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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Aginor, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 12777 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12777

"O meu nome &eacute; Aginor.. e n&atilde;o perguntem mais vezes, porque
n&atilde;o gosto dele, do nome, se me percebem&hellip; ainda fico com os olhos
esbugalhados quando o pronunciam - pudera, ningu&eacute;m merece!! &#128530;

Mas voc&ecirc;s podem dar-me outro nome, um que tenha mais a ver com o meu
porte e a minha personalidade.

Sou giro, fofinho e sossegado. Mod&eacute;stia &agrave; parte, tenho uma bela
pelagem branca e preta, olhinhos verde-esmeralda, porte de pr&iacute;ncipe (ora
bem!!!) e sou um pote de mel pronto a barrar no teu colo. &#10084;

N&atilde;o percas a oportunidade e marca j&aacute; a tua entrevista comigo -eu
tenho vaga para ti no meu cora&ccedil;&atilde;o!!"

O Aginor &eacute; FELV.

Ser FELV n&atilde;o &eacute; uma senten&ccedil;a de morte. Um gato FELV,
dependendo dos cuidados que tem, pode ter uma vida longa e saud&aacute;vel. Os
gatos "normais" tamb&eacute;m ficam doentes, tamb&eacute;m podem morrer... Um
gato FELV tem tanto direito a ter uma casa como os demais. Estes s&atilde;o os
nossos meninos FELV, lindos e todos assintom&aacute;ticos. Para mais
informa&ccedil;&otilde;es sobre as condi&ccedil;&otilde;es necess&aacute;rias para
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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Arroba, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16704 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16704

ArrobaEu sou a Arroba. Vivia na rua com os meus maninhos e a minha mama.A
nossa vida era triste, por vezes n&atilde;o tinhamos o que comer, n&atilde;o tinhas
quem nos desse amor. Eu e os meus maninhos fomos resgatados por pessoas
espetaculares. Estamos a espera de encontrar uma fam&iacute;lia 5estrelas.

Queres ser essa fam&iacute;lia? Vem visitar-n&oacute;s.

Tenho 1 vacina, Desparasita&ccedil;&atilde;o interna/externa, Chip

Adotem com o cora&ccedil;&atilde;o.Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Barney, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 16386 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16386

Barney

O Barney foi resgatado muito beb&eacute;, juntamente com os seus irm&atilde;os.
Uns j&aacute; tiveram a sorte de ser adotados, mas o Barney n&atilde;o foi um
deles.

Espera, espera, espera, mas a fam&iacute;lia n&atilde;o aparece.

O Barney &eacute; muito amoroso e s&oacute; quer ser feliz junto de uma
fam&iacute;lia que esteja dispon&iacute;vel para ele, dar miminho,
aten&ccedil;&atilde;o e patezinho.Se h&aacute; um cora&ccedil;&atilde;o especial
para o para o Barney e que tenha a disponibilidade de dar muito amor, entrem em
contacto connosco.

Est&aacute; desparasitado, chipado, vacinado e negativo a FELV e FIV.

Localidade: Amadora

Contato: rafeirosos@gmail.com
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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bolinho e Húngara, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte
Desconhecido.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16657 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16657

Bolinho  e H&uacute;ngara !! OMG  Que del&iacute;cias  Este casal de manos foi
resgatado junto do que poderia ser uma vida de sofrimento, fome e doen&ccedil;as
na rua&hellip; T&iacute;midos e um pouco assustados - j&aacute; se mostraram
brincalh&otilde;es e super animados: precisam mesmo MESMO de uma
fam&iacute;lia que os acolha com toda a ternura  Est&atilde;o em FAT por enquanto
mas precisamos da vaga&hellip; se n&atilde;o encontrarem fam&iacute;lias em
breve, tal como os manos Camila &amp; Fred: ter&atilde;o que vir para o
abrigo&hellip; Est&atilde;o ambos desparasitados, chipados e vacinados.
Ter&atilde;o cerca de 3,5 meses! Adotem com o cora&ccedil;&atilde;o e n&atilde;o a
conta de Instagram: as panterinhas e os pinguins s&atilde;o gatinhos lindos como
todos os outros independentemente da cor. Localidade: Amadora Contacto:
rafeirosos@gmail.com

Página 5 de 43 https://rafeirossos.com/ http://www.portugalzoofilo.
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Callie, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 13132 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13132

O Callie &eacute; um dos nossos gatos residentes mais antigos. Est&aacute;
connosco h&aacute; demasiado tempo - nenhum gato deveria viver uma vida inteira
num abrigo. No entanto, por ser um gatinho t&iacute;mido, ainda n&atilde;o viu
chegar a sua oportunidade. Apesar de brincalh&atilde;o e de se dar bem com outros
gatos, o Callie n&atilde;o &eacute; um gato de colo. Ainda n&atilde;o percebeu o
bom que um colinho pode ser... Precisa de algu&eacute;m que tenha tempo e
paci&ecirc;ncia para o conquistar. Algu&eacute;m que o ajude a perder o medo e lhe
d&ecirc; todo o amor que merece.

Localidade: Amadora

Contacto: sosrafeirossos@gmail.com
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Cardinal, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16703 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16703

CardinalEu sou o Cardinal. Vivia na rua com os meus maninhos e a minha mama. A
nossa vida era triste, por vezes n&atilde;o tinhamos o que comer, n&atilde;o tinhas
quem nos desse amor. Eu e os meus maninhos fomos resgatados por pessoas
espetaculares. Estamos a espera de encontrar uma fam&iacute;lia 5estrelas.

