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Candy, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 14
anos..Ao nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 3377 para mais informação.

Alojado na ala FAT, box/jaula Carina Soares

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3377

Esta gatinha foi encontrada por um senhor a vaguear  perto da fábrica em que ele
trabalha. Sobrevivia de pão duro que apanhava por ali. Estava extremamente magra.
Foi levada para casa para junto da família porque estava em muito más condições,
estava muito magra.Sempre foi para ser uma condição temporária, mas a
necessidade de lhes arranjarem outra casa aumentou quando as rixas entre ela e a
gata que tinham em casa começaram. A gata que eles têm não a aceita de modo
nenhum e as lutas que têm começam basicamente porque a Candy quer brincar,
mas a outra não lhe dá pala. O problema é que elas realmente se magoam. A gata
deles anda num estado de aflição e stress que nem se sente bem a comer (está
sempre atenta com medo que a outra venha). Por isso é importante que se encontre
rapidamente outra casa para ela.A Candy é super meiga e doce, muito brincalhona e
sociável e quer muitos miminhos.
Raça: Cálica
Sexo: Feminino
Idade: Cerca de 1 anoSituação: FATLocalidade: Lagos
Contactos para Adopção:

Carina Soares - 914026101 /  adoptem.nos@gmail.com
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Desconhecido, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com
13 anos..Ao nosso cuidado há mais de 13 anos.

Usar Referência 3292 para mais informação.

Alojado na ala Rua, box/jaula Colónia Maria João

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3292

Estes dois irmãos inseparáveis são uns gatos muito doces.
O Gentil (à esquerda) é uma ternura, sempre pronto para mimos e adora enroscar-se
como um bébé nos braços da Maria João, protectora da colónia onde estão. Parece
não haver gato mais manso.
O Imediato (à direita) é mais independente, mas está cada vez mais carinhoso. É um
gato cheio de força e genica!
Seria bom que ficassem juntos, mas se tiverem que ser adoptados separados, não
haverá nenhum mal.
Estão ambos desparasitados e esterilizados.

Por favor, contacte:
Maria João Sousa
917 23 23 39 ou joaosous@gmail.com
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DóRéMi, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 14
anos..Ao nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 3065 para mais informação.

Alojado na ala FAT, box/jaula D.Esperança

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3065

Este lindo gatinho foi deixado na caixa do Canil Municipal de Lagos. Foi recolhido
pela associação e está numa família temporária. É muito meigo e sociável com
outros animais.
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Íris, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 13
anos..Ao nosso cuidado há mais de 13 anos.

Usar Referência 3395 para mais informação.

Alojado na ala FAT, box/jaula Outros FAT

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3395

Quando esta gatinha foi encontrada pela sua protectora estava muito magrinha e
com os olhos em péssimo estado, se não fosse tratada iriacegar e morrer de fome.
Com o tratamento indicado foi melhorando mas infelizmente já não foipossível salvar
o olho esquerdo. A sua protectora não pode ficar com ela porque já tem 4 gatos
adultos  e a convivência entre eles é complicada, por isso a Íris tem ficado fechada
num quarto, primeiro para sua segurança antes e após a operação, depois pelo
receio de que os outros lhe façam mal. Além disso não lhe pode dar a atenção que
ela precisa de momento.Só ao fim semana é que consegue estar um pouco mais
com ela mas não o suficiente.A Íris precisa de uma familia que lhe possa oferecer
toda a atenção e carinho de que necessita. Apesar do seu isolamento ela é sociável
e amigável com outras pessoas, adora brincar, correr e saltar atrás das bolas.
Quando se lhe pega ao colo e se lhe faz festas na cabeça ela dá umas "lambidelas"
no queixo... Por ficarmuito tempo sozinha, ela pede muita atenção e companhia, por
isso a Íris precisa de um Lar onde encontre tudo isso e também muito importante,
precisa de alguém sem preconceitos ou receio de a levar para casa por causa de só
ter um olho, ela vê bem mesmo assim e só quer alguém com quem brincar....A Íris já
está esterilizada e desparasitada e neste momento tem cerca de 6/7 meses de
idade.Contactos para adopção:Sóniatlm: 969 414 041sams.pa75@gmail.com
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Lourinho, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 15
anos..Ao nosso cuidado há mais de 15 anos.

Usar Referência 3294 para mais informação.

Alojado na ala Rua, box/jaula Colónia Maria João

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3294

Lourinho está desparasitado e esterilizado.É um gato que, embora viva ao ar livre,
mostra-se muito sociável e aprecia mimos e carícias.Contudo, é um gato muito
independente, que não requere muita atenção e tempo. Está sempre muito tranquilo
e é o líder da sua colónia.Se acha que lhe pode dar abrigo e algum carinho, para que
não tenha mais que dormir à chuva e ao vento, por favor contacte:Maria João
Sousa917 23 23 39 ou joaosous@gmail.com
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Pretinha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 18
anos..Ao nosso cuidado há mais de 18 anos.

Usar Referência 3788 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula Odeaxere

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3788

A Pretinha é uma gata com cerca de 5/6 anos que já teve adoptante mas foi
abandonada na rua.<?

É linda e meiga e merece novo lar.

Está esterilizada.

Contactos para adopção:

914026101

carinarutesoares@hotmail.com
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Roxy, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 3852 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula Odeaxere

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3852

A Roxy nasceu no dia 1 de Maio.
É muito meiguinha e brincalhona e precisa de um lar.

Condições de adopção: A esterilização é obrigatória.
Contactos para adopção:
914026101 / carinarutesoares@hotmail.com
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Sósia, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 15
anos..Ao nosso cuidado há mais de 15 anos.

Usar Referência 3293 para mais informação.

Alojado na ala Rua, box/jaula Colónia Maria João

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=3293

Esta beleza de gatinha está esterilizada e também desparasitada. Chama-se Sósia.
É uma doçura de mimos e muito inteligente, embora viva ao ar livre. Além disso, tem
sempre um aspecto muito saudável.
Dá-se bem com outros gatos.
Dá-se para adopção a quem lhe possa dar um bom lar. Ela merece!
Por favor, contacte:Maria João Sousa - 917 23 23 39 ou joaosous@gmail.com
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