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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Black, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12263 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12263

BLACK - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoPorte:
GrandeIdade: Adulto (nascido em 2014)Local: Vila Real Caracter&iacute;sticas:
Extremamente meigo, brincalh&atilde;o, muito afetuoso com humanos pedindo mimo
constantemente e &eacute; soci&aacute;vel com c&atilde;es Obs: Desparasitado /
Leishmaniose+ (controlada) Hist&oacute;ria:Este c&atilde;ozinho foi mais uma
v&iacute;tima de abandono e foi encontrado no Monte da Forca em Vila Real!No seu
pesco&ccedil;o, tinha uma grande ferida aberta que j&aacute; cheirava muito mal,
estava magrinho e ao inicio tinha algum receio das pessoas.Pensamos que tenha
sido ali abandonado, pois desde que foi visto pela primeira vez... nunca mais
abandonou aquele local.Este amiguinho apesar de possuir uma doen&ccedil;a
incur&aacute;vel, n&atilde;o o impossibilita de ter uma vida normal e feliz... Ele
procura um lar e uma familia que o estime de verdade!Mais fotos e sua
hist&oacute;ria
aqui:https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485798998185210.
1073741827.485641981534245/1433748060056961/?type=3&amp;theater
Contactos:pproanimal@gmail.com

969049208

910600404
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Luki, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12035 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12035

LUKI - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!

Sexo: Macho

Idade: Jovem (nascido em 05 fevereiro 2017)

Porte: M&eacute;dio

Local: Vila Real

Caracter&iacute;sticas: Extremamente Meigo, soci&aacute;vel com caes e gatos e
brincalh&atilde;o

Obs: Desparasitado

Hist&oacute;ria:

Este c&atilde;ozinho foi encontrado, juntamente com os seus irm&atilde;os,
abandonados em Escariz - Vila Real e est&aacute; connosco desde beb&eacute;.

&Eacute; muito afetuoso, adora companhia humana, &eacute; soci&aacute;vel com
outros c&atilde;es e gatos (desde muito cedo que convive com eles) e ser&aacute;
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Matt, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12056 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12056

MATT - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoIdade: Muito
Jovem (nascido em 05 fevereiro 2017)Porte: Grande Local: Vila Real
Caracter&iacute;sticas: Extremamente Meigo, soci&aacute;vel com caes e gatos e
brincalh&atilde;oObs: Desparasitado Hist&oacute;ria:Este c&atilde;ozinho foi
encontrado, juntamente com os seus irm&atilde;os, abandonados em Escariz - Vila
Real... &eacute; uma c&atilde;ozinho extremamente meigo!Est&aacute;
dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!! Quem lhe
d&aacute; uma oportunidade de ser feliz?

https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&amp;albu
m_id=485798998185210Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma
Proanimal Se re&uacute;ne as condi&ccedil;&otilde;es necess&aacute;rias para
adotar, poder&aacute; entrar em contacto atrav&eacute;s do email ou pelo
n&uacute;mero de telefone.Condi&ccedil;&otilde;es de Ado&ccedil;&atilde;o:-
Assinatura termo de responsabilidade- Chip + vacina (no ato da
ado&ccedil;&atilde;o)
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Pipo, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11432 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11432

Esta menino &eacute; filho de uma cadela selvagem e nasceu, juntamente com os
seus 4 irm&atilde;os na rua.

Felizmente foi possivel resgatar toda a familia. Os seus irm&atilde;os j&aacute; foram
adotados e agora s&oacute; falta o Pipo encontrar a sua familia.

&Eacute; extremamente meiguinho, brincalh&atilde;o e soci&aacute;vel com
c&atilde;es e gatos.

Quem lhe d&aacute; uma oportunidade de ser feliz?

Mais fotos aqui:

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1171077359657367

Video do resgate aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=_agPWwZ4Zhw

Contactos:
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Serrana, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 7 anos.

Usar Referência 11307 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11307

Hist&oacute;ria - Esta cadelinha foi encontrada em abril de 2016 dentro da Padaria
Serrana - Vila Real.