Queres ser essa fam&iacute;lia? Vem visitar-n&oacute;s.

Tenho 1 vacina, Desparasita&ccedil;&atilde;o interna/externa, Chip

Adotem com o cora&ccedil;&atilde;o. Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Chantilly, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 12714 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12714

CHANTILLY

Uns gostam, outros detestam, eu s&oacute; quero &eacute; brincar.Sou salpicada de
chantilly com caramelo, gosto de mimos e adoro bolinhas.Quero uma fam&iacute;lia
para todo o sempre que me ame sem fronteiras, nem distin&ccedil;&atilde;o de
cor.Numa altura como esta, em que se fala tanto de Natal, eu nem sabendo o que
isso significa quero dizer-vos que para mim o melhor &eacute; mesmo pat&eacute;
na tacinha e festinhas na barriga... E pronto se natal &eacute; isto, eu
gosto&#128523;.Adorava que me viessem ver.. E seria desejar muito que me
dessem um lar???Eu acredito...Vale a pena acreditar?

Localidade: AmadoraContactos: sosrafeirossos@gmail.com
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Climber, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 meses.

Usar Referência 16768 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16768

Ela &eacute; linda!Tem tanto de perfeita como tem de medrosa.A Climber foi
resgatada&hellip; de uma fam&iacute;lia humana. Tem medo porque os humanos lhe
incutiram ainda mais medo. Para ela: n&oacute;s &eacute; que somos um susto e
damos azar!Nem todos s&atilde;o gatos de colo.Alguns s&atilde;o gatinhos especiais
que precisam de tempo: precisam de paci&ecirc;ncia. Precisam de espa&ccedil;o e
de amor.Tempo e paci&ecirc;ncia: algo que falta tanto hoje em dia n&atilde;o
&eacute; verdade?Se a Climber est&aacute; para ado&ccedil;&atilde;o? Est&aacute;
- claro.Se vai ser adotada em breve: n&atilde;o, n&atilde;o vai.E tal como ela
h&aacute; muitos mais. Como podem ajudar a Climber? Podem ser padrinhos ou
madrinhas dela at&eacute; que v&aacute; cedendo no seu cora&ccedil;&atilde;o e
conquistando o de algu&eacute;m!E-mail: padrinhos.rafeiros@gmail.comO valor
m&iacute;nimo s&atilde;o &euro;5/m&ecirc;s e ajudam a Climber
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Cuddles, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 meses.

Usar Referência 16769 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16769

Cuddles!N&atilde;o h&aacute; palavras que consigam descrever a do&ccedil;ura
deste gatinho!Sempre que chegamos, salta para cima de uma c&oacute;moda para
nos chamar a aten&ccedil;&atilde;o: senta-se e &ldquo;abra&ccedil;a&rdquo; o nosso
rosto com as patinhas para nos dar turrinhas e beijinhos Dorme enroscado nos
residentes.D&aacute; turrinhas e ronrons como s&oacute; um gato meigo e doce
sabe fazer. Despeda&ccedil;a-nos o cora&ccedil;&atilde;o cada vez que vamos
fechar a porta para sair e ele fica a olhar para n&oacute;s como quem diz: vais mas
prometes que voltas? O Cuddles foi resgatado da rua com o que parecia ser uma
grande constipa&ccedil;&atilde;o. Foi tratado, fez quarentena, foi operado para
colocar uns tubinhos e respirar melhor.Continua meio fanhoso. Por vezes meio
ranhoso. Mas n&atilde;o h&aacute; nada mais que se possa fazer por ele
medicamente.At&eacute; o veterin&aacute;rio concorda: o que o Cuddles
precisa&hellip; &eacute; de uma fam&iacute;lia!Cuddles tem cerca de 3 anos.
&Eacute; super meigo e querido.Est&aacute; desparasitado, chipado, vacinado,
castrado e &eacute; negativo a FIV e a FeLV (PCR)Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Dot e Jet, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16445 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16445

As ado&ccedil;&otilde;es s&atilde;o sempre momentos agridoces. Se por um lado
ficamos muito felizes pelos pequeninos encontrarem as suas fam&iacute;lias para
sempre&hellip; por outro ficamos tristes porque ignoram alguns dos
beb&eacute;s.Este fim&#8209;de&#8209;semana a 1a ninhada do ano foi quase
toda adotada. Quase.As doces panterinhas ficaram para tr&aacute;s. Dos
coment&aacute;rios, dos e-mails, dos contactos realizados: n&atilde;o perguntam por
elas. Perguntam pelos outros.Adotem com o cora&ccedil;&atilde;o. N&atilde;o
adotem pelas cores, pelas fotografias, pelas modas ou supersti&ccedil;&otilde;es.A
Dot e a Jet este fim&#8209;de&#8209;semana ficaram sem os irm&atilde;os. E sem
uma fam&iacute;lia.Est&atilde;o ambas desparasitadas, 1a vacina e chipadas.
T&ecirc;m ambas cerca de 2 meses.Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Ellis & Rush, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 16385 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16385

Ellis &amp; Rush

Os maninhos est&atilde;o tristinhos, ainda n&atilde;o tem uma casa para ser
felizes.Desejam que exista uma fam&iacute;lia que esteja dispon&iacute;vel para ele,
dar miminho, aten&ccedil;&atilde;o e patezinho. Quem n&atilde;o gosta?Se
h&aacute; um cora&ccedil;&atilde;o especial para o para estes maninhos e que
tenha a disponibilidade de dar muito amor &#10084;&#65039;&zwj;&#129657;
entrem em contacto connosco.

