


Este domingo, a Mafaldinha foi almoçar com os pais a casa da avó Sofia. E desta vez, ela tinha 
uma grande surpresa à espera: uma gatinha vadia escolheu o quintal da avó para dar à luz! Ela 
teve uma irresistível ninhada de cinco amorosos gatinhos. 

— A mãe gata é muito meiga e cuidadosa, dá gosto vê-la tratar tão bem dos filhotes! Como 
lhe tenho dado abrigo e comida, sente-se protegida e confia em mim, deixando-me chegar perto 
dela e dos gatinhos! A única menina é aquela pequenota com manchinhas brancas, pretas e 
amarelas, pois estes gatos com pelagem tricolor são quase sempre fêmeas! — explicou a avó.

— Oh, avó, mas são todos tão diferentes! Só há um parecido com a mãe! — observou, 
intrigada, a Mafalda.

— Pois são! — confirmou a avó. — Numa mesma ninhada pode haver gatinhos de aspeto 
muito diferente, até porque podem ter pais diferentes! — explicou ela.

— O que lhes vai acontecer? — perguntou a mamã à avó Sofia.  

— Bem, já decidi que vou adotar a mãe gata e chamar-lhe Pipoca. Quando os pequenotes 
deixarem de mamar, por volta dos 1-2 meses de idade, levo-a ao veterinário: vamos vaciná-la, 
desparasitá-la, aplicar-lhe o microchip e planear a cirurgia para não ter mais bebés e poder 
andar por aí à vontade. Quanto aos filhotes, depois de também irem à consulta ver se está tudo 
bem e fazerem a primeira desparasitação, vou dá-los a quem cuide bem deles, mas só quando 
conseguirem comer sozinhos.

— Oh, mas não podes ficar com todos os gatinhos, avó? — perguntou a Mafalda.

— Não pode ser, Mafalda! Só posso ficar com um para poder cuidar bem dele. Quando temos 
demasiados animais, podemos não conseguir dar-lhes todas as condições necessárias.

4 5

AF_M_Gatinho.indd   4-5 26/09/2017   09:51:48



Este domingo, a Mafaldinha foi almoçar com os pais a casa da avó Sofia. E desta vez, ela tinha 
uma grande surpresa à espera: uma gatinha vadia escolheu o quintal da avó para dar à luz! Ela 
teve uma irresistível ninhada de cinco amorosos gatinhos. 

— A mãe gata é muito meiga e cuidadosa, dá gosto vê-la tratar tão bem dos filhotes! Como 
lhe tenho dado abrigo e comida, sente-se protegida e confia em mim, deixando-me chegar perto 
dela e dos gatinhos! A única menina é aquela pequenota com manchinhas brancas, pretas e 
amarelas, pois estes gatos com pelagem tricolor são quase sempre fêmeas! — explicou a avó.

— Oh, avó, mas são todos tão diferentes! Só há um parecido com a mãe! — observou, 
intrigada, a Mafalda.

— Pois são! — confirmou a avó. — Numa mesma ninhada pode haver gatinhos de aspeto 
muito diferente, até porque podem ter pais diferentes! — explicou ela.

— O que lhes vai acontecer? — perguntou a mamã à avó Sofia.  

— Bem, já decidi que vou adotar a mãe gata e chamar-lhe Pipoca. Quando os pequenotes 
deixarem de mamar, por volta dos 1-2 meses de idade, levo-a ao veterinário: vamos vaciná-la, 
desparasitá-la, aplicar-lhe o microchip e planear a cirurgia para não ter mais bebés e poder 
andar por aí à vontade. Quanto aos filhotes, depois de também irem à consulta ver se está tudo 
bem e fazerem a primeira desparasitação, vou dá-los a quem cuide bem deles, mas só quando 
conseguirem comer sozinhos.

— Oh, mas não podes ficar com todos os gatinhos, avó? — perguntou a Mafalda.

— Não pode ser, Mafalda! Só posso ficar com um para poder cuidar bem dele. Quando temos 
demasiados animais, podemos não conseguir dar-lhes todas as condições necessárias.