Estava muito bem tratada, mas tinha dificuldades em andar e por isso foi levada para
o HVUTAD. Depois de observada, verificou-se que tinha displasia da anca e teve de
ser submetida a uma cirurgia que correu muito bem e encontra-se totalmente
recuperada!

&Eacute; uma cadelinha de porte m&eacute;dio/grande muito meiguinha...Quem lhe
d&aacute; uma oportunidade de ter uma familia que a estime?

Mais fotos aqui:

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1125414710890299
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Torres, Macho Cão Rafeiro de porte Grande com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11797 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11797

TORRES - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!

Sexo - Macho/Castrado

Data de nascimento - 2015

Porte - M&eacute;dio/grande

Local - Vila Real

Obs - Muito meigo, soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.

Hist&oacute;ria - O Torres foi encontrado atropelado no distrito de viseu,
descobrimos que tinha chip e depois de falarmos com os seus donos foi-nos cedido.

&Eacute; um c&atilde;ozinho muito ternurento, d&aacute;-se bem com outros
c&atilde;es e adora a companhia humana. Ser&aacute; com toda a certeza um
excelente companheiro!

Quem lhe d&aacute; uma oportunidade?

Sua p&aacute;gina aqui:
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Zira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Grande com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11803 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11803

ZIRA - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - F&ecirc;mea /EsterilizadaIdade -
AdultaPorte - GrandeLocal - Vila Real Obs. - Muito meiga / soci&aacute;vel com
outros c&atilde;esHist&oacute;ria - Esta cadelinha teve as suas crias num terreno
onde era monitorizado por n&oacute;s e pelo dono do terreno. Os beb&eacute;s
foram quase todos adotados, faltando apenas duas a Dexy e a Patas.A Zira
est&aacute; &oacute;tima de sa&uacute;de, j&aacute; se encontra esterilizada,
&eacute; muito afetuosa, adora a companhia humana e ser&aacute; uma excelente
companheira para quem lhe der uma oportunidade!  Madrinha/Padrinho - Ainda
n&atilde;o t&ecirc;mContactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm;
SOLID&Aacute;RIO: 760450051 (0,60&euro; + iva)
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Amy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 10186 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10186

Cadelinha muito meiga e brincalhona.

Sovi&aacute;vel com outros caes.
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Becas, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10145 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10145

Um pouco t&iacute;mida para quem n&atilde;o conhece, mas muito meiguinha.
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Ben, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de 7

Usar Referência 9588 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9588

O Ben apareceu, quando ainda era beb&eacute;, completamente sozinho em Vila
Real e por isso n&atilde;o sabiamos se estava perdido ou se estava abandonado.Foi
levado ao hospital, onde se verificou que n&atilde;o tinha chip.&Eacute; um
cachorrinho jovem, de porte pequeno/m&eacute;dio muito meiguinho,
soci&aacute;vel com outros c&atilde;es, brincalh&atilde;o e adora companhia
humana!

Quem se apaixona?

Plataforma Proanimal910600404pproanimal@gmail.com
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bia, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de 7

Usar Referência 11846 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11846
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Bob, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11854 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11854

BOB - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - Macho/CastradoData de nascimento -
Outubro de 2011Porte - M&eacute;dioLocal - Vila Real Obs - Muito meigo, tranquilo e
adora companhia humana e &eacute; soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es.Hist&oacute;ria - O Bob &eacute; o c&atilde;o que h&aacute; mais tempo
aguarda uma fam&iacute;lia, estando connosco h&aacute; 4 anos... Foi recolhido
pois tinha sido atropelado, recuperou muito bem e est&aacute; desde ent&atilde;o
h&aacute; espera de uma fam&iacute;lia! Quem se apaixona?

