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com garras
FELINOS

poemas

Há quem os acuse de serem traiçoei-
ros,fingidos,preguiçosos, interessei-
ros.¬ Mas para quem gosta deles e os
conhece os gatos são poemas vivos,em
que se tropeça por razões enigmáticas.
¬ A nm tenta aqui alguns retratos de
pessoas que partilham as suas vidas com
gatos.¬ Não porque não tenham fi-
lhos,ou vivam sós,mas porque para elas
sem gatos a vida não tinha graça nenhu-
ma.¬ Não dispensam uma boa conver-
sa sobre eles,têm uma secção dedicada
aos gatos nas suas bibliotecas e fazem
o que for preciso para torná-los felizes.
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feita. Um gato sozinho nunca é uma boa op-
ção. Os gatos sofrem muito com a solidão,
tornando-se frequentemente muito agressi-
vos. Mas quis o que não podemos controlar
que aparecesse um terceiro animal (que Ana
salvou a uma morte por afogamento ou algu-
ma outra atrocidade), uma fêmea. Ana «não
percebia nada de gatos na altura», e não pre-
vira a necessária esterilização do gato ma-
cho. E foi assim que duas gatas ficaram grá-
vidas, embora uma delas tenha gerado na
mais absoluta clandestinidade. «Ela era mui-
to gorda e eu não percebi que ela estava grá-
vida. E um dia cheguei a casa e em vez de qua-
tro gatinhos tinha sete! Acabei por conseguir
dar alguns filhotes, e por ficar com três.» 

Contabilizam-se neste momento seis ga-
tos. Até que há uma gata, perdida na rua, que
acabou por se juntar ao clã. «Era uma gata
adulta, que estava no meio da rua, perdida.
Levei-a para casa e tentei encontrar o dono

nos dias que se seguiram. Mas o dono nunca
apareceu e eu acabei por ficar com ela.» Pe-
lo meio, passou pela casa de Ana um tal de
Artur («o meu sonho sempre foi ter um gato
cinzento»), e morreram a gata Zazá, «com
uma insuficiência renal, foi a primeira bai-
xa, e custou-me horrores» e a gata Fedra. En-
tretanto, Ana separou-se do irmão, e fizeram
a divisão dos gatos. «O meu irmão ficou com
os dois gatos machos e eu fiquei com as fê-
meas.» Mas parecia-lhe, assim de repente,
que não eram gatos suficientes. Pelo que
adoptou «um gato laranja de uma ninhada
de uns amigos», no que foi aliás seguida de
perto pelo irmão, que também ficou com
um desses filhotes. 

Já noutra casa, Ana atrasou-se no mo-
mento ideal para a esterilização do gato ma-
cho, e este cumpriu o seu programa. Mais
uma baixa nos entrementes («acordámos de
manhã e o gato não aparecia, e depois desco-
brimos que tinha saltado pela janela, que fi-
cava num sexto andar»), e mais uma ninha-
da, e Ana passou a partilhar a sua vida com
cinco gatos. Logo acrescentados de um sex-
to, que por motivos de doença aterrou na ca-
sa de Ana para convalescer de um problema
respiratório crónico, e onde acabaria por fi-
car. «Entretanto o meu irmão também foi vi-
ver com uma pessoa, que também tinha ga-
tos, mas aconteceu que a gata da namorada
do meu irmão se incompatibilizou com um
dos gatos do meu irmão, que é o Micky. Aca-
bei por ficar com ele.» E vão sete. «E a últi-
ma é a Hatchi(que em japonês significa oito)
que eu trouxe de uma loja de animais por-
que me apaixonei por ela. Mas nunca pla-
neei ter oito gatos, e nem sequer cinco.»

Gatos de topo em casas 
sem plantas 
Para Ana Kotowicz, «ter vários gatos é o
equivalente a estar a assistir a um programa
contínuo sobre a vida animal. Porque eles
têm papéis dentro do grupo. Há sempre um
líder, o que manda em todos os outros. Há
sempre um mais reservado. Há sempre um
mariquinhas. E há sempre um destrambe-
lhado. Cada gato tem a sua personalidade,
como as pessoas. Cada gato tem a sua voz. 
A voz deles é sempre única. Quando um mia

sempre muito companheiros (amigos dos
seus donos, ao contrário do que diz quem não
os conhece), e sempre muito bonitos, trans-
formando o espaço, habitando-o com ele-
gância e discrição, a sua presença conferindo
às casas sempre renovadas qualidades estéti-
cas. Um gato na varanda a amodorrar ao sol,
um gato cheio de elevação a olhar pela jane-
la, um gato sobre a mesa em meditação, qual-
quer um deles perfeitamente simétrico, num
eixo cartesiano sem mácula. Gosto deste
convívio quotidiano com a pureza das linhas. 

