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Adotares um gato é levares para casa um companheiro, mais do que um animal 
de estimação. Ele vai precisar de ter o seu espaço, os seus momentos a sós, a sua 
privacidade...mas vai ser também o teu  parceiro de brincadeiras, ágil e habilidoso, 
aventureiro mas astuto, sendo ao mesmo tempo capaz de proporcionar os momentos 
de carinho mais deliciosos. 

Os gatos podem, por vezes, parecer mais «selvagens», mas são animais com quem tudo 
pode e deve ser «negociado». Tens de o convencer de que a maneira como queres que 
eles façam as coisas é, efetivamente,  a melhor opção. Isto porque os gatos preci- 
sam de ser conquistados e não dominados. Deves, então, ganhar-lhe o  respeito, em 
vez de lhe impores vontades à força. É aqui que reside o maior desafio em ter um gato. 
Se souberes educá-lo sem stress, gritos ou frustrações, ganharás um  amigo para toda 
a vida.

Se estivermos predispostos a aceitar o gato como ele é, controlando o nosso impulso de 
o tentar dominar, poderemos então ser felizes com um gato, e ele connosco.
Achas que aí em casa estarão à altura do desafio? Se sim, terão de pensar em conjun-
to sobre os preparativos para o receber, para que esse momento excitante se torne a  
companhia agradável de uma vida. 
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Vantagens de ter um gato:

Dão pouco trabalho. Tens apenas de alimentá-lo, limpar-lhe a areia, dar-lhe 
mimos e brincar com ele;

São muito asseados, tanto no que toca ao fazer as necessidades como na higiene 
do pelo, patas e focinho;

Sendo normalmente mais pequenos, adaptam-se facilmente à vida num apartamen-
to; como gostam de ir petiscando ao longo do dia, os horários das refeições podem 
ser flexíveis;

Por serem animais mais pequenos, a despesa com eles é também menor, já que 
as quantidades de comida, as doses dos medicamentos ou dos desparasitantes, por 
exemplo, são também em menor quantidade;

Brincam muito, proporcionando-nos horas de diversão com as suas brincadeiras patetas;

O pelo do gato tem efeito anti-stress, e fazer-lhe festinhas acalma;

Faz-te companhia enquanto estás a estudar ou a fazer os TPC.

Para um gato a casa não é tua, é dele! Ele anda por 
toda a casa e acha que tudo é seu. Não tolera portas 
fechadas e mia até que as abram.
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Alergias

Há pessoas que são alérgicas aos gatos. Assim que entram numa casa com felinos 
começam a lacrimejar, espirrar, com comichões e, por vezes, ficam mesmo com proble-
mas respiratórios. 
Mas nem todas as pessoas com problemas alérgicos reagem necessariamente aos 
gatos: elas podem ser alérgicas a algumas coisas mas não terem qualquer reação 
negativa aos gatos. Por isso, mesmo que haja alguém com alergias em casa, não tenhas 
receio pois podem viver bem com um gato.

As pessoas, quando são alérgicas aos gatos, não têm de o ser 
só ao pelo! Podem fazer alergia também à caspa (descamação 
da pele) ou aos ácaros do pó, que se acumula com facilidade no 
pelo. Por isso há gatos que, mesmo tendo o pelo curto, podem 
provocar valentes reações alérgicas! E há outras raças de gato 
que, mesmo tendo o pelo comprido, não tendem a provocar tan-
tas reações! Varia muito... O azul russo, o balinês, o bengal e o 
sphinx (esta última com nenhum pelo) são algumas das raças que 
menos reações alérgicas costumam provocar.
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Quando chega o momento de escolher um gato, há um mundo de possibilidades. 
Muitas vezes, a oportunidade surge quando menos estamos à espera: podemos encon-
trar um gatinho abandonado na rua ou conhecermos uns amigos que têm uma 
ninhada para dar. Cada hipótese tem as suas vantagens e desvantagens e há que 
pesá-las na altura de decidir.

Escolher o melhor gato para ti e para a tua família

Comprar um gatinho de uma determinada raça, dá mais garantias quanto às 
suas caraterísticas físicas e ao seu comportamento em adulto. Sabendo como são os 
pais, é mais fácil prever como serão os filhotes. Mas atenção que cada felino tem as suas 
caraterísticas próprias, e estas não são nada previsíveis! Podem também 
variar consoante o estilo de vida da família, a educação, a alimentação e os cuidados de 
saúde que receberam.
Comprar um bosques da noruega, por exemplo, não garante que ele seja um gato mei-
go e fabuloso para qualquer família. Além disso, depois de comprar um gato, tem ainda 
de sobrar dinheiro para lhe dar uma boa alimentação e levá-lo ao veterinário. 
Há também que contar com os cuidados com o pelo, que podem ser muito exigentes 
em determinadas raças. Tudo isto deve ser pensado com calma!