Sua p&aacute;gina aqui:

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485798998185210.1073
741827.485641981534245/1177649039000199/?type=3&amp;theaterMadrinha/Padri
nho - Ainda n&atilde;o temContactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm;
SOLID&Aacute;RIO: 760450051 (0,60&euro; + iva)
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Cookie, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10185 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10185

COOKIE - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: F&eacute;meaPorte:
M&eacute;dioIdade: Adulta (nascida em julho 2015)Local: Vila Real
Caracter&iacute;sticas: Muito meiga mas um pouco t&iacute;mida enquanto
n&atilde;o ganha confian&ccedil;a. &Eacute; muito soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es.Obs: Esterilizada / Desparasitada  Hist&oacute;ria: A Cookie foi recolhida
quando ainda era beb&eacute; de uma matilha de c&atilde;es selvagens. Ao inicio
tinha muito medo de n&oacute;s mas aos poucos foi-se adaptando, ganhando
confian&ccedil;a revelando ser uma cadelinha muito meiga! Quem lhe d&aacute;
uma oportunidade de ter uma familia e ser
feliz?https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&amp;
album_id=485798998185210 Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma
Proanimal Para mais informa&ccedil;&otilde;es, os interessados dever&atilde;o entrar
em contacto atrav&eacute;s do email ou pelo n&uacute;mero de
telefone.Telem&oacute;vel: 910600404 / 969049208E-mail: pproanimal@gmail.com
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Dina, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 11313 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11313

DINA - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - F&ecirc;mea/EsterilizadaIdade -
JovemPorte - M&eacute;dioLocal - Vila Real Obs. - Extremamente meiga para as
pessoas e soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.

Sua p&aacute;gina aqui:

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485798998185210.1073
741827.485641981534245/1129692270462543/?type=3&amp;theaterMadrinha/Padri
nho - N&atilde;oContactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm;
SOLID&Aacute;RIO: 760450051 (0,60&euro; + iva)
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Fred, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 8690 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8690

FRED - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - Macho/CastradoData de nascimento -
2013Porte - Pequeno/M&eacute;dioLocal - Vila Real Obs - Meigo, um pouco
t&iacute;mido para quem n&atilde;o conhece, soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es.

Hist&oacute;ria - O Fred foi encontrado com a pata em muito mau estado... Teve
uma longa recupera&ccedil;&atilde;o e permanece dispon&iacute;vel para
ado&ccedil;&atilde;o!Madrinha/Padrinho - N&atilde;o tem

Contactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm; SOLID&Aacute;RIO:
760450051 (0,60&euro; + iva)
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Jim, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12110 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12110

JIM - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!

Sexo: Macho

Porte: M&eacute;dio/Grande

Idade: Adulto

Local: Vila Real

Carecteristicas: Muito Meigo, adora brincar, aprecia muito a companhia humana e
&eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.

Obs: Desparasitado / parcialmente cego

Hist&oacute;ria:

O Jim j&aacute; teve uma vida muito sofrida...foi v&iacute;tima de maus tratos e foi
abandonado para morrer... Quando o fomos resgatar, apresentava um enorme
buraco na cabe&ccedil;a que foi provocado por um tiro. Para al&eacute;m disso,
tinha in&uacute;meras feridas pelo o corpo, v&aacute;rias cicatrizes antigas e
encontrava-se muito magro, desidratado e com pneumonia!

Suspeitamos que esteve neste estado durante cerca de 2 semanas e n&atilde;o
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Kali, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de 7

Usar Referência 9913 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9913

Obs: Muito meiga e brincalhona!

Hist&oacute;ria: Esta cadelinha foi recolhida da rua quando tinha 3 mesinhos de
idade. Tanto ela, como os seus irm&atilde;os eram muito medrosos, pois nunca
tinham estado em contacto com humanos.Felizmente, perderam o medo passado
pouco tempo! Os seus irm&atilde;os j&aacute; foram adotados, s&oacute; falta esta
menina e a sua irm&atilde;! smile emoticon

Madrinha/Padrinho - N&atilde;o
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Kelly, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 10056 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10056

Cadelinha jovem, t&iacute;mida mas muito meiguinha e soci&aacute;vel!
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Kira, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 9589 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=9589

Sexo : F&ecirc;meaPorte: M&eacute;dioIdade : Jovem/AdultaLocal : Vila RealObs:
Muito meiga e sociavel com todos os c&atilde;es

Mais fotos e hist&oacute;ria desta cadelinha no seu &aacute;lbum
https://www.facebook.com/<wbr />media/set/<wbr
/>?set=a.721751027923338.1073<wbr />741996.485641981534245&amp;typ<wbr
/>e=3Madrinha/Padrinho - N&atilde;oSe quiser ser madrinha/padrinho da Kira deve
preencher o seguinte formul&aacute;rio:http://form.jotformeu.com/<wbr
/>form/32935231160345Contactos:pproanimal@gmail.com910600404
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Lola, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 7487 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7487
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Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Milo, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de 9

