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Agatha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13735 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13735

A agatha &eacute; uma menina que juntamente com outra foram adoptadas por uma
familia. Infelizmente passado 1 ano de estarem adoptadas foram devolvidas. Por
impossibilidade de arranjar um lugar para as duas foram separadas e encontram se
em familias de acolhimento distintas

 A agatha &eacute; uma gata muito doce mas medrosa, adora estar acompanhada e
adora companhia felina. Dorme com os humanos na cama se a deixarem mas nao
por ainda estar desconfiada nao gosta de recener festinhas, so dp conforto de estar
ao pe de nos. &Eacute; muito amiga de outros gatos e por isso gostavamos que
fossr adoptada a uma familia que ja tivesse um felino.

Página 2 de 26 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Baltazar, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13428 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13428

O Baltazar tem cerca de um ano e meio e est&aacute; &agrave; procura de uma
fam&iacute;lia para sempre.

&Eacute; muito activo e gosta muito de aten&ccedil;&atilde;o, principalmente
recebendo festinhas e "massagens". Apesar de ronronar sem parar com as festinhas
e adorar ser escovado, o Baltazar n&atilde;o &eacute; muito f&atilde; de colo.

O ideal era ser adoptado por uma fam&iacute;lia que j&aacute; tenha um membro
felino.

O Baltazar est&aacute; desparasitado, vacinado e &eacute; fiv/felv negativo.

Zona de Lisboa.

Os interessados podem contactar:
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Bombom, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 12613 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12613

O bombom &eacute; um gatinho muito querido. Extremamente meigo e carente de
afecto procura alguem que lhe proporcione tido o maior e carinho que precisa.

Foi encontrado na rua a procura de mimo.

Ter a cerca de 7meses. O bombom &eacute; um gatinho muito querido.
Extremamente meigo e carente de afecto procura alguem que lhe proporcione tido o
maior e carinho que precisa.

Foi encontrado na rua a procura de mimo. Encontra se castrado
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Clementina, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12729 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12729

Nome: Clementina

Clementina... doce clementina. Acho que no mundo felino n&atilde;o haver&aacute;
gata mais doce.

A clementina foi apanhada num dia de inverno deitada perto de uma paragem de
autocarro.. j&aacute; n&atilde;o tinha for&ccedil;as para se mexer.

Algu&eacute;m que n&atilde;o foi indiferente pegou nela &eacute; pimba, levou a no
autocarro at&eacute; casa. Chegado a casa comeu comeu sem parar.. meu deus..

 pesava 1kilo.. tinha as paredes do est&ocirc;mago coladas uma a outra.

 Quantos dias ter&aacute; estado a clementina sem comer?

 Recuperada passado uns tempos internada encontra se agora em fam&iacute;lia de
acolhimento a aguardar a sua fam&iacute;lia.

Página 5 de 26 https://www.facebook.com/grupopets/ http://www.portugalzoofilo.



Canil da Aroeira AOAA Almada - Telefone: 210000000 - E-mail: mouracarla112@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

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

Usar Referência 12726 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12726

Mais uma fam&iacute;lia a procura de abrigo. Est&aacute; &eacute; uma m&atilde;e
meiga que procurou ter os seus bebes numa casa semi abandonada.

Infelizmente o Sr ao regressar n&atilde;o quer la os amigos &eacute; por isso
procuramos adoptantes ou fam&iacute;lia de acolhimento tempor&aacute;rio.

 A gatinha tem cerca de 7mesitos e os 5 bebes cerca de 1mes &eacute; meio. A sua
adop&ccedil;&atilde;o implica compromisso de esteriliza&ccedil;&atilde;o.

A m&atilde;e tamb&eacute;m ser&aacute; entregue esterilizada. Ajude a ajudar..

A adop&ccedil;&atilde;o n&atilde;o precisa ser conjunta!

