s 16h30
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Pescada, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 12391 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12391
A Pescada &eacute; uma gatinha muito receosa de pessoas, precisa de
algu&eacute;m que a perceba e que tenha tenha paci&ecirc;ncia para a conquistar.
Procura uma fam&iacute;lia que a estime na sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Philippe Petit, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 14474 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14474
O Philippe Petit &eacute; um gatinho muito meigo. Cada vez gosta mais das nossas
festas, aten&ccedil;&atilde;o e mimos. &Eacute; muito curioso e extremamente
brincalh&atilde;o, especialmente para com os outros gatinhos. Adora a companhia
dos seus amigos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Piri-piri, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 13161 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13161
A Piri-piri &eacute; uma gatinha muito engra&ccedil;ada. &Eacute; um pouco receosa
de pessoas, mas com a curiosidade aproxima-se bastante. Ganhando, assim, cada
vez mais confian&ccedil;a. &Eacute; muito brincalhona e d&aacute;-se muito bem
com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Polónia, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 13382 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13382
A Pol&oacute;nia &eacute; uma gatinha t&iacute;mida mas muito doce. Ainda
&eacute; um pouco receosa por vezes na aproxima&ccedil;&atilde;o, mas ganha
confian&ccedil;a rapidamente. Adora festinhas, mimo e muito pat&ecirc;. A
Pol&oacute;nia &eacute; felv positiva.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime para o resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

