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Sexo

Fêmea

Raça

Europeu Comum

Idade

Adulto

Esterilizado

Sim

Vacinado

Não

Desparasitado

Sim

Pelagem

Curta

Côr

Branco,Preto

Telefone Contacto

969978991

E-Mail Contacto

stomaz79@gmail.com

Localidade

Lisboa

Hoje trago-vos a história da Twinky e do Yuri!
Infelizmente, não é uma história feliz, nem para eles, nem para a sua tutora que se encontra hospitalizada e
cuja situação clínica é grave e irreversível.
Resgatei a Twinky corria o ano de 2012, tendo sido rapidamente adoptada.
Volvidos 7 anos, a Twinky encontra-se novamente para adopção, bem como o Yuri que foi posteriormente
adoptado pela sua tutora, não tendo eu conhecimento a que instituição ou particular.
Estes dois gatinhos precisam urgentemente de um novo lar, um lar seguro, estável e acolhedor. Um lar para
a vida, pois as mudanças por que passaram já foram suficientes.
A Twinky é uma gatinha extremamente delicada e reservada. Precisa de ser conquistada para ganhar
confiança nas pessoas. Ou melhor, para merecermos o seu amor, a sua atenção! Gosta de carinhos, mas tem a
sua personalidade. Tem 10 anos, está saudável, esterilizada, desparasitada interna e externamente, e é
negativa a Fiv e Felv.
Já o Yuri é um rapagão muito doce, descontraído, brincalhão, meigo e bastante engraçado. Tem 5 anos,
igualmente saudável, castrado, desparasitado interna e externamente, e é negativo a Fiv e Felv.
Não é imprescindível que seja uma adopção conjunta. O importante é que sejam adoptantes conscienciosos,
responsáveis e que tenham muito amor, compreensão e disponibilidade para lhes dedicarem.
A Twinky e o Yuri precisam muito da sua ajuda, mais do que nunca merecem uma oportunidade. Pondere uma
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adopção altruísta, uma adopção com base na compaixão, no bem-estar e felicidade destes dois meninos que
devem estar, também eles, a sofrer com a ausência da sua tutora e de tudo o que conheceram nestes
últimos anos de vida.
Mais fotos em: https://causanimal.webnode.pt/products/twinky-yuri/
Vídeos:
https://youtu.be/FgMmvmeR3Tc
https://youtu.be/DUQ_fFIpO7M
https://youtu.be/z2T2Ea6bXcM
https://youtu.be/VvezawTjlN4
https://youtu.be/eXSrn-HkDqc
Localização: Lisboa
Contactos: stomaz79@gmail.com / 969 978 991
Site: www.causanimal.webnode.pt
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