
História diferente para
contar tem Conceição Ama-
ral, que saiu de Lisboa em
2006 para ir viver em Bena-
vente, mas cedo percebeu
que tinha um problema à
porta. Uma vizinha tinha
deixado uma ninhada de ga-
tos ao abandono e,empouco
tempo, o número de bocas
para alimentar era maior do
que os seus recursos para o
fazer.AocontráriodeZulmi-
ra,dizqueacâmaralocalrea-
giu com indiferença à ques-
tãodacolóniadescontrolada.

“Disseram-mequesevies-
sembuscarosgatosseriapara
os eutanasiar”, diz-nos, ela
que conseguiu dar para ado-
ção, a amigos e familiares,
“entre 20 e 30 gatos” e, de-
pois,decidiu tomar uma ati-
tude mais radical. Começou
por distribuir a pílula pelas
gatas, mas dado que não re-
solveu o problema [“conti-
nuavam a aparecer grávi-
das”], encontrou empatia
junto de uma clínica veteri-
nária e andou de porta em
portaamobilizarosvizinhos.
Alguns ainda sugeriram que
“simplesmente não se ali-
mentassemosanimais”.

“Achoqueissoéumacruel-
dade e está, aliás, definido
comotalnanovaleideprote-
çãoaosanimais”,dizConcei-
ção Amaral, a quem, neste
momento, só falta esterilizar
duasgatas.

Cirurgia simples
A veterinária Diana Simões,
queestáaacompanharases-
terilizações em Benavente,
trabalhou anteriormente no
Cartaxo, onde os protetores
das colónias [as pessoas que
alimentam os gatos de rua]
não permitiram que estes
fossem esterilizados. “De-
pende da mentalidade de
cadaum,masaverdadeéque
hápessoasquenãopercebem
queamedidamelhoraaqua-
lidade de vida destes ani-
mais”, diz, explicando que o
procedimento é simples (de-
mora apenas 40 minutos) e o
menosinvasivopossível.

QUEM ALIMENTA OS GATOS É PROTETOR DE COLÓNIA

GATOS ESTERILIZADOS TÊM UMA MARCA NA ORELHA

�
histórias

esterilizações, faltará definir
os espaços para alimentação
e abrigo dos gatos daquela
península. “Os animais têm
tantodireitocomonósaoes-
paço natural”, constata, ele
que se desloca regularmente
aTroiapara,juntamentecom
a mulher, os alimentar. “São
animais que não chateiam
ninguém e que, se tiverem o
mínimo de condições, não
andam a causar mau am-
bientenemaremexerolixo –
comomuitostemem.”�D

“Estamosafalardocortede
um centímetro apenas”, ex-
plica. “O pós-operatório é
rápido porque usamos anti-
bióticos de longa duração. A
ideia é que o animal seja de-
volvidoaolugardeondeveio,
agoracomumamarca:aore-
lha esquerda leva um peque-
nocorte.Esemnovasninha-
das também não terá de dis-
putaracomidaexistente.”

José Fidalgo, representante
do grupo Amigos dos Gatos
da Troia, diz que depois das

“Privar os
animais de
alimentação
é uma
crueldade
punível por lei”
Conceição Amaral
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