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Aramis, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 12046 para mais informação.

Alojado na ala APELOS PARTICULARES, box/jaula GATOS

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12046

Este &eacute; o Aramis, um simp&aacute;tico gatinho nascido em Abril, muito
meiguinho e carente de afecto. Encontra-se em processo de
desparasita&ccedil;&atilde;o e de vacina&ccedil;&atilde;o. Ir&aacute; ser esterilizado
muito em breve pelo que procuramos uma fam&iacute;lia respons&aacute;vel que
por ele se apaixone quando o conhecer &ndash; &eacute; imposs&iacute;vel resistir
&ndash; e que cuide dele, o estime e proteja sempre. Podem ajudar o Aramis?

Contactos: amelia.azp.adocao@gmail.com / 964 879 958 (entre as 16H30 e as
21H30, de 2&ordf; a 6&ordf;) ou 966 393 770

A ida do Aramis para ado&ccedil;&atilde;o ou para FAT implica a visita &agrave;
nova casa.
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Becas, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 11875 para mais informação.

Alojado na ala AZP - GATOS, box/jaula AZP

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11875

Ol&aacute; eu sou a Beca. Abandonaram-me quando estava &aacute; espera de 3
gatinhos e fiquei muito magra. A AZP acolheu-me e tratou de mim. Sou uma jovem
gatinha, ainda um pouco desconfiada mas gosto muito de festas, especialmente na
cabe&ccedil;a e nas orelhas. Podem ajudar-me?

Contactos: amelia.azp.adocao@gmail.com / 964 879 958 (entre as 16H30 e as
21H30, de 2&ordf; a 6&ordf;) ou 966 393 770

A ida da Beca para ado&ccedil;&atilde;o ou para FAT implica a visita &agrave; nova
casa.
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D.Xica, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 11928 para mais informação.

Alojado na ala AZP - GATOS, box/jaula AZP

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11928

Eu sou a D.Xica, uma gatinha adulta, grande e de bela pelagem luzidia. Vivia, com
mais companheiros, na casa da nossa amiga que nos muito bem-queria e que
cuidava de n&oacute;s como s&oacute; as pessoas de cora&ccedil;&atilde;o imenso
o sabem fazer. E um dia levaram-na e ela n&atilde;o voltou. Agora vivo fechada
numa boxe e sinto-me muito triste &ndash; basta verem as minhas fotografias antes
e depois. Sou esterilizada e sou FIV positiva. Aguardo agora por um(a) nov@ amig@
de alma grande, que tome a resolu&ccedil;&atilde;o de cuidar de mim e de me
proteger e estimar para sempre. Ser&aacute; que me podem socorrer?

Contactos: amelia.azp.adocao@gmail.com / 964 879 958 (entre as 16H30 e as
21H30, de 2&ordf; a 6&ordf;) ou 966 393 770

A ida D.Xica para ado&ccedil;&atilde;o ou para FAT implica a visita &agrave; nova
casa.
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Simão, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 11632 para mais informação.

Alojado na ala AZP - GATOS, box/jaula AZP

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11632

Este &eacute; o Sim&atilde;o, um gatinho com cerca de 18 meses, da cor do
gengibre. Foi encontrado abandonado na zona da Penha de Fran&ccedil;a, muito
mal tratado, a miar de desespero. Trouxeram-no &agrave; AZP onde ficou para  ser
hidratado e alimentado convenientemente. &Eacute; um gato extremamente meigo e
ternurento - um verdadeiro gingersweet, para conhecedores. &Eacute; portador de
FeLV - uma doen&ccedil;a cr&oacute;nica que s&oacute; afecta e se transmite entre
gatos, n&atilde;o apresentando qualquer risco para humanos. Neste momento a AZP
procura urgentemente uma fam&iacute;lia que o possa acolher pois a pessoa que
est&aacute; a cuidar dele n&atilde;o vai poder continuar esse trabalho de amor, com
grande pena dela. Ser&aacute; que nos pode ajudar a dar um lar feliz e protector ao
Sim&atilde;o?

Contacto: amelia.azp.adocao@gmail.com  / 966 393 770

A adop&ccedil;&atilde;o do Sim&atilde;o, ou a sua ida para FAT, implica a visita
&agrave; nova casa.
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Toby, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 13644 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13644

Este gat&atilde;o belo e amarelo chama-se Toby, n&atilde;o ter&aacute; mais de
tr&ecirc;s anos, adora humanos e procura uma fam&iacute;lia tempor&aacute;ria ou
definitiva. Gosta tanto de humanos que pretende a sua aten&ccedil;&atilde;o
exclusiva e n&atilde;o acha gra&ccedil;a a outros gatos concorrentes. Se n&atilde;o
quiser ser cativado por estes olhos carentes, n&atilde;o veja as fotos porque pode
dar por si a enviar mail para adocoes@azp.pt e depois ser&aacute; tarde demais...
porque o Toby &eacute; mesmo irresist&iacute;vel.
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