Página 107 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Popó, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 13
anos..Ao nosso cuidado há mais de 13 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 15429 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15429
O Pop&oacute; &eacute; um gatinho um pouco t&iacute;mido &agrave;
aproxima&ccedil;&atilde;o mas que gosta muito de mimos e festas. &Eacute; uma
quest&atilde;o de tempo at&eacute; ganhar confian&ccedil;a e ficar relaxado com a
nossa aten&ccedil;&atilde;o. Ainda assim precisa de uma fam&iacute;lia que tenha
paci&ecirc;ncia e o v&aacute; conquistando. D&aacute;-se bem com os outros gatos.
O Pop&oacute; &eacute; fiv positivo.
Procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
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Printemps, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 14855 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14855
A Printemps &eacute; uma gatinha t&iacute;mida mas que ganha mais
confian&ccedil;a de dia para dia. &Eacute; uma menina muito brincalhona e gulosa e
&eacute; mesmo atrav&eacute;s da brincadeira e guloseimas que conseguimos que
se torne cada vez mais confiante e dada. D&aacute;-se muito bem com os outros
gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Púrpura, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 6857 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6857
A P&uacute;rpura foi deixada ao port&atilde;o pelos donos que n&atilde;o tinham
condi&ccedil;&otilde;es para ficar com ela.
&Eacute; uma gatinha extremamente assustada e de in&iacute;cio nem deixava que
lhe olhassem nos olhos. Tem vindo a progredir bastante e ate j&aacute; chama por
n&oacute;s a pedir pate mas continua receosa.
Precisa de uma fam&iacute;lia com tempo e dedica&ccedil;&atilde;o. D&aacute;-se
bem com os outros gatos, mas tamb&eacute;m tem medo deles. &Eacute; por isso
uma gatinha um pouco solit&aacute;ria.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Roberta, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 13213 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13213
A Roberta &eacute; uma gatinha jovem e muito querida. Gosta de festas e mimos e
precisa de muita aten&ccedil;&atilde;o. D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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RUI, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 15
anos..Ao nosso cuidado há mais de 15 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 6970 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6970
O Rui &eacute; um gato muito t&iacute;mido com pessoas, mas adora outros gatos.
&Eacute; super brincalh&atilde;o e muito curioso.
Procura uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Sabina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 6196 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6196
A Sabina &eacute; uma gata linda, que espera por algu&eacute;m que tenha tempo
para compreender os seus receios em rela&ccedil;&atilde;o ao ser humano e se
dedique a conquist&aacute;-la. Gosta de brincar, desde que mantenhamos alguma
dist&acirc;ncia. D&aacute;-se bem com outros gatos.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Selena, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 7000 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7000
A Selena &eacute; uma gata receosa. Precisa de muito tempo e paci&ecirc;ncia para
ser conquistada.Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou
adop&ccedil;&atilde;o : uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos |
Ter&ccedil;as, Quintas e Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Solero, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL06
Usar Referência 15701 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15701
O Solero &eacute; um gatinho muito t&iacute;mido, mas muito doce. Apesar de ter
receio &agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o, gosta muito de mimos e de
aten&ccedil;&atilde;o. Precisa de tempo, paci&ecirc;ncia e carinho para ganhar
confian&ccedil;a. D&aacute;-se bem com outros gatos. O Solero &eacute; fiv
positivo.
O Solero procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da sua
longa vida.
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
Uma vez que os gatos podem lutar por 3 principais raz&otilde;es &ndash; comida,
territ&oacute;rio e para acasalamento &ndash; &eacute; importante que o gato FIV+
esteja castrado e viva num ambiente harmonioso.
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Soprano, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 13744 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13744
O Soprano &eacute; um gato bastante receoso com pessoas, mas &eacute; bastante
curioso com o que se passa &agrave; sua volta. Precisa de tempo e paci&ecirc;ncia
para ser conquistado e que n&atilde;o desistam dele durante todo esse processo.
D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
Adop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e Domingos | 14h00
&agrave;s 16h30
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Sortudo, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 14473 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14473
O Sortudo &eacute; um gatinho um maravilhoso. Adora a companhia de pessoas e
muitas festas! &Eacute; um gato muito tranquilo e doce. D&aacute;-se bem com
outros gatos. O Sortudo &eacute; felv positivo.
O Sortudo procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Speedy, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 16154 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16154
A Speedy &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Demonstra bastante medo
&agrave; aproxima&ccedil;&atilde;o, pelo que precisa de muito tempo, carinho e
paci&ecirc;ncia para ser conquistada. D&aacute;-se muito bem com outros gatos.
A Speedy procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Sting, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 13830 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13830
O Sting &eacute; um gatinho extremanente assustado. Convive bem com os outros
gatos, mas &eacute; muito desconfiado com as pessoas.
Precisa de muito tempo e paci&ecirc;ncia para ser conquistado e que n&atilde;o
desistam dele durante todo esse processo.
Procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime para o resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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TGV, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL08
Usar Referência 16747 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16747
A TGV &eacute; uma gatinha absolutamente incr&iacute;vel. &Eacute; uma
beb&eacute; extremamente meiga, adora a nossa companhia, a nossa
aten&ccedil;&atilde;o e muitos mimos. Tem muita energia e adora brincar,
especialmente com outros gatinhos. &Eacute; uma gatinha que alegra qualquer
ambiente.
A TGV procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Tília, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 14332 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14332
A T&iacute;lia &eacute; uma gatinha jovem e muito receosa. Apesar de j&aacute; tar
a fazer alguns progressos, ainda tem um longo caminho pela frente, at&eacute;
come&ccedil;ar a confiar em pessoas.
D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia com tempo e paci&ecirc;ncia para a conquistar e
estimar para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
Adop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e Domingos | 14h00
&agrave;s 16h30
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Tinola, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL01
Usar Referência 16407 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16407
A Tinola &eacute; uma gatinha muito doce e brincalhona. Tem muita energia, gosta
imensooo de pat&ecirc; e adora brincar com as suas amigas. Adora festinhas e
muitos mimos. D&aacute;-se muito bem com outros gatos. A Tinola &eacute; felv
positiva.
A Tinola procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Toit, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 2 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 15202 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15202
O Toit &eacute; um gatinho muito t&iacute;mido, mas tamb&eacute;m extremamente
brincalh&atilde;o. Ainda tem um longo caminho pela frente at&eacute; confiar
completamente nas pessoas, mas j&aacute; demonstra grandes progressos quando
nos aproximamos e interagimos com ele. Acreditamos que com tempo e
paci&ecirc;ncia se torne mesmo um gatinho mais confiante. D&aacute;-se muito bem
com outros gatos.
O Toit procura agora uma fam&iacute;lia que o conquiste e estime para o resto da
sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Trish, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 8099 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8099
A Trish &eacute; uma gatinha que tem medo das pessoas quando tentam mexer-lhe,
mas de resto n&atilde;o se importa com a nossa presen&ccedil;a, que pode ser
mesmo ao ladinho dela.
&Eacute; soci&aacute;vel com outros gatos.