E-mail para contacto: Mouracarla112@gmail.com
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Gatinha MiMi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13252 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13252

A gatinha MIMI &eacute; este po&ccedil;o de do&ccedil;ura que se v&ecirc;. Acolhida
a relativamente pouco tempo da rua demostrou se de imediato uma gata meiga e
perfeitamente habituada as regras dom&eacute;sticas.

Da se bem com outros gatos e com c&atilde;es.

S&oacute; procura encontrar a familia que a acarinhe para a vida.
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Usar Referência 11969 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11969

Estes tr&ecirc;s gatinhos foram encontrados abandonados. Est&atilde;o numa
situa&ccedil;&atilde;o muito prec&aacute;ria e provis&oacute;ria, com abrigo e
alimenta&ccedil;&atilde;o apenas. Aguardam adop&ccedil;&atilde;o muito urgente!

Para mais informa&ccedil;&otilde;es, Utilizar o contacto: mouracarla112@gmail.com
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Gaya, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 12071 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12071

A Gaya &eacute; uma gatinha muito meiga, como se ve pelas fotos, s&oacute; quer
miminhos.

Faz parte de uma colonia de gatos, portanto, se encontra na rua e seria uma
dop&ccedil;&atilde;o muito

especial, de uma gata especial para uma fam&iacute;lia 5*

Algu&eacute;m a querer uma gata, que as vezes pensa ser um papagaio de pirata?
:D

Ser&aacute; entregue esterelizada e desparasitada.

contacto para adopcao: mouracarla112@gmail.com
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jeremias, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12731 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12731

Nome: Jeremias

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulto

Sexo: Macho

 Jeremias para adop&ccedil;&atilde;o

O Jeremias &eacute; um gato adulto que apareceu debaixo de carros a pedir comida
&agrave; porta de uma amiga dos animais

 que n&atilde;o conseguiu ficar indiferente.

 Apresentava na altura algumas mazelas pelo que podemos agora entender que
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lipsi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12732 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12732

Nome: Lipsi

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Sexo: Femea

Fiv e Felv : Negativos

A Lipsi &eacute; uma gata para a qual nos foi pedida ajuda. Tinha sido abandonada
juntamente com 2 filhotes na zona da Amadora.

Os filhotes j&aacute; foram adoptados e a Lipsi aguarda agora a sua vez.

&Eacute; uma gata muito meiga, de ronronar f&aacute;cil e olhar meigo.

 Um po&ccedil;o de ternura.
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Lola, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12900 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12900

Nome: Lola

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulto

Sexo: Femea

A Lola, essa gatinha bu&eacute; meiga e pequenote, foi encontrada a deambular
sozinha na rua.

N&atilde;o sabemos o que lhe ocorreu nem como ali foi parar, porem estamos a
procura de uma nova fam&iacute;lia para ela.

&Eacute; uma gata perfeita, independente mas que ama receber miminhos de
humanos.

Entre em contacto, ela pode ser o novo membro da sua fam&iacute;lia!
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Lola, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12724 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12724

Nome: Lola

Est&aacute; &eacute; a LoLa. Uma simp&aacute;tica amiga que vivia num jardim de
uma cidade muito movimentada.

Estava semore sozinha &eacute; afastada dos outros gatos como se ali n&atilde;o
fosse o lugar dela.

 E pois bem, nao era mesmo. A nossa Lola, lolinha para os amigos &eacute; um
doce de ronronadeira.

 Adora dar soneca no sof&aacute; e vem logo dar as boas vindas a porta.

Um pouco t&iacute;mida com pessoas q n&atilde;o conhece ao in&iacute;cio mas
logo lhe passa.

Est&aacute; esterilizada e desparasitada. Encontra se para adop&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel.

 A visita ser&aacute; feita em Lisboa e posterior entrega na casa do adoptante.
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Lola, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12858 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12858

Nome: Lola

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: Adulto

Sexo: Femea

A Lola, essa gatinha bu&eacute; meiga e pequenote, foi encontrada a deambular
sozinha na rua.

N&atilde;o sabemos o que lhe ocorreu nem como ali foi parar, porem estamos a
procura de uma nova fam&iacute;lia para ela.

