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Blacky, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 8018 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula Enfermaria

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8018

O Blacky teve uma casa. Sem saber porqu&ecirc;, foi abandonado na rua pelas
pessoas que cuidavam dele. Foi posteriormente acolhido no gatil, um local para ele
muito estranho, muito diferente do espa&ccedil;o que antes conheceu. Ficou muito
deprimido e esteve &agrave; beira da morte, por se recusar a esta nova realidade.
Esteve bastante tempo em tratamento e agora est&aacute; finalmente bem de
sa&uacute;de. Passa a maior parte do tempo sozinho&hellip; e sente a falta de uma
casa e de mais companhia, como antes teve.O Blacky &eacute; um gato muito
brincalh&atilde;o e &eacute; d&oacute;cil, gosta muito de mimos, mas de vez em
quando d&aacute; umas dentadinhas no meio da brincadeira. N&atilde;o gosta da
companhia de outros gatos.Ser&aacute; indicado para algu&eacute;m que n&atilde;o
tenha mais gatos em casa, mas que tenha alguma experi&ecirc;ncia e saiba
compreend&ecirc;-lo. Ser&aacute; um grande amigo em brincadeiras!Para mais
informa&ccedil;&otilde;es contactar:Rita (volunt&aacute;ria) | 963811031
adopcoes.cmsintra@gmail.com
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Usar Referência 5597 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=5597

A DORA é uma gatinha dócil,  que gosta de festinhas e de mimos, embora seja um
bocadinho tímida com quem não conhece.

Precisa muito de donos com paciência que saibam cativar a sua confiança.

Está desparasitada interna e externamente e será entregue esterilizada.

Procuramos uma família responável que lhe possa dar toda a atenção que merece e
que possa garantir o seu bem-estar e segurança, alimentação adequada e cuidados
veterinários em caso de doença.

Contactos para adopção ou mais informações:
adopcoes.cmsintra@gmail.com
Rita (voluntária) 963811031

Siga-nos no facebook! Ajude-nos a divulgar os nossos amigos de 4 patas:
http://www.facebook.com/pages/Grupo-de-Volunt%C3%A1rios-do-Canil-Municipal-
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Princesa, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 11
anos..Ao nosso cuidado há mais de 11 anos.

Usar Referência 7385 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7385

A Princesa é uma gatinha muito simpática e faladora. Gosta muito de receber mimos
e atenção. Com outros gatos também é muito sociável.
Procura uma família responsável que lhe possa proporcionar toda a atenção que
merece e que possa garantir o seu bem-estar e segurança, alimentação adequada e
cuidados veterinários em caso de doença.
Está esterilizada e desparasitada interna e externamente.

Para mais informação contactar:
Rita (voluntária) | 963811031
adopcoes.cmsintra@gmail.co<wbr>m

Siga-nos no facebook! Ajude-nos a divulgar os nossos amigos de 4 patas:
http://www.facebook.com/pages/Grupo-de-Volunt%C3%A1rios-do-Canil-Municipal-
de-Sintra/168415979898477
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SEBASTIÃO, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com
12 anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 7383 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula Gatil

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7383

O Sebastião já teve uma família, antes de ter sido acolhido no gatil.
Ficou muito revoltado e triste por se ver num sítio desconhecido, longe da sua família
e da sua casa.
De tão triste que estava, começou a recusar-se a comer e teve de ser internado.

Neste momento está completamente recuperado e de volta ao gatil. A única coisa
que não recuperou foi a vida que em tempos conheceu. Está triste porque sente a
falta da sua casa e não quer ficar a viver toda a vida num gatil.

É um gato meigo, mas que não gosta muito de ser contrariado.

Precisa de encontrar uma família muito especial que saiba lidar com ele e
compreenda a sua maneira de ser.

Está castrado.

Para mais informações contactar:
Rita (voluntária) | 963811031
adopcoes.cmsintra@gmail.co<wbr>m

Siga-nos no facebook! Ajude-nos a divulgar os nossos amigos de 4 patas:
http://www.facebook.com/pages/Grupo-de-Volunt%C3%A1rios-do-Canil-Municipal-
de-Sintra/168415979898477
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Usar Referência 8242 para mais informação.

Alojado na ala Gatil, box/jaula Enfermaria

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8242

*ADOP&Ccedil;&Atilde;O URGENTE*Este menino teve uma casa e uma
fam&iacute;lia durante muitos anos.&Eacute; um gato s&eacute;nior,
muit&iacute;ssimo meigo e carente de aten&ccedil;&atilde;o.Entrou recentemente
nas instala&ccedil;&otilde;es do canil municipal de Sintra e vive agora numa boxe,
por ainda ser necess&aacute;rio controlar aquilo que come - n&atilde;o &eacute; raro
nos gatos, que s&atilde;o seres t&atilde;o sens&iacute;veis a todas as
mudan&ccedil;as, deprimirem e deixarem de comer quando se encontram num local
totalmente desconhecido sem perceberem o que se passa.Precisa de encontrar uma
fam&iacute;lia com urg&ecirc;ncia. Tememos que possa deixar de comer por estar
t&atilde;o triste e por ter de ficar confinado.*Por favor, ajudem-nos a partilhar este
apelo.*Contactos para adop&ccedil;&atilde;o ou mais informa&ccedil;&otilde;es:Rita
(volunt&aacute;ria) | 963811031 adopcoes.cmsintra@gmail.co<wbr />m
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Usar Referência 8244 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8244

A Yuki &eacute; uma gatinha meiga, jovem adulta.Neste momento est&aacute; a
viver bastante confinada. As pessoas que cuidam dela n&atilde;o podem continuar a
faz&ecirc;-lo.

Precisa muito de encontrar uma adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.

Nota: a Yuki n&atilde;o se encontra nas nossas instala&ccedil;&otilde;es

Contactos para adop&ccedil;&atilde;o ou mais informa&ccedil;&otilde;es:Rita
(volunt&aacute;ria) | 963811031 adopcoes.cmsintra@gmail.co<wbr />m
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