Encher a vida de gatos 
Durante algum tempo julguei que esta coi-
sa dos gatos fosse uma mania de gente que
escreve, ou que pinta, ou que lê, ou que de al-
guma forma está ligada às letras e às artes.
Observei entretanto que não é assim. Co-
nheço famílias perfeitamente desligadas
desses universos (pessoas dedicadas a as-
suntos mais prosaicos ou científicos) que
não podem viver sem gatos. São maneiras de
viver. «São pancadas», diria a minha avó.
Mas por vezes, entre ter dois gatos e ter oito,
vai um passo pequeno – e umas quantas
(poucas, pouquinhas) circunstâncias. 

Ana Kotowicz, 32 anos, jornalista, pensa
que «foi apenas falta de planeamento fami-
liar [risos]». Ana sempre gostou de gatos, e
quando há oito anos foi viver com o irmão,
arranjou dois gatos (um macho e uma fê-
mea), o que lhe parecia uma quantidade per-

quais os seus antecessores tiveram de se de-
bater. E tudo isso eu respeito, em absoluto, e
mais ainda desde o dia em que, para além do
irmão (igualmente preto), fiquei também
com ele, determinada a salvá-lo de destinos
anacrónicos. Depois de séculos de reflexão
teológica e de progressos civilizacionais, há
ainda hoje gente que imola gatos pretos, em
sacrifícios e rituais góticos vindos da baixa
Idade Média, aqui chegados sabe-se lá por
que bruxedos. O gato preto que me dorme
ao lado é só um gato que dorme, mas como é
merecido o seu sono. 

Dos nomes dos gatos 
Não poderia aliás fazer este trabalho sem
me pôr dentro dele, e aos meus gatos – ou,
enfim, aqueles com que me cruzei ao longo
dos anos, que não há gato que seja nosso,
porque os gatos são só deles próprios (e até
disso não tenho a certeza). Vejo-me em foto-
grafias de quando era criança pequena, ain-
da na Holanda, o corpo marcado pelos arra-
nhões do Pachá, o meu primeiro gato (bran-
co e mau), a que a minha avó portuguesa deu
sumiço logo que pôde, porque aquilo «não
tinha jeito nenhum». Um gato era só um ga-

to, não tinha nada que viver dentro das casas
das pessoas, e muito menos quando havia
crianças. Já em Lisboa, tive uma gata preta,
também ela bera, e que fazia chichi nos
meus livros (ainda hoje tenho livros com es-
se cheiro residual, entretanto coberto por
intervenções posteriores). 

Quando fui mãe tive de deixar de ser dona
de um gato branco chamado Floyd, que esta-
cionou militantemente junto à porta do
quarto onde estava a alcofa do bebé, à cata de
uma oportunidade para consumar uma
morte branca e literária como ele, simples-
mente deitando-se em cima do bebé, que si-
lenciosamente morreria sufocado. Ahmed,
Vénus (Bombalurina, como segundo nome
secreto, à semelhança do que se explica no
poema The naming of cats, de T.S. Elliot, do
Old Possum’s Book of Practical Cats, o texto
que deu origem ao musical Cats–ver caixa na
página 52), Vilma, Floydina, Giotto, Max, Gil,
Eduardo (Augusto), Vilmo (Alberto). Brancos,
pretos, cinzentos, amarelos, às manchas (di-
tos «tartarugas»), europeus, persas. Mau-
zões, bonzinhos, reservados, afectuosos,
destrambelhados, piegas. E sempre muito
cómicos (genuinamente engraçados), e

Há gatos que parecem
vindos directamen-
te do antigo Egipto,
como se as perse-

guições (torturas e matanças por motivos
supersticiosos) a que os medievos se dedica-
vam nada mais tivessem sido do que um pe-
sadelo de gato que dorme. Sagrados para os
egípcios (que os veneravam como era devi-
do aos deuses), os gatos desceram dos céus
com os cristãos, que os tratavam como me-
ros braços armados contra os ratos dos cas-
telos, mosteiros, porões. No século XIII a pe-
le de gato figurava em preçários junto de ou-
tros animais, como por exemplo a raposa ou
o cabrito. A pele de gato valia metade da pe-
le de raposa. Comiam-se gatos como se co-
miam lebres, embora diferenciando a quali-
dade, e talvez daí a expressão popular que os
desqualifica. Na pintura renascentista por-
tuguesa os gatos surgem amiúde, perfeita-
mente integrados na vida doméstica. 