Est&atilde;o desparasitados, chipados, vacinados e negativos a FELV e FIV.

Localidade: Amadora

Contato: rafeirosos@gmail.com
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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Emilio, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 10084 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10084

O Em&iacute;lio expressa bem aquilo que n&atilde;o queremos para os nossos gatos
mas nem sempre se consegue evitar!

Resgatado em beb&eacute;, com apenas 2/3 meses&hellip; sozinho e desorientado
numa rua de Queluz. Assustado e pretinho, ningu&eacute;m investiu nele, foi
crescendo no gatil, sempre um pouco medroso por n&atilde;o ter a
aten&ccedil;&atilde;o de que precisava. Tudo podia ter sido diferente se
algu&eacute;m o tivesse adoptado cedo e mostrado o significado da palavra
&ldquo;confian&ccedil;a&rdquo;. Mas esse algu&eacute;m nunca apareceu e o
Em&iacute;lio foi-se fechando, sempre um pouco reservado em rela&ccedil;&atilde;o
aos humanos.

O Em&iacute;lio aceita bem as festinhas. N&atilde;o as pede, mas gosta que vamos
ter com ele com calma, e lhe sussurremos enquanto o acariciamos.

Gosta de festas na cabe&ccedil;a e ao longo do corpo &ndash; nada de abusos,
abra&ccedil;os, nem festas na barriga!

Por enquanto &eacute; assim &ndash; mas num futuro pr&oacute;ximo pode ser
diferente, pois ele &eacute; um gato lindo, gordo e lustroso que apenas precisa de
tempo e paci&ecirc;ncia, que lhe mostrem que h&aacute; um mundo fora do gatil,
onde existe amor e carinho.

O Em&iacute;lio precisa de uma fam&iacute;lia para a vida toda!
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Finn, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 16141 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16141

Ol&aacute;! Ol&aacute; !

Ent&atilde;o acharam gra&ccedil;a ao meu irm&atilde;o Anakin&hellip;? Ent&atilde;o
e eu? Pois &eacute;&hellip; as manas foram adotadas. A mam&atilde;
tamb&eacute;m.

N&oacute;s ainda n&atilde;o &#128546;

Eu sou o Finn!

O Anakin &eacute; mesmo o mais comprido&hellip; mas eu sou um bocadinho mais
escuro no meu lindo casaco de p&ecirc;lo tigrado e branco &#10084;&#65039;

Gosto de: brincar, correr, trepar e dormir a sesta.

N&atilde;o gosto: de n&atilde;o ter uma fam&iacute;lia...

Ser&aacute; que me podiam partilhar at&eacute; chegar aos meus Humanos para
sempre e mais al&eacute;m?

Digam-lhes que estou desparasitado, chipado, vacinado e esterilizado. Obrigado.
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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Francês, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 meses.

Usar Referência 16389 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16389

Franc&ecirc;s

O Franc&ecirc;s &eacute; um gato muito charmoso, mimoso e gosta muito de
ronronar quando recebe miminhos.

Ele passou por algumas dificuldades, que fizeram com que apanha-se FELV,
por&eacute;m &eacute; um gato feliz. O Franc&ecirc;s tem esperan&ccedil;a de
encontrar uma fam&iacute;lia que esteja dispon&iacute;vel para ele, dar miminho,
aten&ccedil;&atilde;o e patezinho.Est&aacute; esterilizado, chipado, vacinado e
&eacute; negativo a FIV e positivo a FeLV (PCR)Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Frankinhas_Ping e Pong, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte
Desconhecido.Ao nosso cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16696 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16696

Ora aqui est&aacute; um cabaz de pinguins doces! Mummy e seus beb&eacute;s!A
Franjinhas e os beb&eacute;s Ping &amp; Pong s&atilde;o todos FeLV+. Isso
n&atilde;o os impede de serem felizes Os beb&eacute;s adoram brincar e pular:
como todos os beb&eacute;s! S&atilde;o super curiosos e engra&ccedil;ados nas
suas corridasQuem &eacute; que n&atilde;o adora ver beb&eacute;s felizes?Mas
tememos por eles porque sabemos bem que tal como a Lyra - que era uma
beb&eacute; doce e ador&aacute;vel - v&atilde;o ficar aqui a crescer connosco e a
viverem com a m&atilde;e&hellip;Tudo porque s&atilde;o FeLV+&hellip; vai-lhes ser
negada a oportunidade de uma casa, uma fam&iacute;lia, um sof&aacute;, um colo
em permanecia&hellip;E os olhos que hoje s&atilde;o curiosos e cheios de vida;
daqui a uns meses, anos&hellip; s&atilde;o s&oacute; os mesmos olhos dos
restantes residentes.Olhos que dizem &ldquo;ningu&eacute;m me quis e vou matar o
tempo aqui at&eacute; que o tempo me mate&rdquo;Se &eacute;s tu que tens a
certeza que podes adotar com o cora&ccedil;&atilde;o e n&atilde;o deixar estes
mi&uacute;dos a crescerem numa associa&ccedil;&atilde;o - envia e-mail!Localidade:
AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Fuzilli, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 16387 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16387