Usar Referência 12002 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12002

MILO - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoPorte:
M&eacute;dio/GrandeIdade: Adulto (nascido em 2013)Local: Vila Real
Carecteristicas: Meiguinho e calmo. Aprecia muito a companhia humana e &eacute;
soci&aacute;vel com outros c&atilde;es. N&atilde;o gosta de gatosObs: Castrado /
Desparasitado  Hist&oacute;ria: O Milo &eacute; dos c&atilde;ezinhos que
est&aacute; h&aacute; mais tempo connosco...foi recolhido da rua e nunca ninguem
se interessou por ele... Tem bom feitio...&eacute; muito meiginho e &eacute;
tranquilo. Alguem lhe quer dar uma oportunidade?
Madrinha/ Padrinho - N&atilde;oContactosPlataforma ProAnimalTelem&oacute;vel:
910600404E-mail: pproanimal@gmail.com

Página 22 de 43 https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR http://www.portugalzoofilo.



Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com2022/12/04 - Animais para Adopção da

Morais, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 15 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 15 anos.

Usar Referência 11403 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11403

O Morais &eacute; um c&atilde;ozinho s&eacute;nior que foi mais uma vitima de
maus tratos. Foi resgatado da rua com faturas expostas dos metatarsos, sinais
visiveis que teve preso numa armadilha para javalis e com chumbos na
cabe&ccedil;a.Esteve meses internado...a perna teve que ser amputada mas de
resto est&aacute; totalmente recuperado.O Morais &eacute; calmo, mas ainda tem
energia para algumas corridas. &Eacute; extremamente meigo, adora ser mimado, e
&eacute; soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.Queremos acreditar que ainda vai
ter a sorte de encantar uma familia digna de cuidar dele...tal como merece!Mais fotos
aqui:www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/pcb.1157821384316298/115
7818317649938/?type=3&amp;theater

Contacto para Adop&ccedil;&atilde;o:Nome: Plataforma ProanimalTel: 910600404 ou
969049208Email: pproanimal@gmail.com
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Peter, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 7903 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7903

Sexo : MachoPorte : PequenoIdade : Jovem AdultoLocal: Vila RealObs: O Peter foi
adotado quando era ainda um beb&eacute; mas dias depois foi devolvido. Todos os
cachorros quando est&atilde;o sozinhos numa casa choram, fazendo barulho e no
caso do Peter os vizinhos n&atilde;o acharam muita piada...
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Queen, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11788 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11788

QUEEN - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - F&ecirc;meaData de nascimento -
mar&ccedil;o de 2017Porte - M&eacute;dioLocal - Vila Real Obs - Muito meiga,
brincalhona e soci&aacute;vel com outros c&atilde;es!

Hist&oacute;ria - Filha de uma cadela que nos foi cedida pelo
propri&eacute;t&aacute;rio, pois iriam todos parar ao canil.

Madrinha/Padrinho - N&atilde;o tem

Contactos:

pproanimal@gmail.com

910600404

N&ordm; SOLID&Aacute;RIO: 760450051 (0,60&euro; + iva)
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Roger, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11500 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11500

ROGER - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoIdade: Bebe
(nascido em janeiro 2017)Porte: M&eacute;dioLocal: Vila Real
Caracter&iacute;sticas: Extremamente Meigo, soci&aacute;vel e
brincalh&atilde;oObs: Desparasitado / Algumas vacinas Hist&oacute;ria:O Roger e a
sua irm&atilde; Lucy, foram encontrados abandonados, completamente sozinhos
num parque em Vila Real.S&atilde;o extremamente meiguinhos e
brincalh&otilde;es.J&aacute; foram desprezados a agora precisam de uma familia
que os estime e que lhes d&ecirc;em muito amor.Est&aacute; dispon&iacute;vel para
ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!! Quem lhe d&aacute; uma oportunidade de
ser feliz?

