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Aila, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12121 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12121
AILA - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!
Sexo: F&eacute;mea
Idade: Muito Jovem (nascida em abril 2017)
Local: Vila Real
Caracteristicas: T&iacute;mida mas meiguinha, soci&aacute;vel com outros gatos
Obs: Desparasitado / ser&aacute; entregue esterilizada
Hist&oacute;ria: Esta gatinha, juntamente com os seus irm&atilde;os, foi recolhida da
rua quando ainda era muito pequenina. &Eacute; ainda t&iacute;mida no entanto
&eacute; meiguinha. Merece o conforto de uma familia que a estime!
Quem se apaixona?
Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma Proanimal
https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&amp;albu
m_id=485861071512336
Se re&uacute;ne as condi&ccedil;&otilde;es necess&aacute;rias para adotar, os
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Âmbar, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11395 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11395
A &Acirc;mbar &eacute; uma gatinha muito meiga,brincalhona, e muito
soci&aacute;vel com gatos
Hist&oacute;ria: A &Acirc;mbar e os seus irm&atilde;os (tamb&eacute;m
dispon&iacute;veis para ado&ccedil;&atilde;o), foram abandonados dentro de um
caixote do lixo quando tinham menos de uma semana de vida... Felizmente foram
salvos e criados a biber&atilde;o por uma das volunt&aacute;rias e cresceram muito
bem, estando agora dispon&iacute;veis para ado&ccedil;&atilde;o e &agrave; espera
de uma fam&iacute;lia que os estime!Ter&aacute; de ser adotada em conjunto com
outro gato, ou ser adotada por algu&eacute;m que j&aacute; tenha um ou mais gatos
em casa, pois esta gatinha foi criada a biber&atilde;o e est&aacute; habituada desde
sempre com companhia de outros gatos.Condi&ccedil;&otilde;es de
Ado&ccedil;&atilde;o:- Assinatura termo de responsabilidade- Chip + vacina (no ato
da ado&ccedil;&atilde;o)

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.
Contactos:
910600404
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Azeitona, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12555 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12555
AZEITONA - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo:
F&eacute;meaIdade: nascida em maio 2017Local: Vila Real Caracteristicas:
Meiguinha, soci&aacute;vel com outros gatos Obs: Desparasitada / Esterilizada
Hist&oacute;ria: Esta gatinha foi encontrada e recolhida da rua quando era ainda
uma bebe. Sem percebermos porque, ainda ninguem se interessou por ela... Merece
o conforto de um lar e de uma familia que a estime!Quem se apaixona por esta
menina? sua p&aacute;gina
aqui:https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&amp;
album_id=485861071512336
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Bigodita, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11816 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11816
BIGODITA - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!
Sexo - f&ecirc;mea
Data de nascimento - maio, 2017
Local - Vila Real
Obs - Extremamente meiga e soci&aacute;vel com outros gatinhos / ser&aacute;
entregue esterilizada
Hist&oacute;ria - Esta pequenina foi encontrada completamente sozinha na rua
quando era muito pequenina.
Foi recolhida e est&aacute; desde ent&atilde;o &agrave; espera de uma familia que
lhe d&ecirc; o conforto de um lar, tal como ela merece!
Quem se apaixona?
Sua p&aacute;gina aqui:
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1336813443083757
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Bond, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12211 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12211
BOND - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!
Sexo: Macho
Idade: nascido em abril 2016
Local: Vila Real
Caracteristicas: Muito meiguinho, brincalh&atilde;o, soci&aacute;vel com outros
gatos
Obs: Desparasitado / Castrado
Hist&oacute;ria:
O Bond &eacute; um gatinho que chegou at&eacute; n&oacute;s com apenas alguns
dias de vida e teve de ser criado a biber&atilde;o por uma das nossas
volunt&aacute;rias.
Cresceu muito bem e continua &agrave; espera de um lar e uma familia que o estime
para a vida.
Quem se apaixona?
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CHICO, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11343 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11343
O Chico &eacute; um gatinho que morava nas ruas de Lordelo (Vila Real) e era
alimentado pela vizinhan&ccedil;a. Come&ccedil;ou a ter dificuldades
respirat&oacute;rias e a n&atilde;o querer comer, pelo que foi recolhido e internado
no HVUTAD.