Fuzilli

Uma hist&oacute;ria como tantas outras, infelizmente. Come&ccedil;a a tornar-se
demasiado banal e comum pelos mais tristes motivos&hellip;A fuzilli foi resgatado
juntamente com a irm&atilde; Penne.Felizmente a Penne foi adotada. E o grande
sonho da Fuzilli &eacute; encontrar uma fam&iacute;lia que esteja dispon&iacute;vel
para ele, dar miminho, aten&ccedil;&atilde;o e patezinho. Quem n&atilde;o
gosta?Venha conhecer a nossa Fuzilli, entrem em contacto connosco.Est&aacute;
esterilizada, chipada, vacinada e &eacute; negativo a FIV e FeLV (PCR)Localidade:
AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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Gabriel, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 meses.

Usar Referência 16444 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16444

O Gabriel foi um anjo recolhido na rua por outro anjo Sendo um gatinho branco,
n&atilde;o poderia passar mais um Ver&atilde;o exposto aos riscos do Sol  e por isso
chegou at&eacute; n&oacute;s.Agora, ele gostaria de chegar at&eacute; uma
fam&iacute;lia e iniciar um novo cap&iacute;tulo da sua vida O Gabriel &eacute; um
gato doce, calmo e tranquilo. Gosta de brincar com as suas bolinhas e ratinhos e
adoraaaaaaa um miminho (de comer, especialmente!)Tem cerca de 2 anos,
est&aacute; chipado, castrado, desparasitado e 1a vacina. &Eacute; FIV+ e FeLV-
(PCR)Localidade: AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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Gaspar, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 15070 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15070

Porque &eacute; que se est&atilde;o todos a animar?  O que &eacute; que se
passa? Ah os volunt&aacute;rios: ol&aacute; !
O que disseste? Sim - tamb&eacute;m &eacute;s muito querido
Sou o Gaspar - um gatinho jovem que as humanas tiraram da rua  o qu&ecirc;?
Desculpem &eacute; que sou surdo e voc&ecirc;s fazem muitas perguntas ao
mesmo tempo  Claro que sou um gatinho normal! Gosto de miminhos, paparoca e tal
como os meus amigos aqui no Gatil - gostava de uma casinha  mas eles dizem que
eu n&atilde;o vou ter uma fam&iacute;lia porque sou surdo... eu n&atilde;o percebo,
nem que fa&ccedil;am linguagem gestual!
Ent&atilde;o com este lindo cora&ccedil;&atilde;o pintado em mim  ningu&eacute;m
me vai querer?

Estou vacinado, desparasitado e chipado. Sou negativo a FIV mas FELV positivo -
informem-se e se n&atilde;o tiverem gatos, tiverem gatos FELV ou vacinados contra
FELV, eu estou aqui &agrave; vossa espera!
N&atilde;o me deixem aqui &agrave; espera para sempre
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Gin - Guaraná, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com
1 anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 15871 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15871

Gin &amp; Guaran&aacute;! Duas manas deliciosas que desde o seu resgate de um
tubo de esgoto - est&atilde;o em FAT com uma das nossas volunt&aacute;rias.
S&atilde;o uns doces que adoram brincar, correr, dormir no sof&aacute; e claro, um
pat&ecirc; de miminho! Ambas precisam de encontrar as suas fam&iacute;lias para
sempre&hellip; e em breve. Caso contr&aacute;rio ter&atilde;o que vir para o Abrigo
&#129402;&#128577;  Est&atilde;o ambas desparasitadas, vacinadas, chipadas e
com cerca de 3 meses.  Localidade: Amadora Contacto: rafeirosos@gmail.com
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Goma, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12766 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12766

Ol&aacute;. Eu sou a Goma!

E estou confusa...! V&aacute;rios estudos comprovam que os gatos s&atilde;o
&oacute;ptimos anti-depressivos e excelentes companhias. Mas h&aacute; outros
estudos que dizem que o a&ccedil;&uacute;car faz mal. E que &eacute; viciante!

Ora, eu sou a Goma e sou gata.

Devo o meu nome por ser linda e doce. .. cheia de a&ccedil;&uacute;car, portanto.
Ser&aacute; que &eacute; por isso que continuo &agrave; espera de uma
fam&iacute;lia num gatil? &#129300;

Mas eu acredito que h&aacute; a&ccedil;&uacute;cares bons. Como o mel...e o meu!

Vem conhecer-me. Leva-me contigo. Deixa-me ser o teu novo v&iacute;cio.

Vais ver que n&atilde;o te arrepender&aacute;s!&#128512;

ocalidade: AmadoraContactos: sosrafeirossos@gmail.com
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Granola, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16525 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16525

Granola.&Eacute; esse o meu super nome! Sou uma mistura de cores maravilhosas
e com um padr&atilde;o &uacute;nico ou n&atilde;o fosse eu uma tartaruga Como
assim n&atilde;o gostam? De Granola? Ah&hellip; de tartarugas Isso quer dizer que
n&atilde;o vale a pena falar de mim? N&atilde;o me v&atilde;o adotar?Ora
bolas&hellip; logo agora que estava pronta para conhecer a minha fam&iacute;lia
para sempre&hellip;!&Eacute; que eu e os manos j&aacute; temos 2 meses, 1a
vacina, chip e desparasita&ccedil;&atilde;o. Somos negativos a FIV e FeLV
(PCR)Bem&hellip;. Suponho que vou ficar a crescer aqui juntamente com os pretolas
e os pinguins&hellip;. Se por acaso mudarem de ideias e quiserem Granola para o
resto da vida: contem comigo!!Localidade: AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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Kinder, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 15098 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15098

