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Artur, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 5035 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5035

O Artur, nasceu no dia 27/02/2010 em casa de um FAT que acolheu a sua mãe em
fim de gravidez.
Tem a pelagem branca e tigrada e com olhos verdes.

É brincalhão, meigo, sociável com pessoas e com gatos.

Está desparasitado interna e externamente e bem de saúde.

Continua em FAT a aguardar uma família definitiva onde possa crescer e viver no
ceio de uma família que tenha muito amor e afecto para lhe dar.

A adopção obriga a assinatura de um Termo de Responsabilidade.

Contactos para adopção:lucia.henriques@animaisderua.org /
pandoletadr@gmail.com 926569087 / 934423340 (se não atender, envie mensagem)
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Bernardo, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 5082 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5082

O Bernardo foi recolhido, juntamente com os seus 4 irmãos que já foram adoptados,
da Colónia do Dunas Beach quando se iniciou o programa CED. É um gato com dois
meses (Junho 2011) muito dócil e de temperamento muito calmo e sossegado. Está
em FAT e precisa de uma família definitiva.

Contactos para adopção:

Carina Soares - 914026101 / carina.soares@animaisderua.org
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GOLLUM, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 5289 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5289

O Gollum foi encontrado com os seus três irmãos no lixo, apenas com 2
dias.Felizmente houve uma pessoa que os encontrou, e os conseguiu
salvar.Encontrou-se uma FAT que tinha uma gata mãe com leite, e que os aceitou e
os amamentou.Infelizmente os três irmãos do Gollum não aguentaram e acabaram
por falecer.

O Gollum é um gatinho todo preto, e com os olhos verdes.Nasceu no final de Junho.

É muito bem disposto, e adora brincar. É sociável com outros gatos e pessoas.Gosta
também de dormir ao colo e receber mimos :)

Encontra-se bem de saúde, desparasitado interna e externamente.

A sua adopção obriga a assinatura de um termo de responsabilidade.

Mais fotografias : https://picasaweb.google.com/luciamphenriques/

Contacto Para Adopção : luciamphenriques@gmail.com / 926569087
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KOHL, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 5096 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5096

A Kohl chama-se assim porque parece ter os olhosdelineados a lápis preto.
Foi encontrada junto com três crias com semanas no meio de um monte de tábuas e
de entulho.
Um voluntário da AdR recolheu-as e ela revelou-se uma gata muito meiga - deixou
que pusessem gotas nos olhos
para a conjuntivite e mostrou gostar de festas.
É ainda jovem - deverá ter cerca de um ano - e muito dócil.
Está numa família de acolhimento temporário em Lisboa e aguarda por um amigoque
a queira adoptar para o resto da vida.

Contactos para adopção:
António Afonso antonio.roque.afonso@gmail.com 933286855
Maria Guimarães: mjoaoguimaraes@gmail.com 966713529
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Star, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 5037 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5037

A Star, nasceu no dia 27/02/2010 em casa de um FAT que acolheu a sua mãe em
fim de gravidez.Tem a pelagem branca e tigrada e com olhos verdes.É brincalhona,
meiga, sociável com pessoas e com gatos.Está desparasitada interna e
externamente e bem de saúde.Continua em FAT a aguardar uma família definitiva
onde possa crescer e viver no ceio de uma família que tenha muito amor e afecto
para lhe dar.A adopção obriga a assinatura de um Termo de Responsabilidade.

Contactos para adopção: lucia.henriques@animaisderua.org /
pandoletadr@gmail.com; 926569087 / 934423340 (se não atender, envie
mensagem)
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