Verificou-se que &eacute; FIV positivo (v&iacute;rus da imunodefici&ecirc;ncia
felina). Este v&iacute;rus esgota o n&uacute;mero de c&eacute;lulas brancas do
sangue, que eventualmente torna o gato menos capaz de combater
infe&ccedil;&otilde;es. No entanto, por se tratar de um v&iacute;rus de
a&ccedil;&atilde;o lenta, muitos gatos FIV+ podem desfrutar de uma vida normal,
sem problemas de sa&uacute;de aparentes decorrentes do v&iacute;rus.
Um gato que contrai FIV ir&aacute; ainda ter, normalmente, um sistema
imunit&aacute;rio forte durante v&aacute;rios anos. &Eacute; apenas ao longo do
tempo, que os efeitos do v&iacute;rus podem come&ccedil;ar a surgir, e, mesmo
assim, a maioria das infe&ccedil;&otilde;es podem ser tratadas com medicamentos
adequados. Com amor e cuidados, muitos gatos FIV+ podem atingir a expectativa de
vida normal. Atualmente, n&atilde;o &eacute; incomum encontrar gatos FIV+ com 15
anos.
O FIV s&oacute; pode ser transmitido de gato para gato, e n&atilde;o para os seres
humanos ou outros animais.
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Cuca, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 9
anos..Ao nosso cuidado há mais de 9 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 8157 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8157
Esta gatinha foi recolhida h&aacute; pouco tempo, por isso &eacute; um pouco
arisca, mas nada que com muito miminho n&atilde;o mude
www.facebook.com/photo.php?fbid=553406821424427&amp;set=a.48586107151233
6.1073741828.485641981534245&amp;type=3&amp;theater
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Ervilha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12236 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12236
ERVILHA - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: F&eacute;mea
Idade: Adulta (nascida em abril 2016)Local: Vila Real Caracteristicas: Extremamente
Meiga e muito soci&aacute;vel com gatosObs: Desparasitada / Esterilizada
Hist&oacute;ria: A Ervilha, juntamente com os seus irm&atilde;os, foi recolhida da rua
com poucos dias de vida e foi alimentada a biber&atilde;o por uma das nossas
volunt&aacute;rias. &Eacute; uma gatinha extremamente afetuosa e que adora a
companhia humana. Continua &agrave; espera de uma oportunidade de ter uma
fam&iacute;lia que a estime!Ter&aacute; de ser adotada em conjunto com outro gato,
ou ser adotada por algu&eacute;m que j&aacute; tenha um ou mais gatos em casa,
pois este gatinha foi criada a biber&atilde;o e est&aacute; habituado desde sempre
&agrave; companhia de outros
gatos.https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&am
p;album_id=485861071512336
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Estação, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12272 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12272
ESTA&Ccedil;&Acirc;O - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo:
FemeaIdade: Jovem (nascida em maio 2017)Local: Vila Real Caracteristicas: Meigo
e soci&aacute;vel com gatosObs: Desparasitado / esterilizadaHist&oacute;ria: A
Esta&ccedil;&atilde;o e os seus irm&atilde;os (tamb&eacute;m dispon&iacute;veis
para ado&ccedil;&atilde;o), foram encontrados na rua quando ainda eram
beb&eacute;s. Felizmente foram salvos e cresceram muito bem. Est&aacute;
dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o e &agrave; espera de uma
fam&iacute;lia que a estime!Contactos:Plataforma ProanimalTelem&oacute;vel:
910600404E-mail: pproanimal@gmail.com
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Ferreirinha, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12574 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12574
FERREIRINHA- Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo:
F&eacute;meaIdade: Adulta (nascida em abril 2016)Local: Vila Real Caracteristicas:
Meiguinha, gosta muito de colo mas n&atilde;o gosta de se sentir apertadaObs:
Desparasitada / Esterilizada Hist&oacute;ria: Esta gatinha foi atropelada e resultante
disso, teve uma fratura da s&iacute;nfise mandibular. Foi sujeita a uma cirurgia de
resolu&ccedil;&atilde;o em que se uniu e fixou a mand&iacute;bula e correu tudo
muito bem.Est&aacute; completamente recuperada e espera por uma familia que lhe
d&ecirc; o conforto de um lar! Sua p&aacute;gina
aqui:https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485861071512336.
1073741828.485641981534245/1564223097009456/?type=3&amp;theater
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Íris, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 8493 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8493