Olaaaaaa f&atilde;s de fotos de gatos charmosos e fant&aacute;sticos, como eu
&#128526;O meu nome &eacute; Kinder! Porqu&ecirc;? Kinder em alem&atilde;o
quer dizer Crian&ccedil;a e convenhamos - h&aacute; uma jovialidade em mim
nunca vista.Eu brinco, eu corro, eu trepo e s&oacute; por vezes fa&ccedil;o birra mas
&eacute; porque n&atilde;o me d&atilde;o mimos suficientes &#129320;Acho que
j&aacute; chega de falarmos de mim. Ent&atilde;o e voc&ecirc;s? Falem-me desse
sof&aacute; que me espera e desse pat&ecirc; que j&aacute; compraram para mim
&#128523;V&aacute;... enviem l&aacute; o e-mail e venham-me buscar que
j&aacute; estou &agrave; vossa espera h&aacute; algum tempo &#128521;Tenho
cerca de 2 anos, estou vacinado, chipado, esterilizado, negativo a FIV e positivo a
FELV - informem-se e se n&atilde;o tiverem gatos, tiverem gatos FELV ou vacinados
contra FELV, eu sou o vosso gato &#10084;&#65039;!Contacto:
rafeirosos@gmail.comLocalidade: Amadora, LisboaCaso n&atilde;o possam adotar,
ponderem apadrinhar. O valor s&atilde;o 5&euro; mensais e para n&oacute;s
&eacute; uma grande ajuda para as despesas desse animal.Para apadrinhamentos:
padrinhos.rafeiros@gmail.com
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Kyle, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 10083 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10083

O Kyle e o seu mano Callie, foram resgatados de uma col&oacute;nia que vivia ao
p&eacute; de um rio. O Kyle &eacute; um gatinho assustado, que precisa de ser
conquistado. Est&aacute; connosco desde Setembro de 2014.

Contacto: sosrafeirossos@gmail.comLocalidade: Amadora-Lisboa
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Kylo, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 15963 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15963

Estava aqui a pensar&hellip; vou passar aqui mais uma semana&hellip;  E acho que
n&atilde;o vai ser s&oacute; mais esta &#129402; Ouvi dizer que &eacute; porque
sou &ldquo;um gato normal tigrado&rdquo;&hellip; que absurdo &#128580; Normais
somos todos. Uns mais t&iacute;midos. Uns mais brincalh&otilde;es. Uns mais
amarelos outros mais brancos&hellip;  Porque &eacute; que n&oacute;s, tigrados
&ldquo;comuns&rdquo; ficamos para o final? &#128557; Eu tenho toneladas de
carinho e amor para dar. Paletes. Contentores.  Sou o Kylo, tenho cerca de 4 meses
e gostava de encontrar uma fam&iacute;lia onde pudesse crescer e brincar. E ser
acarinhado, claro &#128149; Estou desparasitado, vacinado e chipado.  Localidade:
Amadora Contacto: rafeirosos@gmail.com
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Leni, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16757 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16757

A Leni tem cerca de 4 meses e procura a sua fam&iacute;lia eterna!Tem estado em
FAT desde que foi resgatada.Este ano tem sido assim&hellip; aparecem
beb&eacute;s a toda a hora, em qualquer s&iacute;tio&hellip; sozinhos.N&atilde;o
sabemos o que aconteceu &agrave; m&atilde;e ou aos irm&atilde;os&hellip; mas a
Leni teve a sorte de n&atilde;o ficar na rua Est&aacute; agora na altura de
come&ccedil;ar um novo cap&iacute;tulo! Tem cerca de 4 meses, est&aacute;
desparasitada, chipada, tem 1a vacina.Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com
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Liliu, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16758 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16758

A Liliu tem cerca de 4 meses e procura a sua fam&iacute;lia eterna!Tem estado em
FAT desde que foi resgatada.Este ano tem sido assim&hellip; aparecem
beb&eacute;s a toda a hora, em qualquer s&iacute;tio&hellip; sozinhos.A Liliu teve a
sorte de encontrar pessoas boas e n&atilde;o ficou na rua Tem cerca de 4 meses,
est&aacute; desparasitada, chipada, tem 1a vacina.Localidade: AmadoraContacto:
rafeirosos@gmail.com

Página 27 de 43 https://rafeirossos.com/ http://www.portugalzoofilo.



Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Limão, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 meses.

Usar Referência 16477 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16477

O Lim&atilde;o  n&atilde;o recebeu um &uacute;nico email.
Nem um.
Ningu&eacute;m perguntou por ele.

Ele n&atilde;o sabe. E portanto n&atilde;o est&aacute; &aacute;cido como o fruto que
o batiza: pelo contr&aacute;rio - continua um doce!
Lim&atilde;o adora miminhos, &eacute; muito guloso &eacute; um pouco receoso
com gatos novos - mas rapidamente se integra porque &eacute; um boa onda

Lim&atilde;o est&aacute; desparasitado, chipado, esterilizado, iniciou
vacina&ccedil;&atilde;o e &eacute; FIV+ e FeLV- (PCR).