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1206146579483778Ao
cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma Proanimal Se re&uacute;ne as
condi&ccedil;&otilde;es necess&aacute;rias para adotar, poder&aacute; entrar em
contacto atrav&eacute;s do email ou pelo n&uacute;mero de
telefone.Condi&ccedil;&otilde;es de Ado&ccedil;&atilde;o:- Assinatura termo de
responsabilidade- Chip + vacina (no ato da ado&ccedil;&atilde;o)
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Romeu, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 12 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 12 anos.

Usar Referência 7260 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7260

O Romeu apresentava uma fractura numa patinha dianteira. Os "donos" partiram e
deixaram-no para tr&aacute;s. Neste momento est&aacute; em seguran&ccedil;a. Foi
internado no Hospital de Tr&aacute;s-os-Montes onde foi submetido a uma cirurgia
para corrigir a fractura. J&aacute; recuperou da cirurgia e est&aacute; prontinho para
encontrar uma casa s&oacute; para si :-)&Eacute; muito soci&aacute;vel e adora dar
longos passeios, est&aacute; habituado a viver em apartamento e &eacute; mesmo
muito carinhoso e ser&aacute; um excelente companheiro!Quem lhe d&aacute; uma
oportunidade?

https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&amp;albu
m_id=485798998185210
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Rukka, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11439 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11439

O Rukka &eacute; um c&atilde;ozinho especial, pois &eacute; muito medroso para
pessoas que n&atilde;o conhece!

Adora conviver com outros c&atilde;es.

Procura uma familia tamb&eacute;m especial e que cuide bem dele!

Hist&oacute;ria e fotos aqui:

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1172130736218696

Madrinha/Padrinho - N&atilde;o
temContactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm; SOLID&Aacute;RIO:
760450051 (0,60&euro; + iva)
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Suki, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 9 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 8683 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8683

A Suki &eacute; uma cadelinha extremamente meiga, obediente, limpinha,
soci&aacute;vel com outros c&atilde;es e anda muito bem &agrave; trela :)

Madrinha/ Padrinho - N&atilde;oSe quiser ser madrinha/padrinho desta menina deve
preencher o seguinte formul&aacute;rio:http://form.jotformeu.com/<wbr
/>form/32935231160345ContactosPlataforma ProAnimalTelem&oacute;vel:
910600404E-mail: pproanimal@gmail.com
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Xuxu, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais de

Usar Referência 12060 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12060

XUXU - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!

Sexo: Macho

Idade: Adulto (nascido em 2015)

Porte: M&eacute;dio /Grande

Local: Vila Real

Caracter&iacute;sticas: Extremamente Meigo, soci&aacute;vel com caes

Obs: Desparasitado

Hist&oacute;ria:

A familia que tinha esta c&atilde;ozinho mudou de casa e deixou o Xuxo para
tr&aacute;s... &eacute; uma c&atilde;ozinho extremamente meigo, soci&aacute;vel e
ser&aacute; um excelente companheiro.

Quem lhe d&aacute; uma oportunidade de ser feliz?

Sua p&aacute;gina aqui:
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Zé, Macho Cão Rafeiro de porte Médio com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais de 5

Usar Referência 12376 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12376

Z&Eacute; - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoIdade:
Jovem (nascido em 20 fevereiro 2017)Porte: Pequeno/M&eacute;dioLocal: Vila Real
Caracter&iacute;sticas: Extremamente Meigo, soci&aacute;vel com caes e gatos e
brincalh&atilde;oObs: Desparasitado / Castrado Hist&oacute;ria:Este c&atilde;ozinho
foi encontrado, juntamente com as suas irm&atilde;s, abandonados num terreno em
Vila Real.&Eacute; muito alegre e afetuoso. Est&aacute; saud&aacute;vel e
dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!! Quem lhe
d&aacute; uma oportunidade de ser feliz?Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o
Plataforma Proanimal Se re&uacute;ne as condi&ccedil;&otilde;es
necess&aacute;rias para adotar, poder&aacute; entrar em contacto atrav&eacute;s
do email ou pelo n&uacute;mero de telefone.Condi&ccedil;&otilde;es de
Ado&ccedil;&atilde;o:- Assinatura termo de responsabilidade- Chip + vacina (no ato
da ado&ccedil;&atilde;o)
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Zeza, Fêmea Cão Rafeiro de porte Médio com 16 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 10384 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=10384

A Zeza &eacute; uma cadelinha senior extremamente meiga que s&oacute; quer
mimo.