Madrinha/Padrinho - N&atilde;oSe quiser ser madrinha/padrinho desta gatinha deve
preencher o seguinte formul&aacute;rio:http://form.jotformeu.com/<wbr
/>form/32935231160345ContactosPlataforma ProAnimalTelem&oacute;vel:
910600404E-mail: pproanimal@gmail.comN&ordm; SOLID&Aacute;RIO: 760450051
(0,60&euro; + iva)
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Jack, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11396 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11396
O Jack &eacute; um gatinho extremamente meigo,brincalh&atilde;o, e muito
soci&aacute;vel com gatosHist&oacute;ria: O Jack e os seus irm&atilde;os
(tamb&eacute;m dispon&iacute;veis para ado&ccedil;&atilde;o), foram abandonados
dentro de um caixote do lixo quando tinham menos de uma semana de vida...
Felizmente foram salvos e criados a biber&atilde;o por uma das volunt&aacute;rias e
cresceram muito bem, estando agora dispon&iacute;veis para ado&ccedil;&atilde;o e
&agrave; espera de uma fam&iacute;lia que os estime!
Ter&aacute; de ser adotado em conjunto com outro gato, ou ser adotado por
algu&eacute;m que j&aacute; tenha um ou mais gatos em casa, pois este gatinho foi
criado a biber&atilde;o e est&aacute; habituado desde sempre com companhia de
outros gatos.
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485861071512336.1073
741828.485641981534245/1146266252138478/?type=3&amp;theater
Condi&ccedil;&otilde;es de Ado&ccedil;&atilde;o:- Assinatura termo de
responsabilidade- Chip + vacina (no ato da ado&ccedil;&atilde;o)
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.
Contactos:
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Jony, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8
anos..Ao nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 8506 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=8506
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Junior, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12228 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12228
JUNIOR - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoIdade: Jovem
(nascido em abril 2016)Local: Vila Real Caracteristicas: Muito Meigo,
brincalh&atilde;o, e muito soci&aacute;vel com gatosObs: Desparasitado/Castrado
Hist&oacute;ria: O Junior, juntamente com os seus irm&atilde;os, foi recolhido da rua
com poucos dias de vida e foi alimentado a biber&atilde;o por uma das nossas
volunt&aacute;rias. &Eacute; saud&aacute;vel e est&aacute; &agrave; espera de
uma fam&iacute;lia que o estime!Ter&aacute; de ser adotado em conjunto com outro
gato, ou ser adotado por algu&eacute;m que j&aacute; tenha um ou mais gatos em
casa, pois este gatinho foi criado a biber&atilde;o e est&aacute; habituado desde
sempre &agrave; companhia de outros gatos.Sua p&aacute;gina
aqui:https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&amp;
album_id=485861071512336
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Kika, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11408 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11408
Hist&oacute;ria:
Esta gatinha foi encontrada quando tinha cerca de 1 semana de vida.. Depois de
amamentada a biber&atilde;o por uma das nossas volunt&aacute;rias, cresceu muito
bem e est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o!
&Eacute; Extremamente Meiga, brincalhona e muito soci&aacute;vel com gatos
Ter&aacute; de ser adotada em conjunto com outro gato, ou ser adotada por
algu&eacute;m que j&aacute; tenha um ou mais gatos em casa, pois esta gatinha foi
criado a biber&atilde;o e est&aacute; habituada desde sempre &agrave; companhia
de outros gatos.
Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma Proanimal
Se re&uacute;ne as condi&ccedil;&otilde;es necess&aacute;rias para adotar, para
mais informa&ccedil;&otilde;es, dever&aacute; entrar em contacto atrav&eacute;s do
email ou pelo n&uacute;mero de telefone.
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485861071512336.1073
741828.485641981534245/1146266682138435/?type=3&amp;theater
Condi&ccedil;&otilde;es de Ado&ccedil;&atilde;o:
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Kiko, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11326 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11326
Este gatinho, de nome Kiko, chegou at&eacute; n&oacute;s pois o seu dono tinha
falecido e n&atilde;o havia ningu&eacute;m que pudesse ficar com ele...
Felizmente conseguimos logo uma FAT (fam&iacute;lia de acolhimento
tempor&aacute;rio) que o p&ocirc;de receber e por isso, encontra-se agora
dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!
&Eacute; um gatinho com 2 anos de idade, meigo e saud&aacute;vel!
Quem lhe d&aacute; uma oportunidade?