Localidade: Amadora
Contacto: rafeirosos@gmail.com
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Lito e Lita, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16760 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16760

Somos o Lito e a Lita, somos irm&atilde;os.

Andavamos na rua perdido, com esperan&ccedil;a que algu&eacute;m olhasse para
n&oacute;s e nos desse amor e uma casinha.

Isso ainda n&atilde;o foi poss&iacute;vel.

Estamos temporariamente numa casa, at&eacute; encontrar-mos uma casinha
s&oacute; para n&oacute;s.

Queres ser essa fam&iacute;lia?

Estamos desparasitados, chipados, t&ecirc;m 2a vacina.Localidade:
AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com

Página 29 de 43 https://rafeirossos.com/ http://www.portugalzoofilo.



Rafeiros SOS - Telefone: 210000000 - E-mail: rafeirosos@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Lucius, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 16171 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16171

O Lucius procura o seu final feliz. Uma fam&iacute;lia que o ame para o resto da sua
vida.

Venha conhec&ecirc;-lo e, quem sabe, seja conquistado pelos ronrons deste patudo.

Localidade: Amadora

Contacto: rafeirosos@gmail.com
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Lyra, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 16173 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16173

Vamos ser amigos?

O meu nome &eacute; Lyra e sou&hellip; a &uacute;nica beb&eacute; nesta sala.

N&atilde;o sei porqu&ecirc;&hellip; aqui s&oacute; h&aacute; gatinhos adultos e
t&ecirc;m quase todos um olhar triste.

N&atilde;o percebo porqu&ecirc;&hellip; a m&atilde;e disse que &eacute; porque
est&atilde;o aqui &agrave; espera h&aacute; muito tempo.

Acho que esperam por Humanos.

Ser&aacute; que tamb&eacute;m vou ficar aqui muito tempo? &Agrave; espera?

Eu s&oacute; queria correr e brincar e ser feliz para sempre&hellip; afinal de contas:
sou s&oacute; uma beb&eacute;! Por enquanto vou fazendo aqui amigos com
bigodes mas gostava de encontrar uma fam&iacute;lia humana que me acarinhasse.

Os crescidos dizem que n&atilde;o me v&atilde;o adotar porque sou FeLV+&hellip;

Se est&atilde;o por a&iacute;, enviem e-mail!
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Macy, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 16134 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16134

- Que moleza!! Este tempo est&aacute; mesmo a pedir uma manta, sof&aacute; e
Netflix...- O que &eacute; isso Mara?- Hmm... n&atilde;o sei Macy... ouvi uns
volunt&aacute;rios falarem disso. Deve ser um snack.- Ooh snack... achas que
h&aacute; pat&ecirc;?- N&atilde;o sei! Importas-te? Estou a falar para as pessoas
l&aacute; em casa...- Que mau feitio! Vou dormir...- Tamb&eacute;m estou a ficar
com sono... bem o nosso irm&atilde;o Mark j&aacute; nos apresentou a todos,
n&atilde;o foi? Ent&atilde;o vamos s&oacute; dormir um bocadinho... at&eacute;
j&aacute;!!

A Macy est&aacute; desparasitada, vacinada, esterilizada e chipada. Procura uma
fam&iacute;lia carinhosa e paciente - dispon&iacute;vel para a acarinharem e
mostrarem que h&aacute; de facto, humanos muito porreiros.

Localidade: Amadora

Contacto: rafeirosos@gmail.com
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Mara, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 15389 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15389

- Que moleza!! Este tempo est&aacute; mesmo a pedir uma manta, sof&aacute; e
Netflix...- O que &eacute; isso Mara?- Hmm... n&atilde;o sei Macy... ouvi uns
volunt&aacute;rios falarem disso. Deve ser um snack.- Ooh snack... achas que
h&aacute; pat&ecirc;?- N&atilde;o sei! Importas-te? Estou a falar para as pessoas
l&aacute; em casa...- Que mau feitio! Vou dormir...- Tamb&eacute;m estou a ficar
com sono... bem o nosso irm&atilde;o Mark j&aacute; nos apresentou a todos,
n&atilde;o foi? Ent&atilde;o vamos s&oacute; dormir um bocadinho... at&eacute;
j&aacute;!!

A Mara est&aacute; desparasitada, vacinada, esterilizada e chipada. Procura uma
fam&iacute;lia carinhosa e paciente - dispon&iacute;vel para a acarinharem e
mostrarem que h&aacute; de facto, humanos muito porreiros.
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Maru, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13137 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13137

MARU

O meu nome &eacute; Maru. Nasci nas ruas. Sou o quarto de mais uma ninhada de
rua: fomos recolhidos os quatro ainda beb&eacute;s, viv&iacute;amos sozinhos e
muito assustados.Cheg&aacute;mos aqui, onde cuidam de n&oacute;s e aqui
fic&aacute;mos... A Mei foi adotada logo no in&iacute;cio, o Kuro viveu comigo ainda
algum tempo mas depois perdeu o medo e encontrou a sua fam&iacute;lia
tamb&eacute;m.Fiquei eu e a Tora, a minha maninha do cora&ccedil;&atilde;o, a
minha estrelinha... Sei que j&aacute; falaram dela por aqui porque hoje ela &eacute;
a minha estrela cintilante e que me acompanha nos dias mais dif&iacute;ceis e me
segreda ao ouvido que tenho de escrever a minha hist&oacute;ria para tentar
encontrar o meu lar.Eu sou um bocadinho receoso mas estou a descobrir que os
carinhos s&atilde;o t&atilde;o bons... E um bom pat&eacute; ajuda a quebrar o
gelo.Adoro brincar com uma luz vermelha. Fico louco... E vou pedir um desejo ao
coelhinho da P&aacute;scoa,... Podem adivinhar qual &eacute;???

