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Texto Ana Maria Ribeiro

Umaoperaçãopormenosgatinhos
ANÓNIMOS E ASSOCIAÇÕES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS JUNTAM-SE
ÀS AUTORIDADES PARA ACABAR COM AS COLÓNIAS DESCONTROLADAS

múnicocasalde
gatosdeixadosà
solta gera, em
dez anos,80 mil
animais de rua.
Os dados, assustadores, foramempiricamentetestados
eháumnúmerocrescentede
cidadãos anónimos conscientes do problema e resolvidos a dar-lhe solução. Se,
nos últimos 30 anos, as autarquias tinham como prática capturar e abater os animaissemprequehaviaqueixas dos munícipes – uma
medida que se revelou ineficaz [outros gatos apareceriam para ocupar o espaço
deixado vazio pelos anteriores] –, desde 2009 passou a
aplicar-se entre nós o métodoCED:Captura,Esterilização 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-

U

50 domingo

mara Municipal de Grândola
anunciavaqueiadarinícioao
processo de esterilização em
massadosgatosquedeambulam 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 autarquia a aplicar um método
aplaudido “por quem gosta e
porquemnãogostadegatos”,
conforme garante à ‘Domingo’MariaPintoTeixeira,diretoradaAnimaisdeRua.
“Quando a nossa associação começouatentar implementar o programa, em
2006,receámos não ser bem
recebidos. Afinal, a logística
da captura é chocante: chegamos com armadilhas, fechamos os animais em caixas... ”, recorda. “Mas ao fim
de algum tempo, quando as
pessoas perceberam o que
estávamosafazer,passarama
colaborar.Agoraatédequem
nãogostadosgatostemosrecebidodonativos...”

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

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

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

O caso de Sintra
Com mais de 15 mil gatos esterilizadosatéaomomento,a
AnimaisdeRuatemjáprotocolos estabelecidos com as
autarquiasdeLisboa,Oeiras,
Cascais, Faro, Vila Nova de
Gaia, Matosinhos e Ponta
Delgada (Açores) e pretende
vir a espalhar o projeto gradualmente por todo o País.A
primeiradetodasfoi,porém,
a Câmara Municipal de Sintra, que este ano destinou
pouco mais de 172 mil euros
ao seu gabinete médico-veterinário.Oresponsávelpelo
pelouro, o vereador Luís Patrício, tem orgulho na forma
como a autarquia conseguiu
implementar o programa,
que diz ter “uma inegável
taxadesucesso”.