Mais fotos aqui:
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1079717075460063
Contactos:
Plataforma ProanimalTelem&oacute;vel: 910600404E-mail: pproanimal@gmail.com
N&ordm; SOLID&Aacute;RIO: 760450051 (0,60&euro; + iva)
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Laranjinha, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 10137 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10137
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Lira, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11405 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11405
LIRA - PARA ADO&Ccedil;&Atilde;O!Sexo: F&ecirc;mea/EsterilizadaData de
Nascimento: abril de 2016Local: Vila Real Caracter&iacute;sticas: Esta gatinha
&eacute; extremamente meiga e soci&aacute;vel, est&aacute; habituada a conviver
com v&aacute;rios gatos.Hist&oacute;ria:Esta gatinha foi encontrada quando tinha
cerca de 1 semana de vida.. Depois de amamentada a biber&atilde;o por uma das
nossas volunt&aacute;rias, cresceu muito bem e est&aacute; dispon&iacute;vel para
ado&ccedil;&atilde;o!&Eacute; Extremamente Meiga, brincalhona e muito
soci&aacute;vel com gatosTer&aacute; de ser adotada em conjunto com outro gato,
ou ser adotada por algu&eacute;m que j&aacute; tenha um ou mais gatos em casa,
pois esta gatinha foi criado a biber&atilde;o e est&aacute; habituada desde sempre
&agrave; companhia de outros gatos.Sua p&aacute;gina
aqui:https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1457428674355566
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Lord - Colónia Santa Marta, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte
Desconhecido com 6 anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 10795 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=10795

O Lord &eacute; um beb&eacute; meiguinho, um pouco t&iacute;mido para quem
nao conhece e soci&aacute;vel com outros gatos.
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/953086994789739
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Mapiko, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 12
anos..Ao nosso cuidado há mais de 12 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12123 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12123
MAPIKO - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!
Sexo: Macho
Idade: Adulto
Local: Vila Real
Caracteristicas: Muito meiguinho e muito soci&aacute;vel com outros gatos
Obs: Desparasitado / Esterilizado / FIV +
Hist&oacute;ria: Este gatinho foi encontrado abandonado na esta&ccedil;&atilde;o de
Vila Real, tendo ficado sempre no mesmo sitio durante dias... Felizmente conseguiuse uma FAT (familia de acolhimento tempor&aacute;rio) e foi possivel recolh&ecirc;lo.
O Mapiko &eacute; uma gatinho extremamente afetuoso, &eacute; muito grato e
adora a companhia humana. J&aacute; teve uma vida dificel... tamb&eacute;m
merece o conforto de um lar e uma familia que o estime. Ser&aacute; um excelente
companheiro para quem lhe der uma oportunidade!
Sua p&aacute;gina aqui:
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Mel, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 8 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 8 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11310 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11310
A Mel &eacute; uma gatinha que foi recolhida da rua juntamente com os seus
beb&eacute;s. Os filhotes foram todos adotados e a maexinha ficou para tr&aacute;s.
&Eacute; muito meiga mas n&atilde;o gosta da companhia de outros gatos.
Quem lhe d&aacute; uma oportunidade de ter uma familia?