Localidade: Lisboa/AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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Nani, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 16388 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16388

Nani

O Nani &eacute; um gato com uma vida muito triste e dif&iacute;cil. Vivia na rua e
por isso ficou um pouco maltratado. O nosso Nani &eacute; um gato felv e por su vez
sem dentes, o que dificulta a sua alimenta&ccedil;&atilde;o. Por&eacute;m com todas
as dificuldades, &eacute; um gato feliz e aind tem esperan&ccedil;a de encontrar
uma fam&iacute;lia que esteja dispon&iacute;vel para ele, dar miminho,
aten&ccedil;&atilde;o e patezinho.Venha conhecer o nosso Nani , entrem em
contacto connosco.Est&aacute; esterilizado, chipado, vacinado e &eacute; negativo a
FIV e positivo a FeLV (PCR)Localidade: AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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Pascoal, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 3
anos..Ao nosso cuidado há mais de 3 anos.

Usar Referência 14699 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14699

PascoalNuma col&oacute;nia, algures em Lisboa, vivia o nosso Pascoal. Como
qualquer gato de rua, o Pascoal desde cedo aprendeu a lei da sobreviv&ecirc;ncia.
Muitas vezes ao longo da sua vida, precisou de lutar para se defender, ou para
conseguir comer. Mas o Pascoal n&atilde;o estava conformado. N&atilde;o, a vida
dele n&atilde;o podia ser passada na rua, e embora na col&oacute;nia n&atilde;o lhe
faltasse alimento, ele sentia que lhe faltava qualquer coisa...O Pascoal foi recolhido
pelos nossos volunt&aacute;rios, e veio conhecer o abrigo. Conheceu os
volunt&aacute;rios, e pela primeira vez sentiu-se mais completo. Que bom &eacute;
receber carinhos &hearts;&#65039;No entanto, a vida passada do Pascoal trouxe-lhe
consequ&ecirc;ncias que o acompanhar&atilde;o para sempre: nalguma dessas lutas
de rua, contraiu um v&iacute;rus chamado FELV. Sabemos que a
adop&ccedil;&atilde;o de gatos FELV &eacute; muito dif&iacute;cil e que ainda existe
muito estigma sobre este tema. Mas n&atilde;o cont&aacute;mos ao Pascoal...
N&atilde;o lhe queremos dizer que poder&aacute; ter de viver no abrigo para
sempre... Que nunca saber&aacute; o que &eacute; o quentinho de um lar, o que
&eacute; pertencer a uma fam&iacute;lia, o que &eacute; amar e ser
amado...N&oacute;s sabemos que o Pascoal merece uma fam&iacute;lia, e temos
uma r&eacute;stia de esperan&ccedil;a que a fam&iacute;lia dele, uma
fam&iacute;lia super especial, est&aacute; por a&iacute; &agrave; procura dele. Uma
fam&iacute;lia que sabe que o FELV n&atilde;o &eacute; uma doen&ccedil;a nem
uma senten&ccedil;a de morte, &eacute; um v&iacute;rus, um v&iacute;rus que pode
implicar futuras doen&ccedil;as, muitas das quais trat&aacute;veis da mesma forma
que num gato negativo ao v&iacute;rus.  O Pascoal n&atilde;o apresenta sintomas,
est&aacute; bem, apenas precise de algu&eacute;m que olhe para ele com o
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Rossio, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12700 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 2, box/jaula Gatil 2

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12700

Rossio &eacute; o seu nome, tal como da da pra&ccedil;a cheia de turistas dos 4
cantos do mundo, cheia de transeuntes apressados...

Parece banal mas n&atilde;o &eacute;&hellip; aqui a tradi&ccedil;&atilde;o atravessa
gera&ccedil;&otilde;es nas mesas do Caf&eacute; Nicola outrora frequentado por
Bocage ou na Pastelaria Su&iacute;&ccedil;a local de refer&ecirc;ncia. E
tamb&eacute;m aqui viveu E&ccedil;a de Queir&oacute;s quando deixou Coimbra.

Parece banal mas n&atilde;o &eacute;&hellip; &eacute; o Rossio.

Pois tamb&eacute;m assim &eacute; com o "nosso" Rossio. Parece s&oacute; mais
um gato preto mas n&atilde;o &eacute;. Tem uma cara redonda e uma timidez que o
distingue de todos os outros&hellip;

E ainda est&aacute; &agrave; espera de ser visitado e conquistado &#128570;

O Rossio nunca teve ningu&eacute;m que lhe dedicasse tempo, que olhasse e o
visse....