&Eacute; uma gata perfeita, independente mas que ama receber miminhos de
humanos.

Entre em contacto, ela pode ser o novo membro da sua fam&iacute;lia!
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Mandy, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 12730 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12730

Nome: Mandy

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 3 meses

Sexo: Femea

A Mandy &eacute; uma cria com cerca de 3 meses que apareceu num descampado
na zona da Amadora.

 Miava &agrave; proura de comida e conforto.

Recolhida em FAT na zona da Amadora, mostrou-se rapidamente uma gatinha
meiga e ronronante.
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Matilde, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13669 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13669

Agatha e Matilde, s&atilde;o o rosto do abandono, da indiferen&ccedil;a, da cobardia
humana.  S&atilde;o duas gatinhas de col&oacute;nia que foram recolhidas para
esterilizar mas que por se terem demostrado af&aacute;veis foram recolhidas,
depressa apareceu alguem para as adoptar mas esse algu&eacute;m n&atilde;o
sabe o que essa palavra significa... passou 1 ano, um ano de felicidade para elas e
passado 1 ano aqui est&atilde;o elas, metidas na rua porque nao fazem parte de um
processo de div&oacute;rcio.  N&atilde;o fazem parte dos bens divididos,s&oacute;
fazem parte dos bens que ningu&eacute;m quer.  Hoje e depois de andarem a
saltitar de casa em casa ( hoteis) t&ecirc;m uma casa temporaria, muito temporaria.
H&aacute; por ai algu&eacute;m com mais carinho e respeito pela vida?  Bastante
sociaveis com outros felinos procuram uma casa para sempre.  Podem ser
adoptadas juntas ou em separado.   Preferencialmente alguem que ja tenha outro
gato na sua casa.   Nenhuma delas &eacute; gata de colo neste monento porque
ainda nao recuperaram mas com tempo com toda a certeza que iram voltar ao que
eram, nao deixa por isso se serem brincalhonas, divertidas e de at&eacute; gostarem
de dormirem na caminha dos humanos.  Estao vacinas, desparasitadas e
esterilizadas e estima se que tenham cerca de 2 anos.  Contacto para
adop&ccedil;&atilde;o: Mouracarla112@gmail.com <!--
/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_190425_105653_4
14.sdoc-->
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Mia, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 7 anos.

Usar Referência 12072 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12072

Nome: Mia

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 2-3 anos

Sexo: Macho

Situa&ccedil;&atilde;o: Nascido na rua, tratado na rua

Porte: pequeno

Este &eacute; o mia, &eacute; um gato meigo e dado que teve a infelicidade de
nascer na rua,

 infelizmente nasceu num sitio onde ningu&eacute;m o quer.

No meio de um bairro social ja passou por tudo de mau que possam imaginar.

Esta castrado e ter&aacute; cerca de 2/3 anos, tamb&eacute;m pode ser entregue
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Mila, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 12073 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12073

Nome: Mila

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 1 ano

Sexo: Femea

Mila &eacute; uma gata muito gira, meiga, mas um pouco assustada com os
humanos, s&oacute; podemos

imaginar os motivos :/

&Eacute; tamb&eacute;m uma gata bem independente, que hoje vive em uma
colonia de gatos mas precisa, com certa urgencia uma fam&iacute;lia 5*! de uma
fam&iacute;lia

com o frio e chuvas a chegarem...
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Mimi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13194 para mais informação.

Alojado na ala Setor 1, box/jaula 05

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13194

A mimi &eacute; uma gata doce com cerca de 1 ano.

Resgatada da rua onde teve largos meses encontra-se agora finalmente no conforto
de um lar a aguardar a sua familia.