Mais fotos aqui:
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1125624114202692

Madrinha/Padrinho - N&atilde;o
Para o envio de donativos monet&aacute;rios, agradecemos que o fa&ccedil;am para
o NIB da Plataforma (BPI): 0010-0000-48143250001-21
IBAN - N&uacute;mero Internacional de Conta Banc&aacute;riaPT50 0010 0000
4814 3250 0012 1SWIFT/BICBBPIPTPLContactos:Plataforma
ProanimalTelem&oacute;vel: 910600404E-mail: pproanimal@gmail.comN&ordm;
SOLID&Aacute;RIO: 760450051
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Nica, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 7
anos..Ao nosso cuidado há mais de 7 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 9342 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=9342
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Niko, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12219 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12219
NIKO- Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoIdade: nascido em
3 maio 2017Local: Vila Real Caracteristicas: Muito meigo, divertido, brincalh&atilde;o,
soci&aacute;vel com gatosObs: Desparasitado / CastradoHist&oacute;ria: O Niko
&eacute; filho de uma gatinha de rua, &eacute; meiguinho e afetuoso, adora
companhia humana mas tamb&eacute;m gosta do seu espa&ccedil;o. Tem muito
amor para dar e ainda est&aacute; &agrave; espera de uma fam&iacute;lia que o
estime!Mais fotos
aqui:https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1445450668886700
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Oddie, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5
anos..Ao nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12119 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12119
ODDIE - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!
Sexo: Macho
Idade: Muito Jovem (nascido em abril 2017)
Local: Vila Real
Caracteristicas: Muito meiguinho, brincalh&atilde;o, soci&aacute;vel com gatos
Obs: Desparasitado / ser&aacute; entregue esterilizado
Hist&oacute;ria: Este gatinho, juntamente com os seus irm&atilde;os, foi recolhido da
rua quando ainda era muito pequenino. &Eacute; muito meiguinho e afetuoso e sem
sabermos porqu&ecirc;, continua &agrave; espera de uma familia que o estime!
Quem se apaixona?
Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma Proanimal
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/posts/1417011035063997
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Pintas, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11406 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11406
Hist&oacute;ria:
Este gatinho foi encontrado quando tinha cerca de 1 semana de vida.. Depois de
amamentado a biber&atilde;o por uma das nossas volunt&aacute;rias, cresceu muito
bem e est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o!
&Eacute; Extremamente Meigo, brincalh&atilde;o, soci&aacute;vel com gatos
Ter&aacute; de ser adotado em conjunto com outro gato, ou ser adotado por
algu&eacute;m que j&aacute; tenha um ou mais gatos em casa, pois este gatinho foi
criado a biber&atilde;o e est&aacute; habituado desde sempre &agrave; companhia
de outros gatos.
Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o Plataforma Proanimal
Se re&uacute;ne as condi&ccedil;&otilde;es necess&aacute;rias para adotar, para
mais informa&ccedil;&otilde;es, dever&aacute; entrar em contacto atrav&eacute;s do
email ou pelo n&uacute;mero de telefone.
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485861071512336.1073
741828.485641981534245/1146266395471797/?type=3&amp;theater
Condi&ccedil;&otilde;es de Ado&ccedil;&atilde;o:

Página 26 de 30

https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR

http://www.portugalzoofilo.