Comprar ou adotar?
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Se optares por adotar, estarás a salvar 
um gato infeliz e abandonado e a dar-lhe 
uma família! E, não gastando dinheiro a 
comprá-lo, podes depois dar-lhe outras 
coisas de que ele precise. Um gatinho 
de raça indeterminada pode integrar-se 
tão bem ou melhor na tua família 
do que um gato com pedigree.

Se quiseres adotar, podes contactar um gatil, um abrigo ou associação, algumas 
lojas de animais ou anúncios na Internet. As clínicas veterinárias também costu-
mam ter anúncios de gatinhos que precisam de um lar.
Se a opção for um gato de raça, estes podem ser adquiridos através de criadores ou 
lojas de animais. Opta por criadores credenciados pelo clube português de fe-
linicultura, pois obedecem a uma série de regras de qualidade que garantem que 
entregarão os melhores gatos, nas melhores condições. As lojas de animais, muitas vezes, 
incluem no preço de compra do gatinho um conjunto de acessórios e produtos que 
serão necessários nos primeiros tempos (comida, cama, caixote da areia, etc.) e poderão 
também ajudar dando alguns conselhos.

Independentemente do local onde vás buscar o teu gato, deverás ter em atenção:

Onde podes ir buscar o teu companheiro felino?

As instalações onde estava (higiene do local, se tinha água e comida, se brincava 
ou se parecia mais triste e parado, se estava sozinho ou com outros gatos); se possível, 
tenta conhecer também os pais;
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Se já tinha sido consultado por um veterinário (se já tem vacinas e desparasitações 
internas e externas, com que produtos e quando foram administradas);

O estado dos olhos e nariz, se espirra ou se tosse; o estado do pelo; se anda 
bem e vos segue e reage às brincadeiras; se apresenta pulgas ou carraças, se tem 
feridas no corpo ou se se coça muito, etc.;

Que alimentação estava a fazer (é importante que peças um pouco dessa comida, 
para que o teu gato não fique com diarreia nos primeiros dias por uma mudança 
brusca na comida).

Um gatinho bebé, além de ser adorável, é também muito curioso, o que tem as 
suas vantagens e desvantagens. Se, por um lado, aceita com mais facilidade 
a mudança para um novo ambiente e o contacto com outras pessoas e animais, essa 
curiosidade também o leva a fazer mais disparates! Além disso, um bebé é muito 
mais dependente, irrequieto e rebelde!

Um gato adulto pode mostrar-se um pouco mais assustadiço e cauteloso, 
mas mais facilmente se torna um companheiro calmo e ponderado. E, além dis-
so, os gatos adultos são bem mais difíceis de adotar, pois toda a gente quer um bebé... 
Já imaginaste como seria maravilhoso poderes mudar o destino de um gatinho já cres-
cido, levando-o para viver com a tua família? Poderás acarinhá-lo e fazê-lo feliz.

Gatinho ou gato adulto?

Apesar de existirem imensas raças de gatos conhecidas e registadas, o seu tamanho 
e as caraterísticas físicas em adulto não variam tanto como na espécie canina. O peso 
dos gatos varia entre os 2,5-3 kg (os mais pequenos), podendo chegar aos 12 kg em 
algumas raças (como os gigantes savannah, raça rara em Portugal, que parecem uns 
pequenos leopardos, ou os main coon, mais peludinhos). Estes valores referem-se ao 
peso ideal do gato adulto, no entanto se o deixarmos ganhar muito peso, estes 
valores tendem a aumentar, por vezes para níveis assustadores…

Raças de gatos
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Não se devem confundir tipos e cores de pelagem com raças! 
O que geralmente identificamos como siamês, com a sua pelagem 
bege/branca, com as patas, cauda e focinho castanho-escuros, 
é mais corretamente designado por pelagem colourpoint (pelo 
facto de ocorrer preferencialmente nessas zonas). Os gatos 
persa ou himalaio também podem ter esta coloração. 

o que 
procuras? tens de ter em atenção...

Nomes das raças
(aLguns são difíceis 

de pronunciar!)

Podem tratar sozinhos do seu pelo, 
bastando uma escovadela semanal 
suave.

Gatos de pelo 
curto

Precisam de ser escovados diariamente 
para manter o pelo sem nós. Devem 
tomar banho com um champô especial 
com alguma frequência. Se não houver 
muito tempo ou paciência para «con-
vencer» o gato a deixar-se escovar, é 
melhor pensar noutras alternativas...

Gatos de pelo 
comprido persa

main coon
ragdoll
himalaio
bosques da noruega

europeu comum
chartreux
abissínio

Exigem imensos cuidados com a pele, 
por vezes até mais cuidados do que 
um gato de pelo comprido.