4 5

AF_M_Gatinho.indd   4-5 26/09/2017   09:51:48



A caminho de casa, a Mafalda estava muito pensativa e, como ela é tagarela, os pais 
estranharam. Até que, por fim, disse, de forma decidida:

— Papás, gostava muito que ficássemos com um dos gatinhos da Pipoca! Sei que é uma 
grande responsabilidade, mas já me sinto crescida o suficiente para poder cuidar de um 
bichinho. Juro que vou ajudar em todas as tarefas!

— Hum… prometemos que vamos pensar nisso — respondeu o pai da Mafalda.

No final do dia, os pais conversaram e concordaram que seria boa ideia a família adotar um 
animal de estimação. E um gato era o companheiro ideal para se ter num apartamento. Contudo, 
ficaram na dúvida sobre se deveriam adotar um gato da ninhada da Pipoca ou de alguma outra 
raça que melhor se adequasse.

— Parece-me boa ideia investigarmos sobre as diferentes raças de gatos — disse a mãe.

— Sim, até porque já ouvi falar de uns que não têm pelo! — disse o pai, preocupado, ao 
imaginar o pelo de gato espalhado pela casa toda.

Os pais e a Mafalda pesquisaram na Internet e em livros sobre algumas caraterísticas das suas 
raças preferidas.
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PERSA

• Raça originária do Irão (antiga Pérsia).

• Gatos muito peludos, de ar distinto e imponente.

• Focinho curto, achatado e largo que, a par dos olhos grandes e esbugalhados, 
podem dar-lhe um ar rezingão. São, contudo, gatos muito simpáticos.

• Pelo comprido, denso, de textura fina e sedosa. Pode ter várias tonalidades: 
preta, cinza, amarela, creme ou branca, variando também a cor dos olhos.

• Cuidar bem desta linda pelagem requer imensos cuidados — escovagem diária, 
banhos frequentes — para evitar que se formem nós que, se não forem eliminados, 
podem obrigar a que sejam tosquiados!

• Tranquilos e meigos, adoram a companhia de pessoas e de outros animais. São 
tipicamente gatos de interior, pouco adaptados às aventuras no exterior. 

• Devido à forma do focinho, surgem com frequência dificuldades respiratórias, 
alergias, inflamações dos olhos e, por vezes, têm até os dentes tortos. Existe também 
uma predisposição para terem problemas cardíacos e renais.

• A limpeza dos olhos é obrigatória pois, devido a terem um focinho curto, 
lacrimejam mais. Nos gatos de pelo mais claro, a zona à volta dos olhos pode 
inclusivamente adquirir um tom amarelado. Limpar essa zona usando uma rodela de 
algodão embebida em soro fisiológico ou um líquido especial de limpeza ocular.

• Como têm muito pelo, por vezes parecem enormes, mas quando lhes pegamos ao 
colo, são levezinhos. Em adultos, o seu peso pode variar entre os 3,5 kg e os 7 kg.
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EUROPEU COMUM

• São os gatos mais comuns, os que mais se veem um pouco por todo o lado. 
Enquanto raça são relativamente recentes, e até há bem pouco tempo eram 
chamados de «rafeiros». 

• São brincalhões e curiosos por natureza. Alguns têm um espírito mais 
selvagem e aventureiro e gostam de ter acesso à rua, outros são mais caseiros e 
vivem felizes dentro de casa.

• Podem apresentar-se numa enorme variedade de cores e tamanhos mas são 
geralmente gatos de porte médio, que pesam entre os 3 kg e os 7 kg em adultos.

• Normalmente, o pelo é curto e de fácil manutenção e pode apresentar várias 
combinações de cores e padrões.

• São astutos, resistentes e caçadores exímios.

• Sociáveis, adaptam-se muito bem a outros animais e a crianças.

• São normalmente muito fáceis de educar.

• É importante mantê-los ativos e interessados em jogos e brincadeiras, para 
que não se aborreçam e não fiquem demasiado gordinhos.
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