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ACTA DA REUNIÃO REALIZADA NAS INSTALAÇÕES DA CMO – Divisão do Ambiente 

e Serviços Urbanos EM 12 DEZº 2011 

 

Pelas 12h00 do dia 12 de Dezembro de 2011, realizou-se uma reunião entre representantes da 

C.M.O. do Grupo Oeiras4Pets e da Associação Pé Ante Pata, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Colónias de gatos do Concelho de Oeiras; 

2. Estado das instalações do Canil/Gatil Municipal 

 

Á hora prevista iniciou-se a reunião onde estiveram presentes: 

 

Pela C.M.O. – Vereador do Ambiente Ricardo Barros e Veterinária Municipal Luisa Carmona; 

Pelo Grupo Oeiras4Pets – Maria Mayer, Sílvia Marques e Carlos Ricardo; 

Pela Associação Pé Ante Pata – Vanda Araújo. 

 

Ponto 1. – COLÒNIAS DE GATOS DO CONCELHO DE OEIRAS 

 

Reportando-se a uma promessa feita ao Grupo de Munícipes (ainda na altura não designados como 

Oeiras4Pets) e à Associação Pé Ante Pata no dia 2/7/2010, o Vereador Ricardo Barros veio 

transmitir que finalmente, iria iniciar o programa de esterilização de colónias de gatos, informando 

que iria ter uma reunião com a Drª Teresa Castelo Branco sobre o assunto. 

Perante esta informação, Carlos Ricardo referiu que a Teresa Castelo Branco pertence ao Grupo 

Oeiras4Pets e que numa das primeiras reuniões, chamaram erradamente ao Grupo, “Conjunto de 

Senhoras” Então agora enviam e-mails para o Grupo, para o “Conjunto de Senhoras”, etc. Mais 

referiu que toda a correspondência sobre os assuntos em debate, deverá ser sempre enviada para o 

Grupo Oeiras4Pets e Associação Pé ante Pata, anulando qualquer outro e-mail que possuam. 

Maria Mayer corroborou esta referência, reiterando que todos pertencem ao Grupo Oeiras4Pets. 

 

Após este esclarecimento, o Vereador Ricardo Barros continuou o seu relato, dizendo que nesta fase 

está ainda por decidir quais as colónias a intervir, saber a localização e encontrar responsáveis para 

as mesmas após a intervenção. 

 

Foi também referido pelo Vereador Ricardo Barros que na reunião havida com o Presidente Isaltino 

de Morais no dia 22 Julho p.p., o Grupo Oeiras4Pets se tinha comprometido a revelar os locais das 

colónias de gatos do Concelho de Oeiras o que, até à data, não fez, apenas indicando, no documento 

enviado em 20 Setembro 2011, o número de animais a intervir. 

Carlos Ricardo negou tal compromisso, já que tinha sido um dos elementos presentes na reunião 

com o presidente Isaltino de Morais. Tem plena consciência que tal não foi prometido referindo 

ainda que no documento enviado por e-mail à CMO no dia 20 Setembro do corrente ano, constava 

que não iam ser feitas quaisquer identificações de locais. Até 29 de Novembro, data da marcação da 

presente reunião, nada foi contestado pela CMO, pelo que se presume a sua aceitação. 

. 

Pelo Grupo Oeiras4Pets, Maria Mayer argumentou que, anteriormente, a C.M.O já tinha decidido 

começar pela colónia de Queijas, conhecida da autarquia. 

 

O Vereador Ricardo Barros informou que não avançou mais cedo por estar à espera de autorizações 

internas.  
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A representante da Associação Pé Ante Pata, Vanda Araújo, dirigindo-se à Drª Luísa Carmona, 

referindo o texto do e-mail que foi enviado pela CMO em 29 Novº, em que esta Veterinária afirma 

que as colónias do programa a implementar “devem estar localizadas em locais que não evidenciem 

sinais de insalubridade”, questionou-a directamente, perguntando caso déssemos a localização das 

colónias e estas não tivessem aquelas condições de salubridade, o que faria aos animais dessas 

colónias   

Ao que a Veterinária respondeu terem de existir pré-requisitos para as colónias serem trabalhadas e 

se existirem sinais de insalubridade a CMO terá de avaliar se podem intervir e se estas entram ou 

não no programa. 