O gato preto que dorme ao lado da secre-
tária onde escrevo este texto é só um gato,
mas é imenso o respeito que tenho por ele,
adivinhando as duras caminhadas e os mais
variados obstáculos e revezes contra os

Luis Ferreira: « O Cisco, quando estive doente, esteve sempre comigo no quarto. Era um
grande companheiro, parecia uma pessoa.»

Ana Kotowicz: «O meu sonho sempre foi ter um gato cinzento.» Hoje, Ana já ultrapassou a meia dúzia.

Deuses Há famílias que não 
podem viver sem gatos.São «pancadas»,
dizem alguns.Entre ter dois ou oito vai
um passo.A paixão vai-se avolumando.



num banco da cozinha ou simplesmente
num ponto aparentemente indistinto da ca-
sa, e por razões que nos escapam: no meio do
corredor, por exemplo.

Fran+Cisco 
Os gatos não gostam de sair de casa, embora
haja quem os leve consigo de férias. Luís
Ferreira, 42 anos, gestor, tinha uma casa de
férias para onde se habituou a levar a sua du-
pla de gatos Fran e Cisco (muitas pessoas ce-
dem ao segundo gato por compaixão, por-
que é o último da ninhada e que seria horrí-
vel separar do irmão). Luís explica que esse
transporte era possível porque a casa de fé-
rias ficava a pouco mais de uma hora de ca-
minho. Mas mesmo assim era penoso: «Eles
iam a viagem toda a miar, cada um na sua ga-
teira [caixa para transportar gatos], infelicís-
simos. Às vezes tínhamos de lhes dar um cal-
mante.» Luís descobriu entretanto um ser-
viço de pet sitting, perfeito para quando um
dono de gatos precisa de se ausentar – para
apanhar um avião, por exemplo («mesmo
assim, o Ciscoum dia ficou com uma diarreia
que durou vários dias e só parou quando vol-
támos para casa. Claramente psicossomáti-
co, sim»). «São duas raparigas que vêm to-
dos os dias. Limpam a areia, alimentam-nos,

escovam-nos e fazem-lhes um bocadinho
de companhia.» Mas 15 euros/dia (custo da
diária do serviço de pet sitting) ainda é di-
nheiro. Por isso, quando o caminho pode ser
feito de carro, Luís e a família seguem de fé-
rias com os gatos. «Já não temos essa casa de
férias e por isso tivemos de alugar uma onde
aceitassem gatos.» 

Conhecer os gatos é amá-los 
Luís Ferreira considera que ter dois gatos é
perfeito. Para os donos como para os pró-
prios gatos. «Um gato sozinho não dá. Dois
brincam, e fazem companhia um ao outro.
Dois é óptimo. Curiosamente, antes de ter o
Frane o Cisco, eu não gostava muito de gatos.
Nunca me tinha relacionado com eles, e

achava que eram demasiado independentes,
e que era impossível ter uma relação com
eles. Mas os gatos são surpreendentes. O meu
filho também gosta muito deles, e tem uma
relação bastante entrosada com eles. Quan-
do eu chego a casa do trabalho, vou ao quar-
to tirar o fato e a gravata, e o Cisco acompa-
nha-me sempre. Deita-se na cama enquanto
eu me mudo. Estive doente, e depois de vol-
tar do hospital passei cerca de um mês na ca-
ma. E mais uma vez o Ciscopassou esse tem-
po todo comigo no quarto. Estava sempre co-
migo. Sim, um grande companheiro, parecia
uma pessoa. Ora, eu pensava que isto não era
possível com um gato.» 

O poeta e escritor Manuel António Pina
sabe bem que um gato é «aquele gato con-
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eu sei qual é. E eles respondem pelo nome.
De certa forma é como ter crianças em casa.
Fazem disparates durante a nossa ausência,
quando chego ficam todos contentes, sabem
(porque ouvem a porta da rua a bater) que
estou a chegar, querem ver o que trago
(quando trago sacos de compras)… Parece a
Ana que os gatos consideram os seus donos
como «gatos de topo, que quando vão à rua
vão caçar para o grupo. Daí o interesse nos
sacos das compras…!»