Localidade: AmadoraContactos: sosrafeirossos@gmail.com
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Sassy, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 14211 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil 1 - FELV

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=14211

Sassy Sei o que est&aacute;s a pensar! Aqui vem mais uma hist&oacute;ria
triste....Pois esta &eacute; a minha hist&oacute;ria, o meu sofrimento, o meu
passado, n&atilde;o o posso mudar!Somente mudar o meu futuro!Queria pedir-te
s&oacute; 1minuto, 1 minuto do teu tempo da tua aten&ccedil;&atilde;o para leres a
minha hist&oacute;ria, para seres por um momento, um breve momento o meu
melhor AMIGO!Vais come&ccedil;ar a conversa com:-Tens fam&iacute;lia?Eu vou
responder :-Depende do conceito de fam&iacute;lia, s&oacute; conhe&ccedil;o
aqueles que nunca me amaram, que nunca me deram aten&ccedil;&atilde;o nem
carinho e por fim me abandonaram!-Tens esperan&ccedil;a?-Sim! Tenho
esperan&ccedil;a que um dia me ensinem a amar a confiar no ser humano, a ser
Feliz!-Vais desistir?-&agrave;s vezes tenho vontade de &acute; fugir &acute; deste
mundo, vontade de desistir do meu sonho. Todos os dias olho para a lua e as
estrelas e pergunto a quem superior me oi&ccedil;a &acute; ser&aacute; que vou ser
feliz &acute;, ser&aacute; que existe um anjo um &uacute;nico anjo que esteja a ler a
minha hist&oacute;ria e diga :&acute; EU sou a TUA pessoa! EU sou quem TE vai
fazer feliz que nunca nunca TE vai deixar DESISTIR.Contacto:
rafeirosos@gmail.comLocalidade: Lisboa/AmadoraIdade: AdultoVacinado,
esterilizadoNegativo a FIVFELV positivo
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Shadow, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 1
anos..Ao nosso cuidado há mais de 1 anos.

Usar Referência 15965 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=15965

A Shadow &eacute; uma maravilhosa pantera! Simplesmente perfeita &#128420;
&Eacute; uma beb&eacute; curiosa e destemida que tem estado em FAT com os
irm&atilde;os &#127969;&#128008;&zwj;&#11035;&#128008;&zwj;&#11035; Mas a
fam&iacute;lias de acolhimento s&atilde;o sempre tempor&aacute;rias e at&eacute; a
Shadow sabe que em breve - ter&aacute; que ir para o Abrigo. Gost&aacute;vamos
muito, muito que a Shadow e os irm&atilde;os pudessem deixar esta casa
directamente para um lar onde estivessem as suas fam&iacute;lias eternas
&#10084;&#65039;&#127808; A Shadow tem cerca de 2,5 meses, est&aacute;
desparasitada, chipada e vacinada.  Localidade: Amadora Contacto:
rafeirosos@gmail.com
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Silvestre, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 16178 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16178

Sou o Silvestre e vivia na rua com o meu melhor amigo! &Eacute;ramos
insepar&aacute;veis Mas um dia o meu amigo morreu - foi atropelado por um carro...
Eu j&aacute; n&atilde;o me lembro bem, mas acho que tamb&eacute;m me
atingiu.Fui para a Rafeiros no final de 2020 - fui operado porque tinha uma
les&atilde;o grave na coluna e estava a afectar a minha bexiga e intestino.Tiveram
que cortar a minha cauda...Agora voltei! Mas a minha bexiga ainda n&atilde;o
est&aacute; operacional como devia.Todos os dias, 2x por dia - uma
volunt&aacute;ria vem ter comigo para extrair a minha urina porque ainda n&atilde;o
fa&ccedil;o tudo, tudo sozinho.Aqui todos est&atilde;o a torcer por mim - para
recuperar a 100% e ser adotado!Enquanto esse dia n&atilde;o chega - porque
n&atilde;o adotarem-me no cora&ccedil;&atilde;o?O apadrinhamento &eacute; uma
forma de me ajudarem com a minha estadia por aqui... O valor s&atilde;o 5&euro;
mensalmente!

Localidade:Amadora

Contacto: rafeirosos@gmail.com
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Tesla, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido.Ao nosso
cuidado há menos de um mês.

Usar Referência 16759 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16759

O Tesla tem estado em FAT desde que foi resgatado.

O Tesla foi encontrado por uma das vossas volunt&aacute;rias, estava muito
magrinho, cheio de frio e muito triste por estar sozinho.

O Tesla procura uma fam&iacute;lia 5 estrelas, que queira tratar dele e dar muitos
miminho

Queres ser essa fam&iacute;lia?

Ser&aacute; entregue vacinado e chipado.

Localidade: AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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Zimbro, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 2
anos..Ao nosso cuidado há mais de 2 anos.

Usar Referência 16384 para mais informação.

Alojado na ala Gatil 1, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=16384

Zimbro

Uma hist&oacute;ria como tantas outras, infelizmente. Come&ccedil;a a tornar-se
demasiado banal e comum pelos mais tristes motivos&hellip;O Zimbro foi resgatado
juntamente com a irm&atilde; D&aacute;liaFelizmente a D&aacute;lia foi adotada,
para uma casa feliz. E o grande sonho do zimbro &eacute; encontrar uma
fam&iacute;lia que esteja dispon&iacute;vel para ele, dar miminho,
aten&ccedil;&atilde;o e patezinho. Quem n&atilde;o gosta?Se h&aacute; um
cora&ccedil;&atilde;o especial para o Zimbro que tenha a disponibilidadede dar muito
amor &#10084;&#65039;&zwj;&#129657; entrem em contacto connosco.Est&aacute;
desparasitado, chipado, esterilizado, vacinado e &eacute; negativo a FIV e FeLV
(PCR)Localidade: AmadoraContacto: rafeirosos@gmail.com
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