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Ariel, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7756 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7756

Muito t&iacute;mida e medrosa, mas n&atilde;o agressiva.

Para adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632
(se n&atilde;o atender, deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.com
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Boris, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 13
anos..Ao nosso cuidado há mais de 13 anos.

Usar Referência 7755 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7755

Muito meigo e soci&aacute;vel.Para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632 (se n&atilde;o atender,
deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.co<wbr style="font: 13px/18px ´lucida
grande´, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: left; color: #333333; text-
transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-
space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -
webkit-text-stroke-width: 0px;" />m
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Francisco, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 14
anos..Ao nosso cuidado há mais de 14 anos.

Usar Referência 7785 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7785

O Francisco &eacute; um gato muito meigo, soci&aacute;vel e carente!

Video de apresenta&ccedil;&atilde;o: http://youtu.be/<wbr />niLyVhj8yIsPara
adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632 (se
n&atilde;o atender, deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.co<wbr />m
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Gil, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 8579 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8579

Este beb&eacute; tem 3 meses e encontra-se na AAAAMoita para
ado&ccedil;&atilde;o muito respons&aacute;vel.Desde j&aacute; informamos que,
qualquer adop&ccedil;&atilde;o, implica uma conversa/ entrevista pr&eacute;via e um
tempo de pondera&ccedil;&atilde;o sobre a responsabilidade que v&atilde;o assumir
ao adoptar um animal.Todo o animal tem direito a ser feliz, tanto enquanto
beb&eacute; , como em adulto.Contacto: Ana Santos (966700632)
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Jack, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 8580 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8580

Este beb&eacute; tem 3 meses e encontra-se na AAAAMoita para
ado&ccedil;&atilde;o muito respons&aacute;vel.Desde j&aacute; informamos que,
qualquer adop&ccedil;&atilde;o, implica uma conversa/ entrevista pr&eacute;via e um
tempo de pondera&ccedil;&atilde;o sobre a responsabilidade que v&atilde;o assumir
ao adoptar um animal.Todo o animal tem direito a ser feliz, tanto enquanto
beb&eacute; , como em adulto.Contacto: Ana Santos (966700632)
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Judi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 8581 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8581

Este beb&eacute; tem 3 meses e encontra-se na AAAAMoita para
ado&ccedil;&atilde;o muito respons&aacute;vel.Desde j&aacute; informamos que,
qualquer adop&ccedil;&atilde;o, implica uma conversa/ entrevista pr&eacute;via e um
tempo de pondera&ccedil;&atilde;o sobre a responsabilidade que v&atilde;o assumir
ao adoptar um animal.Todo o animal tem direito a ser feliz, tanto enquanto
beb&eacute; , como em adulto.Contacto: Ana Santos (966700632)
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Julieta, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.

Usar Referência 7754 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7754

Julieta F&ecirc;mea3 AnosEsterilizada Muito meiga e soci&aacute;vel.Video de
apresenta&ccedil;&atilde;o: http://youtu.be/<wbr />FckqLM2XRnoPara
adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632 (se
n&atilde;o atender, deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.co<wbr />m
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Milk, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 8582 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8582

Este beb&eacute; tem 3 meses e encontra-se na AAAAMoita para
ado&ccedil;&atilde;o muito respons&aacute;vel.Desde j&aacute; informamos que,
qualquer adop&ccedil;&atilde;o, implica uma conversa/ entrevista pr&eacute;via e um
tempo de pondera&ccedil;&atilde;o sobre a responsabilidade que v&atilde;o assumir
ao adoptar um animal.Todo o animal tem direito a ser feliz, tanto enquanto
beb&eacute; , como em adulto.Contacto: Ana Santos (966700632)
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Pantera, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 8588 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8588