&Eacute; muito tranquila e soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.
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Alijó, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11779 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11779

ALIJ&Oacute; - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - F&ecirc;mea/esterilizadaData
de nascimento - junho de 2016Porte - Pequeno/m&eacute;dioLocal - Vila Real Obs -
Meiga mas t&iacute;mida, soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.

Hist&oacute;ria - Esta cadelinha foi atropelada em Alij&oacute;. Agora j&aacute;
recuperada, est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o
respons&aacute;vel!

Madrinha/Padrinho - N&atilde;o tem

Contactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm; SOLID&Aacute;RIO:
760450051 (0,60&euro; + iva)
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Bilac, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 11 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 11 anos.

Usar Referência 11780 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11780

BILAC - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - MachoData de nascimento - 2011Porte
- PequenoLocal - Vila Real Obs - Meigo e soci&aacute;vel com outros c&atilde;es

Hist&oacute;ria - Viveu desde pequeno num barraco quase sem ver a luz do dia. Foi
resgatado o ano passado pela Plataforma Proanimal.

Madrinha/Padrinho - N&atilde;o tem

Contactos:

pproanimal@gmail.com910600404N&ordm; SOLID&Aacute;RIO: 760450051
(0,60&euro; + iva)
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Bina, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 5 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 11781 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11781

BINA - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - F&ecirc;meaData de nascimento -
mar&ccedil;o de 2017Porte - Pequeno/m&eacute;dioLocal - Vila Real Obs - Muito
meiga, brincalhona e soci&aacute;vel com outros c&atilde;es.Hist&oacute;ria - Esta
cadelinha chegou at&eacute; n&oacute;s com cerca de 1 m&ecirc;s de idade,
sobreviveu &agrave; parvovirose e agora est&aacute; dispon&iacute;vel para
ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Madrinha/Padrinho - N&atilde;o tem
Contactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm; SOLID&Aacute;RIO:
760450051 (0,60&euro; + iva)
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Flor, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12059 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12059

FLOR - Para Ado&ccedil;&atilde;o Respons&aacute;vel!

Sexo - F&ecirc;mea

Idade - Adulta (junho 2016)

Porte - Pequeno/M&eacute;dio

Local - Vila Real

Caracteristicas - Meiga, um pouco t&iacute;mida e soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es!

Obs: Desparasitado / Esterilizada / Leishmaniose+

Hist&oacute;ria - Esta cadelinha foi recolhida da rua em muito mau estado.
Est&aacute; recuperada e &agrave; espera que uma familia lhe d&ecirc; uma
oportunidade!

NOTA: A Leishmaniose &eacute; uma doen&ccedil;a infeciosa, por&eacute;m,
n&atilde;o contagiosa, causada por parasitas do g&ecirc;nero Leishmania. Os
parasitas vivem e multiplicam-se no interior das c&eacute;lulas que fazem parte do
sistema de defesa do animal chamadas macr&oacute;fagos. &Eacute; uma
doen&ccedil;a de car&aacute;cter cr&oacute;nico, os tratamentos existentes
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Júlio, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais

Usar Referência 12562 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12562

J&Uacute;LIO - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoPorte:
Pequeno (9 quilos)Idade: Adulto (nascido em fevereiro 2014)Local: Vila Real
Caracter&iacute;sticas: Extremamente Meigo, soci&aacute;vel com outros
c&atilde;esObs: O J&uacute;lio tem displasia do cotovelo e se lhe causar muita dor, o
membro ter&aacute; que ser amputado Hist&oacute;ria:Este c&atilde;ozinho vivia na
rua e era alimentado por moradores mas infelizmente o pior aconteceu e foi
atropelado...Foi levado para o HVTM e verificou-se que tinha v&aacute;rias feridas
por ter sido arrastado e para al&eacute;m disso detetou-se que tinha
luxa&ccedil;&atilde;o do cotovelo e uma fratura antiga no membro. Encontra-se bem
mas no futuro poder&aacute; deixar de pousar o membro e quando assim for, este
ter&aacute; de ser amputado para anular a dor.&Eacute; um pequenote muito alegre
e extremamente meiguinho que j&aacute; sofreu muito e merece uma familia que o
estime e que lhe d&ecirc; muito amor.Quem lhe d&aacute; uma oportunidade? Sua
p&aacute;gina
aqui:https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485798998185210.
1073741827.485641981534245/1560324007399365/?type=3&amp;theater
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Kenzi, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 8 anos.

