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Aveia, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7720 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7720

Nome: Aveia Sexo: Feminino Data de nascimento (aprox.): 06/2013 Entregue
esterilizada, desparasitada interna e externamente, com teste FIV e FELV. Contacto:
animais.barcelos@gmail.com Descrição: A Aveia e 4 os irmãos foram encontrados
em Julho por detrás de umas silvas com cerca de um mês. Estão desde essa altura
numa FAT, mas agora precisam de seguir para casas novas e definitivas. São todos
uns amores, muito meigos, sociáveis, simpáticos e estão lindos e super saudáveis
Formulário de adopção:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNrSWlhcmtMLUx1ZHpQ
OG5kaG5vRkE6MA#gid=0 Obrigada
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Bento, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7977 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7977

Nome: BentoData de nascimento aprox.: Setembro/2013Sexo: Masculino

Entregue castrado, desparasitado interno e externamente, com testes FIV e FELV

Email: animais.barcelos@gmail.comDescri&ccedil;&atilde;o: O Bento foi recolhido na
rua a 03/10/2013 com apenas 2.5 semanas de vida juntamente com a Rose.
Encontra-se numa FAT e est&aacute; pronto para seguir para uma casa nova.
&Eacute; um gato muito meigo mas muito brincalh&atilde;o e activo. Est&aacute;
habituado com outros gatos e com c&atilde;es. Se quiser dar um lar ao Bento
preencha o formul&aacute;rio e n&oacute;s entramos em contacto
consigo.Formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o: https://docs.google.com/<wbr
/>spreadsheet/<wbr />viewform?formkey=dFNrSWlhcm<wbr
/>tMLUx1ZHpQOG5kaG5vRkE6MA#g<wbr />id=0
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Bulgur, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7723 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7723

Nome: BulgurSexo: MasculinoData de Nascimento (aprox.): 06/2013Entregue
castrado, desparasitado interna e externamente e com testes FIV e FELV
feitos.Contacto: animais.barcelos@gmail.comDescrição: O Bulgur e os 4 irmãos
foram encontrados em Julho por detrás de umas silvas com cerca de um mês. Estão
desde essa altura numa FAT, mas agora precisam de seguir para casas novas e
definitivas. São todos uns amores, muito meigos, sociáveis, simpáticos e estão lindos
e super saudáveis Formulário de adopção:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNrSWlhcmtMLUx1ZHpQ
OG5kaG5vRkE6MA#gid=0Obrigada
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Cuscus, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7724 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7724

Nome: Cuscus Sexo: Masculino Data de Nascimento (aprox.): 06/2013 Entregue
castrado, desparasitado interna e externamente e com testes FIV e FELV feitos.
Contacto: animais.barcelos@gmail.com Descrição: O Cuscus e os 4 irmãos foram
encontrados em Julho por detrás de umas silvas com cerca de um mês. Estão desde
essa altura numa FAT, mas agora precisam de seguir para casas novas e definitivas.
São todos uns amores, muito meigos, sociáveis, simpáticos e estão lindos e super
saudáveis Formulário de adopção:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNrSWlhcmtMLUx1ZHpQ
OG5kaG5vRkE6MA#gid=0 Obrigada
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Eclair, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7978 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7978

Nome: EclairSexo: MasculinoData de nascimento: 07/2013

Entregue castrado, desparasitado interna e externamente, com testes FIV e FELV

Email: animais.barcelos@gmail.com

Descri&ccedil;&atilde;o: O Eclair e os irm&atilde;o foram encontrados num dia muito
quente de Agosto fechados dentro de uma caixa de cart&atilde;o fechada ao sol.
Foram recolhidos por uma pessoa que n&atilde;o conseguiu ficar indiferente a agora
precisam de um dono que lhes d&ecirc; todo o carinho que
merecem.Formul&aacute;rio de adop&ccedil;&atilde;o: https://docs.google.com/<wbr
/>spreadsheet/<wbr />viewform?formkey=dFNrSWlhcm<wbr
/>tMLUx1ZHpQOG5kaG5vRkE6MA#g<wbr />id=0
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Lentilha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7725 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7725