Em pleno m&ecirc;s de Junho e numa noite q se previa de temporal, algu&eacute;m
sem cora&ccedil;&atilde;o deixou num contentor do lixo uma caixa com estas quatro
pe&ccedil;as raras. Valeu-lhes um c&atilde;o com um faro e ouvido apurados que
alertou os donos para a atrocidade cometida.De t&atilde;o feios e escanzelados que
eram, foram baptizados com o nome dos Rolling Stones, grupo de
elei&ccedil;&atilde;o da sua FAT. Passadas 2 semanas uma gata de rua decidiu
mudar de s&iacute;tio a sua prole rec&eacute;m-nascida mas esqueceu-se desta
panterinha que veio fazer companhia aos RS, passando a ter o nome de
Pantera.Criados com muito desvelo e carinho, tornaram-se nestas belezas e
s&atilde;o umas do&ccedil;uras. Agora precisam de uma casa onde continuem a ser
amados e cuidados para o resto das suas vidas. Ser&aacute; o seu caso?Desde
j&aacute; informamos que, qualquer adop&ccedil;&atilde;o, implica uma conversa/
entrevista pr&eacute;via e um tempo de pondera&ccedil;&atilde;o sobre a
responsabilidade que v&atilde;o assumir ao adoptar um animal.Todo o animal tem
direito a ser feliz, tanto enquanto beb&eacute;, como em adulto.Contacto:
filocarv@gmail.com &ndash; Filomena
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Ronnie Wood, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.

Usar Referência 8587 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8587

Em pleno m&ecirc;s de Junho e numa noite q se previa de temporal, algu&eacute;m
sem cora&ccedil;&atilde;o deixou num contentor do lixo uma caixa com estas quatro
pe&ccedil;as raras. Valeu-lhes um c&atilde;o com um faro e ouvido apurados que
alertou os donos para a atrocidade cometida.De t&atilde;o feios e escanzelados que
eram, foram baptizados com o nome dos Rolling Stones, grupo de
elei&ccedil;&atilde;o da sua FAT. Passadas 2 semanas uma gata de rua decidiu
mudar de s&iacute;tio a sua prole rec&eacute;m-nascida mas esqueceu-se desta
panterinha que veio fazer companhia aos RS, passando a ter o nome de
Pantera.Criados com muito desvelo e carinho, tornaram-se nestas belezas e
s&atilde;o umas do&ccedil;uras. Agora precisam de uma casa onde continuem a ser
amados e cuidados para o resto das suas vidas. Ser&aacute; o seu caso?Desde
j&aacute; informamos que, qualquer adop&ccedil;&atilde;o, implica uma conversa/
entrevista pr&eacute;via e um tempo de pondera&ccedil;&atilde;o sobre a
responsabilidade que v&atilde;o assumir ao adoptar um animal.Todo o animal tem
direito a ser feliz, tanto enquanto beb&eacute;, como em adulto.Contacto:
filocarv@gmail.com &ndash; Filomena
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Serafim, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 7786 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7786

Muito activo, soci&aacute;vel e brincalh&atilde;o.

Para adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632
(se n&atilde;o atender, deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.co<wbr
style="font: 13px/18px ´lucida grande´, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align:
left; color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal;
word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;
background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" />m
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Sky, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 8575 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8575

Muito d&oacute;cil, bonito e soci&aacute;vel.Para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632 (se n&atilde;o atender,
deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.co<wbr />m

Página 13 de 17 http://www.animalife.pt/aaaamoita http://www.portugalzoofilo.



Amigos dos Animais Abandonados da Moita - Telefone: 913124611 - E-mail:2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 8578 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8578

Sugar (f&ecirc;mea)Esta beb&eacute; tem 3 meses e encontra-se na AAAAMoita
para ado&ccedil;&atilde;o muito respons&aacute;vel.Desde j&aacute; informamos
que, qualquer adop&ccedil;&atilde;o, implica uma conversa/ entrevista pr&eacute;via
e um tempo de pondera&ccedil;&atilde;o sobre a responsabilidade que v&atilde;o
assumir ao adoptar um animal.Todo o animal tem direito a ser feliz, tanto enquanto
beb&eacute; , como em adulto.Contacto: Ana Santos (966700632)
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Tigrinha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 10
anos..Ao nosso cuidado há mais de 10 anos.

Usar Referência 8576 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8576

Muito t&iacute;mida , mas sem agressividade.Para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632 (se n&atilde;o atender,
deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.co<wbr style="color: #333333; font-
family: Helvetica, Arial, ´lucida grande´, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size:
13px; line-height: 18px;" />m
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Tobias, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.

Usar Referência 7753 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=7753

Muito curioso, embora um pouco t&iacute;mido no primeiro contacto.

Para adop&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel.Contacto: Ana Santos - 966 700 632
(se n&atilde;o atender, deixe mensagem) - analourencosantos@gmail.co<wbr
style="font: 13px/18px ´lucida grande´, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align:
left; color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal;
word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;
background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;" />m
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