Usar Referência 8544 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8544

ATUALIZA&Ccedil;&Atilde;O 29/08/ 2015 - Lembram-se do pequeno Kenzi e da sua
patinha? Este menino j&aacute; foi operado, onde lhe foi feita a
reconstitui&ccedil;&atilde;o da patinha!  Neste momento encontra-se para
ado&ccedil;&atilde;o!O Kenzi &eacute; um cachorrinho pequenino, filho de uma
cadelinha de rua. Foi recolhido em Folhadela - Vila Real, pois apareceu com uma
grande ferida numa das patinhas. Possivelmente ficou preso nalgum s&iacute;tio e
para o estado da ferida, j&aacute; foi h&aacute; algum tempo.

Contactos:Plataforma ProanimalTelem&oacute;vel: 910600404E-mail:
pproanimal@gmail.comN&ordm; SOLID&Aacute;RIO: 760450051 (0,60e + iva)
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Kimmy, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 7868 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=7868
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Lamares, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 9 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 9 anos.

Usar Referência 8680 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=8680
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Mariete, Fêmea Cão Rafeiro de porte Pequeno com 8 anos..Ao nosso cuidado há
mais de 8 anos.

Usar Referência 11798 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=11798

MARIETE - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo - F&ecirc;mea/EsterilizadaData de
nascimento - 2015Porte - Pequeno/m&eacute;dioLocal - Vila Real Obs - Muito meiga,
um pouco t&iacute;mida para quem n&atilde;o conhece. Soci&aacute;vel com outros
c&atilde;es.

Hist&oacute;ria - A Mariete foi mais uma vitima de atropelamento... Chegou
at&eacute; n&oacute;s com uma fratura exposta e tinha contus&atilde;o pulmunar,
ap&oacute;s a cirurgia recuperou muito bem e encontra-se dispon&iacute;vel para
ado&ccedil;&atilde;o!

Madrinha/Padrinho - N&atilde;o tem

Contactos:

pproanimal@gmail.com

910600404N&ordm; SOLID&Aacute;RIO: 760450051 (0,60&euro; + iva)
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Miúdo, Macho Cão Rafeiro de porte Pequeno com 7 anos..Ao nosso cuidado há mais
de 7 anos.

Usar Referência 12111 para mais informação.

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

http://www.portugalzoofilo.net/caes/cao.jsp?animal_id=12111

MI&Uacute;DO - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoPorte:
Pequeno (8 quilos)Idade: Adulto (nascido em janeiro 2015)Local: Vila Real
Caracter&iacute;sticas: Extremamente meigo, muito ativo, adora companhia humana
e adora brincar. &Eacute; muito soci&aacute;vel com outros c&atilde;es e adora dar
passeios.Obs: Desparasitado / Castrado Hist&oacute;ria: O Mi&uacute;do &eacute;
um c&atilde;ozinho que andava perdido e desorientado pelas ruas e foi resgatado
quando ainda era um beb&eacute;.&Eacute; muito brincalh&atilde;o, ativo, meigo e
soci&aacute;vel com outros c&atilde;es. Este pequenote tem muito amor para dar...
Precisa muito de uma familia para ser feliz!

Sua p&aacute;gina aqui:

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485798998185210.1073
741827.485641981534245/1327482824016819/?type=3&amp;theaterAo cuidado da
Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma Proanimal Se re&uacute;ne
condi&ccedil;&otilde;es para adotar, dever&aacute; entrar em contacto
atrav&eacute;s do email ou pelo n&uacute;mero de telefone.Condi&ccedil;&otilde;es
de Ado&ccedil;&atilde;o:- Assinatura termo de responsabilidade- Chip + Vacina (no
ato de ado&ccedil;&atilde;o)
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