 

Vanda Araújo insistiu, perguntando: Se não entram no programa, o que acontece aos animais? 

A resposta veio do Vereador Ricardo Barros que diz não saber, mas que da parte da CMO não pode 

existir uma resposta oficial, se provoca ou não insalubridade, queixando-se da forma como os 

munícipes, nomeadamente Queijas, alimentam os animais, com restos de comida.  

 

Vanda Araújo voltou a reforçar a tese que se já estivessem esterilizados não haveria lugar à 

reprodução e, provavelmente, algumas colónias já estariam praticamente extintas, adiantando que é 

precisamente pela falta de actuação da CMO no que toca à esterilização, a qual não foi aplicada, 

que leva as pessoas a alimentar os animais com restos de comida. 

 

O Vereador Ricardo Barros estipulou que uma colónia deverá ter entre 10 a 15 gatos cada e o 

processo é capturar, esperar os 8 dias legais para que sejam formalmente considerados “propriedade 

do município”, esterilizar e colocar no local depois de restabelecidos. E a comida terá de ser ração.  

Foi questionado pela representante da Associação onde colocaria os animais durante esses 8 dias 

visto que, até agora, têm dito e todos nós sabemos, que a CMO não têm instalações condignas para 

os receber. Referiu ainda que os gatos recolhidos durante 8 dias nas instalações insalubres do canil, 

iriam contrair doenças, pelo que seria preferível serem colocados durante esses dias de sequestro 

nas FAT’s que ficariam com eles durante o pós-operatório. 

 

O Vereador Ricardo Barros informou que a estadia de 8 dias nas instalações do canil é no sentido 

do cumprimento de uma disposição legal. 

Vanda Araújo dirigiu-se ao Vereador dizendo que só compreenderia esta preocupação com o 

cumprimento da legalidade se a autarquia se preocupasse em legalizar o seu canil que pertence a um 

conjunto de mais de 300 canis ilegais por todo o país. 

   

Aguarda-se decisão da CMO sobre a sugestão dos gatos serem entregues a FAT´s 

 

Ainda sobre a esterilização dos gatos, o Vereador informou que após a intervenção cirúrgica, ser-

lhes-iam colocadas coleiras, tendo Vanda Araújo dito que isso demonstra desconhecimento total da 

prática internacional que é um corte na orelha do animal esterilizado. Não houve resposta à Vanda 

Araújo.  

 

O Vereador Ricardo Barros recordou a promessa que fez à Associação Pé Ante Pata de ceder cães a 

Associações, hipótese que estava a estudar. 

Vanda Araújo retorquiu dirigindo-se à Veterinária Luisa Carmona que, no dia do Animal no Jardim 

de Oeiras em 2009, ao solicitar-lhe que cedesse á Pé Ante Pata 2 animais que não tinham sido 



adoptados, teve como resposta daquela Srª Veterinária que não dava animais a Associações, o que 

nos levou a crer que prefere dar-lhes a morte. 

 

Não houve comentários sobre este relato por parte dos representantes da CMO.   

  

 

Ponto 2 – ESTADO DAS INSTALAÇÕES DO CANIL/GATIL MUNICIPAL 

 

Pelo Grupo Oeiras4Pets, Maria Mayer referiu os anos consecutivos, ainda com a anterior vereação, 

em que o discurso continua o mesmo, nada mudou, levando à desconfiança total. 

Com voluntários e pouco dinheiro já se teria melhorado o canil. Afirmou não confiar absolutamente 

nada na Drª Luísa Carmona o que foi corroborado por Carlos Ricardo que referiu que dos vários 

veterinários seus amigos, todos têm a mesma opinião sobre esta Srª. 

Continuando, Maria Mayer indicou ser por essa razão que ninguém quer dar a localização dos 

animais. Mencionou que têm de ser efectuadas acções e dadas soluções para o Bem-Estar Animal 

por parte da CMO, que devolvam a todos a confiança na autarquia, sendo absolutamente necessário 

que se inicie um trabalho desinteressado e eficaz por parte da CMO, em conjunto com o Grupo, 

Associações e outros munícipes.  