«Sim, somos condicionados por eles. Por
exemplo, não dá para ter plantas em casa. Ou
plantas ou gatos. Porque os gatos comem-
-nas, esgravatam a areia, urinam nela. Não dá
para ter bibelots. O espaço é dividido com os
gatos, e por isso há que considerá-los numa
série de coisas, sim. Temos de tapar os sofás,
escovar a roupa, evitar vestir roupa preta…
Ter sempre Zirtec [um anti-histamínico] em
casa para quando há amigos alérgicos a ga-
tos que vêm visitar-nos. Aspirar a casa mais
vezes do que o normal (às vezes dá-me von-
tade de aspirá-los – quando eles estão a per-
der muito pêlo!)» Mas lá está: quem corre por
gosto não cansa. Quem gosta verdadeira-
mente de gatos gosta de partilhar o território
com eles, e de os observar a existir num espa-
ço que eles habitam sempre muito criativa-
mente. Um gato pode indiferentemente es-
tacionar em lugares tão diferentes como as
prateleiras dos livros, uma determinada ca-
deira, na banheira, no parapeito das janelas,

Dar nome aos gatos é uma questão
difícil,Não é nenhum jogo de férias;
Podeis pensar que sou doido varrido
Quando vos digo que um gato deve ter
TRÊS DIFERENTES NOMES.

Antes de mais nada, há o nome 
que a família emprega diariamente,
Tal como Peter, Augustus, 
Alonzo ou James,
Tal como Victor ou Jonathan, 
George ou Bill Bailey – 
Todos eles sensatos nomes de todos
os dias
Há nomes de maior fantasia se achais
que soam melhor,
Alguns para cavalheiros, alguns 
para as damas:
Tais como Plato, Admetus, Electra,
Demeter –
Mas todos eles sensatos nomes 
de todos os dias.
Mas digo-vos eu, um gato precisa 
de um nome que lhe seja particular,
Senão, como pode ele manter a cauda
perpendicular,
Ou estender os bigodes, ou encarecer
o orgulho?
De nomes desta espécie dou-vos 
um quórum,

Tais como Mukustrap, Quaxo ou 
Coricopat,
Tais como Bombalurina, ou então 
Jellylorum –
Nomes que nunca pertencem 
a mais do que um gato.
Mas, mais acima e mais além, 
falta ainda outro nome,
E esse é o nome que jamais
adivinhareis;
O nome que nenhuma investigação
humana pode descobrir –
Mas o PRÓPRIO GATO sabe-o, 
e nunca confessará.
Quando se vê um gato em profunda
meditação,
A razão, digo-vos eu, é sempre 
a mesma:
O seu espírito está em ávida
contemplação
Do pensamento, do pensamento,
do pensamento do seu nome:
Do seu inefável efável
Efaninefável
Profundo e incontável singular 
Nome.

Como dar nome aos gatos

T.S. Eliot 
(tradução de José Palla e Carmo)

Amália Costa Santos com a filha: «Desde que me casei nunca estive sem gatos. É uma maneira de viver.»

Surpresa Luís Ferreira achava
os gatos demasiado independentes e 
que «era impossível ter uma relação com
eles.Mas os gatos são surpreendentes».
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creto», e defende que não gosta de gatos –
gosta deste gato, e daquele, e do outro, indi-
vidualmente considerados. O poeta que es-
creve com gatos ao lado pensa que conhecer
um gato é amá-lo. O que nada tem a ver com
a literatura, onde gatos abstractos saltam
por cima das outras palavras. 

Os gatos do poeta 
«Por uma forma ou por outra, os nossos des-
tinos cruzaram-se e uniram-se. A Tucha se-
guiu-me uma noite até casa. Quando apres-
sei o passo, correu mesmo atrás de mim, coi-
sa decerto mais própria de cão que de gato.
Como poderia ter-lhe fechado a porta? To-
bias, o gatarrão cinzento e branco, veio, be-
bé ainda, sabe-se lá de onde, dentro do mo-
tor do carro de uma vizinha. Ouvi pequenos
mios lancinantes a sair de dentro do motor
do automóvel estacionado à frente do meu.
Por outra singular coincidência, o homem
da lavandaria, que saía do prédio, disse-me
que, ao entrar, vira aquele carro chegar, e in-
formou-me quem era o proprietário. Bati-
-lhe à porta e pedi-lhe que abrisse o capot, re-
ceando que, quando voltasse a pôr o motor a
trabalhar, a ventoinha esfacelasse o gatinho.
Aberto o capot, na minha frente surgiu uma
pequena criatura assustada, que rapidamen-
te procurou esconder-se de novo entre os
fios eléctricos e as engrenagens. Agarrei-o.
Estava completamente sujo de óleo, tinha as
patas de trás queimadas, e olhava-me em pâ-
nico, tentando desesperadamente escapar
das minhas mãos. Como poderemos saber
que mistério nos conduziu um ao outro?
Desde então vivemos 15 anos juntos, a vida
toda dele e um quarto da minha. A Pipas, que
morreu há dias, viveu 21 anos na nossa casa
e, como na Chanson des Vieux Amants, de Jac-
ques Brel, conhecia de cor tous nos sortilèges
[todos os nossos sortilégios] e nós todos os
seus envoûtements [encantamentos].»