Procura uma fam&iacute;lia que a estime na sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Villeneuf, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 14603 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14603
A Villeneuf &eacute; uma gatinha receosa. Ainda tem um longo caminho pela frente,
at&eacute; come&ccedil;ar a confiar em pessoas mas com tempo e empenho vai
perder o medo. D&aacute;-se bem com outros gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia com tempo e paci&ecirc;ncia para a conquistar e
estimar para o resto da sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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Vitorino, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL07
Usar Referência 15940 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15940
O Vitorino &eacute; um gato maravilhoso. Adora a nossa companhia e de nos
chamar &agrave; aten&ccedil;&atilde;o para pedir mimos. &Eacute; tamb&eacute;m
muito brincalh&atilde;o. D&aacute;-se bem com outros gatos. O Vitorino &eacute; fiv
positivo.
O Vitorino procura agora uma fam&iacute;lia que o estime no resto da sua longa
vida.
Para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
ALGUMAS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES SOBRE O FIV
O FIV (Feline Immunodeficiency V&iacute;rus) &eacute; um v&iacute;rus exclusivo
dos gatos (n&atilde;o afecta pessoas, c&atilde;es ou outros animais). &Eacute; um
lentivirus, ou &ldquo;v&iacute;rus lento&rdquo;, sendo o sistema imunit&aacute;rio
de um gato portador de FIV mais fr&aacute;gil.
O FIV &eacute; transmitido de gato para gato atrav&eacute;s de dentadas profundas
(atrav&eacute;s de lutas) e transfus&otilde;es de sangue. O FIV n&atilde;o &eacute;
transmitido pela partilha da caixa do are&atilde;o, comida, &aacute;gua ou
brincadeiras e mimos.
Uma vez que os gatos podem lutar por 3 principais raz&otilde;es &ndash; comida,
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Yuki Kellen, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL05
Usar Referência 6861 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6861
A Yuki Kellen &eacute; uma gatinha absolutamente maravilhosa. Adora a nossa
aten&ccedil;&atilde;o, muitos mimos, muitas festas e muito colinho. Adora pat&ecirc;
e gosta de nos pressionar como forma de o pedir. D&aacute;-se muito bem com
outros gatos.
A Yuki Kellen procura agora uma fam&iacute;lia que a estime no resto da sua longa
vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com

Página 127 de 133

http://www.uniaozoofila.org/

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da União Zoófila - Telefone: -1 - E-mail: uniaozoofila@gmail.com

Alúan, Fêmea arraçado(a) de Siamês de porte Desconhecido com 10 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 10 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL03
Usar Referência 8228 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8228
A Al&uacute;an &eacute; uma gatinha assusta, mas soci&aacute;vel com outros
gatos e muito curiosa.
Procura uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia e que a estime na sua longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Desconhecido, Fêmea arraçado(a) de Siamês de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Apelos de Particulares, box/jaula Gatos
Usar Referência 16061 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16061
Esta gatinha n&atilde;o se encontra na UZ
Esta gata muito meiga e soci&aacute;vel apareceu e instalou-se no quintal de
algu&eacute;m que n&atilde;o a pode acolher procura por isso uma fam&iacute;lia
onde demonstrar&aacute; todo o amor que tem para dar. Tem p&ecirc;lo preto e
dourado e ligeiramente comprido, tem olhos esverdeados. N&atilde;o sei se
est&aacute; vacinada porque n&atilde;o tem chip mas parece saud&aacute;vel, come
ra&ccedil;&atilde;o. Na cl&iacute;nica onde viram que n&atilde;o tinha chip, apenas
me disseram que est&aacute; saud&aacute;vel.
Possui o p&ecirc;lo com brilho e est&aacute; bem alimentada, n&atilde;o chora nem
de dia nem de noite, por isso parece adaptar-se bem a qualquer lugar.
Contacto para adop&ccedil;&atilde;o - Jo&atilde;o Paulo - 963066232
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Malva, Fêmea arraçado(a) de Siamês de porte Desconhecido com 11 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 11 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL04
Usar Referência 6194 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6194
A Malva &eacute; uma gatinha assustadinha mas soci&aacute;vel com outros gatos.

Procura uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia e que a estime na sua longa vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Sextas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Pérsica, Fêmea arraçado(a) de Siamês de porte Desconhecido com 6 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL02
Usar Referência 13993 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13993
A P&eacute;rsica &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Apesar de
demonstrar muito medo na aproxima&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute;, de todo,
agressiva. Precisa de uma fam&iacute;lia com paci&ecirc;ncia para a conquistar e
que n&atilde;o desista dela durante esse processo. D&aacute;-se bem com outros
gatos.
Procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste e estime no resto da sua longa
vida.

Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.comAdop&ccedil;&otilde;es de gatos | Ter&ccedil;as, Quintas e
Domingos | 14h00 &agrave;s 16h30
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Pluma, Fêmea arraçado(a) de Siamês de porte Desconhecido com 2 anos..Ao nosso
cuidado há mais de 2 anos.
Alojado na ala Gatil, box/jaula GATIL09
Usar Referência 15811 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15811
A Pluma &eacute; uma gatinha extremamente receosa. Tem muito medo de
pessoas, mas n&atilde;o &eacute; de todo agressiva &agrave;
aproxima&ccedil;&atilde;o. Precisa de muito tempo, dedica&ccedil;&atilde;o e muito
amor para ganhar confian&ccedil;a e que n&atilde;o desistam dela durante esse
processo. D&aacute;-se bem com os outros gatos.
A Pluma procura agora uma fam&iacute;lia que a conquiste estime no resto da sua
longa vida.
Contacto para mais informa&ccedil;&atilde;o ou adop&ccedil;&atilde;o :
uniaozoofila@gmail.com
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