
mara Municipal de Grândola
anunciavaqueiadarinícioao
processo de esterilização em
massadosgatosquedeambu-
lam por Troia, Setúbal, uma
medida há muito reclamada
pelosAmigosdosAnimaisde
Troia e alcançada depois de
denúncias de maus-tratos
aosanimais.Grândolatorna-
-se assim a mais recente au-
tarquia a aplicar um método
aplaudido “por quem gosta e
porquemnãogostadegatos”,
conforme garante à ‘Domin-
go’MariaPintoTeixeira,dire-
toradaAnimaisdeRua.

“Quando a nossa associa-
ção começou a tentar imple-
mentar o programa, em
2006,receámos não ser bem
recebidos. Afinal, a logística
da captura é chocante: che-
gamos com armadilhas, fe-
chamos os animais em cai-
xas... ”, recorda. “Mas ao fim
de algum tempo, quando as
pessoas perceberam o que
estávamosafazer,passarama
colaborar.Agoraaté de quem
nãogostadosgatostemosre-
cebidodonativos...”

múnicocasalde
gatos deixados à
solta gera, em
dez anos,80 mil
animais de rua.

Os dados, assustadores, fo-
ram empiricamente testados
e háumnúmero crescente de
cidadãos anónimos cons-
cientes do problema e resol-
vidos a dar-lhe solução. Se,
nos últimos 30 anos, as au-
tarquias tinham como práti-
ca capturar e abater os ani-
mais sempre que havia quei-
xas dos munícipes – uma
medida que se revelou inefi-
caz [outros gatos aparece-
riam para ocupar o espaço
deixado vazio pelos anterio-
res] –, desde 2009 passou a
aplicar-se entre nós o méto-
do CED: Captura,Esteriliza-
ção e Devolução, também
designadoporCER:Captura,
Esterilização e Recolocação.
Um sistema importado dos
EUAeque,estesim,jáprovou
asuaeficácianaestabilização
do número de animais nas
colónias.

Na semana passada, a Câ-

Istoporqueosgatos,depois
de esterilizados e devolvidos
ànatureza,nãolutamentresi
pelasfêmeasenãoemitemos
gritos típicos do período de
cio – as queixas mais fre-
quentesdequemtemdecon-
vivercomosanimaisderua.

O caso de Sintra
Com mais de 15 mil gatos es-
terilizadosatéaomomento,a
AnimaisdeRuatemjáproto-
colos estabelecidos com as
autarquias de Lisboa,Oeiras,
Cascais, Faro, Vila Nova de
Gaia, Matosinhos e Ponta
Delgada (Açores) e pretende
vir a espalhar o projeto gra-
dualmente por todo o País.A
primeirade todas foi,porém,
a Câmara Municipal de Sin-
tra, que este ano destinou
pouco mais de 172 mil euros
ao seu gabinete médico-ve-
terinário.O responsável pelo
pelouro, o vereador Luís Pa-
trício, tem orgulho na forma
como a autarquia conseguiu
implementar o programa,
que diz ter “uma inegável
taxadesucesso”.
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ANÓNIMOS E ASSOCIAÇÕES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS JUNTAM-SE
ÀS AUTORIDADES PARA ACABAR COM AS COLÓNIAS DESCONTROLADAS

Umaoperaçãopormenosgatinhos

A Associação
Animais
de Rua já
esterilizou
mais de quinze
mil gatos
desde 2006

Os animais
esterilizados
não lutam
pelas fêmeas
e não emitem
gritos típicos
do cio
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