 

O Vereador Ricardo Barros lamentou que os representantes do Grupo e Associação, nas suas 

intervenções, tenham tido uma postura agressiva, principalmente para com a Veterinária Municipal. 

Foi-lhe respondido que não se trata de agressividade, mas sim de revolta por se verificar a inacção 

da Câmara perante assuntos tão sensíveis e importantes como o Bem-Estar Animal. 

  

Sobre a vistoria efectuada ao canil de Oeiras, em resultado da petição entregue pelo grupo de 

munícipes, Maria Mayer referiu o antagonismo entre a posição da Veterinária Municipal, Luisa 

Carmona e o relatório da vistoria da DGV:  

Enquanto que a Veterinária indicou como motivo para não abrir as portas do canil de Paço de Arcos 

por ser uma zona técnica onde estão alojados animais em sequestro sanitário, animais doentes em 

recuperação e animais agressivos, a DGV refere, naquele relatório de vistoria, que não foram 

observados quaisquer sinais de animais em sofrimento, doentes ou mal tratados. 

São situações destas que levam à desconfiança por parte dos munícipes e ao descrédito da boa fé 

apregoada por estas instituições   

 

O Vereador Ricardo Barros referiu ter mágoa e alguma pena por Oeiras estar nestas condições no 

que respeita aos animais. Explicou as conhecidas duas áreas do canil, a de Paço de Arcos e a de 

Vila Fria, esta última onde estão os animais considerados adoptáveis pela Drª Luísa Carmona. 

Seguidamente o Vereador fez considerações sobre as más instalações do canil de Paço de Arcos 

confirmando o que foi descrito na petição: jaulas pequenas, sobrepostas, etc., tendo, no entanto, 

enaltecido a dedicação dos tratadores.  

Vanda Araújo referiu que, por muito amor que haja, as más condições físicas e estruturais do local 

estão longe de proporcionarem aos animais, enquanto vivem, o Bem-Estar a que têm direito.  

 

Por outro lado, disse Vanda Araújo que não permitia que o nome da Associação Pé Ante Pata fosse 

utilizado pela autarquia como parceiro e estandarte duma interacção entre esta Associação e a 

CMO, quando, apesar dos esforços da Pé Ante Pata a autarquia nada faz em prol dos animais.  

 

Maria Mayer convidou o Vereador a visitar locais, ela própria o levaria, onde lhe vai provar que, 

com pouco dinheiro mas com boa vontade se faz muito pelos animais, propiciando-lhes, para além 

de tudo o mais, instalações condignas. O convite foi aceite para o inicio do próximo ano.  



 

Por seu lado o Vereador convidou os presentes a visitarem as alas fechadas do Canil de Paço de 

Arcos, impondo como condição que os visitantes não levassem nem máquinas fotográficas nem de 

vídeo. 

Tal imposição foi contestada e criticada pelos convidados à visita, dizendo não compreenderem tal, 

uma vez que quem não deve não teme. 

Apesar da imposição o convite foi aceite.  

 

Carlos Ricardo fez uma última pergunta sobre o que pretende a autarquia fazer com os animais que 

estão no canil, obtendo como resposta do Vereador que: “ não se vai fazer nada, vai tudo continuar 

na mesma” 

 

No final da reunião ficou assente que a CMO se comprometia a comunicar ao Grupo Oeiras4Pets e 

Associação Pé ante Pata o seguinte: 

 

- A data definida para o início da intervenção na 1ª colónia de Queijas, de forma à coordenação com 

as FAT´s; 

 

- Autorização para colocação dos animais durante os 8 dias de sequestro nas FATs, em substituição 

da permanência nas instalações do canil; 

 

- Resposta clara e definida em relação à pergunta, sobre o que acontece aos animais que se 

encontrem em colónias consideradas sem condições de salubridade. 

 

 

 

Nota final: considera-se esta acta correcta e aprovada, se nada for referido no prazo de uma semana 

a partir do momento do envio 

 

 

 

Oeiras, 12 de Dezembro de 2011 

 

 