&Eacute; uma gata totalmente habituada a viver num apartamento e advinhem,
at&eacute; se da bem com caes e dorme na mesma cama que eles :)
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Mimi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13195 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13195

A mimi &eacute; uma doce gatinha com cerca de 1 ano.  Resgatada da rua onde
teve largos meses encontra se finalmente no conforto de um lar a aguardar a sua
familia.   &Eacute; uma gata totalmente habituada a uma casa e advinhem, da se
bem com c&atilde;es tamb&eacute;m :)   A sua adop&ccedil;&atilde;o implica visita a
casa do adoptante.<!--
/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_181027_145144_0
48.sdoc-->
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MIMOCAS, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 13417 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=13417

A mimocas &eacute; uma menina muito especial. Encontrada a deambular na rua, a
miar para chamar a aten&ccedil;&atilde;o,  foi com o olhar doce e medroso que foi
imediatamente capturada. Levada para fat apesar de muito receosa logo desde cedo
se demostrou ser uma gata habituada a uma casa.

Depresa mostrou muita vontade para brincar e para desvendar toda a casa e
satisfazer a sua curiosidade

Apesar de lidar com humanos com muita naturalidade e pedir comidinha e eventuais
mimos o que ela gosta mesmo &eacute; de c&atilde;es e gatos

 Por esse motivo procuramos uma familia com muito amor que tenha um patudo
felino ou canino para fazer companhia a nossa amiga mimocas

 Ela promete retribuir com muitas lambidelas e aconchego.
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Neco, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 12290 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12290

Nome: Neco

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 3,5 meses

Sexo: Macho

Ol&aacute; malta! Tudo bem?

Prazer, sou o baby Neco! Mal aprendi a miar e j&aacute; me abandonaram,
n&atilde;o percebo o motivo, claro!

Mas fui salvo por uma tia muito gira que t&aacute; a cuidar de mim e agora preciso
de uma fam&iacute;lia!

Sou macho, sou um pouco assustado, meio desconfiado porque nunca tive muito
amor n&eacute;?! Mas

sou meiguinho, s&oacute; preciso de um pouquinho de paciencia pra ganhar minha
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Niko, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.

Usar Referência 12074 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12074

Nome: Niko

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: 1 ano

Sexo: Macho

Niiko! Ainda um beb&ecirc;, entre 8 e 12 meses, esse menino n&atilde;o teve a
chance de conhecer o amor de verdade,

de ter uma fam&iacute;lia, j&aacute; nasceu nas ruas e est&aacute; at&eacute; o
momento. &Eacute; muito meiguinho, s&oacute; quer de uma caminha

para poder dormir tranquilo e um pouco de aten&ccedil;&atilde;o e brincadeiras.
Quem o pode ajudar com isso?

contacto para adopcao: mouracarla112@gmail.com
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Pipo, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.

Usar Referência 12075 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12075

Nome: Pipo

Esp&eacute;cie: Gato

Ra&ccedil;a: rafeiro comum

Idade Aproximada: Filhote

Sexo: Macho

Este menino foi encontrado a vaguear num bairro social, provavelmente perdido ou
abandonado,

 nunca sabemos ao certo o que se passou.

&Eacute; extremamente meigo, o que nos faz imaginar que seja acostumado a
humanos.

Esta castrado e provavelmente vacinado.
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Quinteto, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 4
anos..Ao nosso cuidado há mais de 4 anos.

Usar Referência 12930 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12930

Nome: sem nomes

Esp&eacute;cie: gato

Ra&ccedil;a: europeu comum

Idade Aproximada: mam&atilde; e beb&eacute;s

Fam&iacute;lia de gatinhos para adop&ccedil;&atilde;o!

S&atilde;o 4 beb&eacute;s, de um m&ecirc;s, e a mam&atilde;. Est&atilde;o em
abrigo, em lisboa, e nos pediram ajuda para encontrar fam&iacute;lias 5 estrelas pra
que eles

tenham uma vida &oacute;tima! S&atilde;o todos meiguinhos e lindos, mas como
n&atilde;o conseguem escrever (ainda) c&aacute; estamos n&oacute;s :D

Quem se apaixona por bolinhas de pelos??

Entre em contacto atrav&eacute;s do e-mail!

A adop&ccedil;&atilde;o implica em visita pr&eacute;via ao animal e a casa do
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