Nome: Lentilha Sexo: Feminino Data de Nascimento (aprox.): 06/2013 Entregue
esterilizada, desparasitada interna e externamente e com testes FIV e FELV feitos.
Contacto: animais.barcelos@gmail.com Descrição: A Lentilha e os 4 irmãos foram
encontrados em Julho por detrás de umas silvas com cerca de um mês. Estão desde
essa altura numa FAT, mas agora precisam de seguir para casas novas e definitivas.
São todos uns amores, muito meigos, sociáveis, simpáticos e estão lindos e super
saudáveis Formulário de adopção:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNrSWlhcmtMLUx1ZHpQ
OG5kaG5vRkE6MA#gid=0 Obrigada
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Napoleão, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7519 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7519

Nome: NapoleãoSexo: MasculinoData de nascimento (aprox.): Jan 2013Descrição: O
Napoleão foi abandonado na rua no início de Março de 2013. É um gato
extremamente meigo e brincalhão. É sociável com outros gatos e convive com
porquinhos da índia diariamente.

Entregue castrado, desparasitado interna e externamente com testes FIV e FELV.
Mais fotos em: www.animaisbarcelos.org
Formulário de adopção:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNrSWlhcmtMLUx1ZHpQ
OG5kaG5vRkE6MA#gid=0
Contacto: animais.barcelos@gmail.com
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Quinoa, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7726 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7726

Nome: QuinoaSexo: FemininoData de nascimento (aprox.): 06/2013
Entregue esterilizada, desparasitada interna e externamente e com testes FIV e
FELV feitos.
Contacto: animais.barcelos@gmail.com

Descrição: A Quinoa e os 4 irmãos foram encontrados em Julho por detrás de umas
silvas com cerca de um mês. Estão desde essa altura numa FAT, mas agora
precisam de seguir para casas novas e definitivas. São todos uns amores, muito
meigos, sociáveis, simpáticos e estão lindos e super saudáveis

Formulário de adopção:
https://docs.google.com/<wbr>spreadsheet/<wbr>viewform?formkey=dFNrSWlhcm<
wbr>tMLUx1ZHpQOG5kaG5vRkE6MA#g<wbr>id=0
Obrigada
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Tartaruga, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 6439 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6439

Nome: TartarugaIdade: Jovem (nascida a 05/2012)Sexo: FemininoDescrição: No dia
da nossa caminhada e dog trekking mesmo no final junto ao Centro Hípico de Areias
de Vilar, encontramos gatinhas bebés com cerca de 1 mês. Estavam magras,
desidratadas, carregadas de carraças e pulgas e com coriza. Foram observadas por
um veterinário e medicadas. Brincam imenso, estão gordinhas e são um doce.
Mais fotos: http://<wbr>animaisbarcelos.blogspot.pt<wbr>/2012/07/<wbr>5-gatinhas-
precisar-de-dono<wbr>.html

Se estiver interessado em adoptar a Tartaruga pf preencha o seguinte formulário e
aguarde o nosso contacto:
https://docs.google.com/<wbr>spreadsheet/<wbr>viewform?formkey=dFNrSWlhcm<
wbr>tMLUx1ZHpQOG5kaG5vRkE6MA#g<wbr>id=0

Obrigada

Página 10 de 12 http://animaisbarcelos.blogspot.com http://www.portugalzoofilo.



Animais de Barcelos - Telefone: 911970207 - E-mail: animais.barcelos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Siamesa, Fêmea arraçado(a) de Siamês de porte Desconhecido com 10 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 6438 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6438

Nome: SiamesaIdade: Jovem (nascida a 05/2012)Sexo: FemininoDescrição: No dia
da nossa caminhada e dog trekking mesmo no final junto ao Centro Hípico de Areias
de Vilar, encontramos gatinhas bebés com cerca de 1 mês. Estavam magras,
desidratadas, carregadas de carraças e pulgas e com coriza. Foram observadas por
um veterinário e medicadas. Brincam imenso, estão gordinhas e são um doce.
Mais fotos: http://<wbr>animaisbarcelos.blogspot.pt<wbr>/2012/07/<wbr>5-gatinhas-
precisar-de-dono<wbr>.html

Se estiver interessado em adoptar a Siamesa pf preencha o seguinte formulário e
aguarde o nosso
contacto:https://docs.google.com/<wbr>spreadsheet/<wbr>viewform?formkey=dFNrS
Wlhcm<wbr>tMLUx1ZHpQOG5kaG5vRkE6MA#g<wbr>id=0

Obrigada
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