Gatos sem pelo sphynx
devon rex

Mais do que o tamanho, há que ter em conta que há vários tipos de pelagens e cada uma 
implica cuidados especiais.
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Nunca te esqueças de que cada gato é um caso particular, com as suas manias, 
preferências e fobias, eles não vêm «formatados»!

Os felinos com coloração tricolor (branca, amarela e preta) são 
quase sempre fêmeas: por uma questão genética, esta pelagem 
só surge naturalmente nas gatas.

Dependendo do sítio onde vives, esta deve ser uma questão a discutir lá em casa. Se 
moras num apartamento num 9.º andar, não há dúvidas: o teu gatinho viverá exclusi-
vamente dentro de casa. Mas, se habitas numa vivenda com jardim, deves saber 
que deixá-lo ir à rua tem imensas vantagens mas também pode ser perigoso.

Um gato que vá à rua faz mais exercício, brinca mais, satisfaz o seu instinto de caça e 
tem uma vida menos monótona do que um que esteja sempre dentro de casa. 
Mas corre também riscos muito sérios.

Gato indoor ou gato outdoor (gato de casa ou com 
aceso à rua)
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Em casa, o teu gato ficará mais protegido e terá mais probabilidades de viver 
uma vida longa e saudável. Para que o teu gato possa estar confortavelmente deitado, 
enquanto vê tudo o que se passa na rua, coloca camas e áreas de descanso junto às jane-
las (fechadas, claro!).

Na rua, o teu gato pode:

      Ser atropelado, se fugir para a estrada;
      Perder-se e não ser capaz de voltar para casa;
      Ser mordido por cães ou por outros gatos;
      Apanhar doenças (algumas delas graves, como a sida ou a leucemia felinas);
      Ter acesso a plantas tóxicas, comida estragada, venenos, etc.
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Podes optar por uma solução mista que concentre o melhor de cada estilo de vida: 
habitua-o a ir à rua de trela ou na transportadora, desde que sempre acom-
panhado pelos donos, claro! Assim, ele conhecerá o jardim, a relva e os passarinhos, 
habitua-se a estes sons e texturas, satisfaz a sua curiosidade, tudo isto na segu-
rança da vossa companhia e sem encontros «inesperados» que o assustem.

Atenção: nem todos os gatos 
gostam desta aventura. Se se assus-
tarem, podem acabar por fugir e, 
com o medo e o stress, magoar-te!

Se vives num apartamento e tens um ou vários gatos: 
atenção! As janelas e portas devem estar sempre 
fechadas ou vigiadas, pois o risco de eles fugirem 
ou caírem é enorme. Muitas vezes estão distraídos a 
caçar um inseto que voa pela janela e vão atrás dele, 
ou desequilibram-se por calcularem mal um salto… Por 
isso, já sabes: se a persiana está para cima, a janela 
tem de estar fechada; se quiseres arejar a casa e abrir 
a janela, a persiana tem de estar para baixo! Em alter-
nativa, podes arranjar umas redes mosquiteiras, que 
permitem ter a janela aberta e entrar luz, mas ao mes-
mo tempo protegem o animal de qualquer queda.
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Esta é uma boa questão, mas que não tem a mesma resposta em todos os casos. Por 
um lado, os gatos são animais sociais, mas por outro, não se dão todos bem de 
forma instantânea. Assim, se a tua família passa pouco tempo em casa, poderá 
ser uma boa ideia adotarem logo dois gatinhos bebés, para fazerem companhia 
um ao outro. Por outro lado, adotar dois gatos adultos, principalmente se forem dois 
machos, tende a não ser muito boa ideia, pois só muito dificilmente se darão bem e 
serão verdadeiramente felizes: podem tolerar-se, no máximo, mas o mais provável é 
que haja lutas territoriais em casa com alguma frequência.

Assim, e tendo em conta que cada caso é um caso, as possibilidades com maior taxa de 
sucesso são:

Ter um ou vários gatos?  

Adotar dois gatinhos bebés (melhor ainda se forem irmãos);

Adotar um conjunto de adultos que sempre tenham vivido juntos (tornam-se 
verdadeiramente inseparáveis!);

Já tendo um gato adulto em casa, ao adotar um segundo gato, convém que 
este seja bebé e, de preferência, do sexo oposto. Desta forma, a aceitação é 
mais fácil (o gato «residente» não se sentirá tão ameaçado quanto à sua posição 
social em casa);

Se a adoção for de dois gatos do mesmo sexo, a probabilidade de duas fêmeas se 
darem bem é maior do que se forem dois machos.

Se tiveres vários gatos em casa, há uma série de re- 
quisitos que devem ser cumpridos para que reine a paz 
e a harmonia em casa e não haja competição entre eles: 
vários caixotes de areia, taças de comida e água, áreas 
de descanso, etc.
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