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amarelo, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 20
anos..Ao nosso cuidado há mais de 20 anos.

Usar Referência 5922 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5922

gatinho lindissimo abandonado numa clinica , muito sossegado e carinhoso , gosta
de cães e doutros gatos

contacto para adopção - D Susana 218 133 047 ( das 5.30 as 20 horas )

Rua General Justinino Padrel 21 A ( junto a Sapadores  , Lisboa )
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gatinhos tugas e amarelos, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte
Desconhecido com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 6091 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=6091

são 2 meninas tugas

1 menina amarela

1 menino amarelo

estão esterelizados e encontram-sse para adopção , são muito meigos

contacto para adopçao- 961290882

luisamorais26@gmail.com
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NIGHT, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 5963 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5963

gatinho jovem e carente

entrou no carro da protectora durante a noite quando ela ia ntrar no carro e sem
coragem para correr com ele , internou-o numa clinica onde esta em tratamento

procura dono que o estime quando tiver alta .

contacto para adopção - Paula 967413299
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Usar Referência 5971 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5971

encontrado na rua ferido

foi tratado e recuperado

contacto para adopção - Rita 965188895
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