2022/12/04 - Animais para Adopção da Plataforma Proanimal - Telefone: 910600404 - E-mail: pproanimal@gmail.com

Shy, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 5 anos..Ao
nosso cuidado há mais de 5 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12120 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12120
SHY - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: MachoIdade: Muito
Jovem (nascido em abril 2017)Local: Vila Real Caracteristicas: T&iacute;mido,
soci&aacute;vel com outros gatos Obs: Desparasitado / ser&aacute; entregue
esterilizadoHist&oacute;ria: Este gatinho, juntamente com os seus irm&atilde;os, foi
recolhido da rua quando ainda era muito pequenino. &Eacute; ainda t&iacute;mido e
n&atilde;o gosta muito de ser tocado mas merece na mesma o conforto de uma
familia que o estime!Quem se apaixona?Ao cuidado da Associa&ccedil;&atilde;o
Plataforma Proanimal
https://www.facebook.com/pg/plataformaproanimalVR/photos/?tab=album&amp;albu
m_id=485861071512336
Se re&uacute;ne as condi&ccedil;&otilde;es necess&aacute;rias para adotar, os
interessados dever&atilde;o 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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Simi, Fêmea arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 11840 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=11840
SIMI - Para ado&ccedil;&atilde;o respons&aacute;vel!Sexo: F&eacute;meaIdade:
Jovem Adulta (nascida em janeiro de 2016)Local: Vila Real Caracteristicas:
T&iacute;mida, soci&aacute;vel com outros gatosObs: Desparasitada /
EsterilizadaHist&oacute;ria: Esta gatinha foi recolhida de rua pois tinha sido atacada
por um c&atilde;o que lhe fez uma enorme ferida na cauda e teve que ser
amputada.Est&aacute; perfeitamente saud&aacute;vel e &agrave; espera de uma
oportunidade de ter uma familia que a fa&ccedil;a feliz!
Sua p&aacute;gina aqui:
https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485861071512336.1073
741828.485641981534245/1291120597653042/?type=3&amp;theater
Madrinha/Padrinho - N&atilde;o
temContactos:pproanimal@gmail.com910600404N&ordm; SOLID&Aacute;RIO:
760450051 (0,60&euro; + iva)
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Torga, Macho arraçado(a) de Europeu Comum de porte Desconhecido com 6
anos..Ao nosso cuidado há mais de 6 anos.
Alojado na ala Sem Ala Indicada, box/jaula Sem Jaula Indicada
Usar Referência 12270 para mais informação.
http://www.portugalzoofilo.net/gatos/gato.jsp?animal_id=12270
TORGA - Para Ado&ccedil;&atilde;o Respons&aacute;vel!Sexo: MachoIdade: Adulto
(nascido em abril 2016)Local: Vila Real Caracteristicas: Meigo, um pouco
t&iacute;mido para quem n&atilde;o conhece.Est&aacute; habituado a conviver com
v&aacute;rios gatos.Obs: Desparasitado / CastradoHist&oacute;ria:Este gatinho foi
encontrado quando tinha cerca de 1 semana de vida.. Depois de amamentado a
biber&atilde;o por uma das nossas volunt&aacute;rias, cresceu muito bem e
est&aacute; dispon&iacute;vel para ado&ccedil;&atilde;o!Ter&aacute; de ser adotado
em conjunto com outro gato, ou ser adotado por algu&eacute;m que j&aacute; tenha
um ou mais gatos em casa, pois este gatinho foi criado a biber&atilde;o e
est&aacute; habituado desde sempre &agrave; companhia de outros gatos.Sua
p&aacute;gina
aqui:https://www.facebook.com/plataformaproanimalVR/photos/a.485861071512336.
1073741828.485641981534245/1345904995507935/?type=3&amp;theaterContactos
:Plataforma ProanimalTelem&oacute;vel: 910600404E-mail: pproanimal@gmail.com
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