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Jasmim, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 13535 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13535

A Paprika e o irm&atilde;o Jasmim foram atirados para dentro do quintal de uma
amiga dos animais que n&atilde;o conseguiu ficar indiferente ao quanto eles
s&atilde;o meigos. No entanto infelizmente ela n&atilde;o pode ficar com eles e
t&ecirc;m vivido num quarto, e apesar de estarem em seguran&ccedil;a, n&atilde;o
t&ecirc;m a quantidade de aten&ccedil;&atilde;o que necessitam. Procuramos-lhes
por isso uma familia para toda a vida. T&ecirc;m cerca de 1 ano, est&atilde;o ambos
esterilizados e s&atilde;o um po&ccedil;o de ternura.
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Paprika, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 13534 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13534

A Paprika e o irm&atilde;o Jasmim foram atirados para dentro do quintal de uma
amiga dos animais que n&atilde;o conseguiu ficar indiferente ao quanto eles
s&atilde;o meigos. No entanto infelizmente ela n&atilde;o pode ficar com eles e
t&ecirc;m vivido num quarto, e apesar de estarem em seguran&ccedil;a, n&atilde;o
t&ecirc;m a quantidade de aten&ccedil;&atilde;o que necessitam. Procuramos-lhes
por isso uma familia para toda a vida. T&ecirc;m cerca de 1 ano, est&atilde;o ambos
esterilizados e s&atilde;o um po&ccedil;o de ternura.
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