A «outridão» dos gatos
Muitas vezes, quando já de madrugada Ma-
nuel António Pina desliga o computador e se
prepara para ir descansar, há uma gata que
aparece, «vinda das profundezas da casa,
movida por algum obscuro relógio, para po-
der ir deitar-se a meu lado e dormir, como to-
das as noites (na verdade todos as manhãs...)
com a cabeça encostada à minha almofada.»
O poeta que ama os gatos não os considera
mais secretos, ambíguos, distantes, comple-
xos, do que todos nós, homens e mulheres.
Mas talvez a literatura, e mais ainda a meta-
literatura a que o poeta dedica muitas das
suas noites, seja também ela inquietação e

mistério. «Quero crer que não há mais in-
quietação ou mais mistério na nossa relação
com um animal, gato que ele seja, do que na
nossa relação connosco próprios ou com os
outros. Mas talvez, quem sabe, a “outridão”
dos gatos seja particularmente funda para
ter seduzido tantos escritores e, sobretudo,
tantos poetas. Mas não, não foi Baudelaire
quem escreveu melhor sobre os gatos. Foi,
acho eu, Paul Léautaud. Já comecei várias
vezes a traduzir o seu admirável Bestiaire.
Mas, tal como os gatos [que segundo um poe-
ma de Pina «escapam de mais à poesia, / ou
de menos, o que vai dar ao mesmo / ou são
muito longe ou muito perto, / e o poema pre-
cisa do tempo certo / de onde possa, como o
gato, dar o salto»] ele escapa-me sempre.»

Gatos perdidos e achados 
Amália Costa Santos, 56 anos, «já em peque-
nina andava sempre agarrada aos gatos…» e
agora continua, acompanhada pelos filhos.
«É claro que gosto de um gato bonito, mas
mesmo que não sejam bonitos eu gosto à
mesma – gosto também deles ariscos, que
não sejam “melgas”… mesmo quando não
parecem nada afectuosos eu gosto, porque
sei que há sempre um momento em que são,
em que vêm e se chegam a nós.» Amália tem
actualmente três gatos. «A Luna, que chegou
para me consolar, depois de eu ter perdido a
minha gata Mafalda, que morreu muito
doente. A Macaca, que nós encontrámos no
caixote do lixo, era bebé, e andava à procura
de comida. E a Lindona, porque nós acháva-
mo-la feia, quando ela era pequenina. Lin-
donaquer dizer feiinha…!» E Amália descre-
ve as tropelias da gata Macaca, assim chama-
da por andar sempre aos pulos por todo o
lado, a correr e a subir aos móveis. 

«Eu não era capaz de viver sem gatos. Des-
de que me casei nunca estive sem um gato.
Sim, é uma maneira de viver. Quando há ni-
nhadas custa muito dá-los, porque nos afei-
çoamos todos muito a eles.» Amália já viu
morrer alguns gatos, e sabe o que custa per-
der um desses seus companheiros. «Os gatos
para nós são como membros da família. 
E por isso, quando morrem, é horrível.» E ve-
jo Amália e a filha Sara, de 13 anos, ensom-
brarem, para contar o trágico fim de um ga-
to chamado Bolinhas. «Quando o Bolinhas
morreu enterrámo-lo no Rock in Rio… 
O meu filho chegou do trabalho e ele estava
caído na rua. Ele andava adoentado… devia
estar a dormir, no parapeito da janela, e caiu…
Sim, os gatos dão desgostos.» Desgostos e
despesas. «Dão muita despesa. Eu compro
uma ração especial, na loja de animais, e é
mais cara. Depois há as idas ao veterinário,
que é sempre muito caro. A Luna teve um
problema e eu gastei mais de 300 euros no
veterinário… é muito dinheiro. Mas que im-
porta isso? Quando se gosta de gatos, não são
as despesas que fazem com que não os tenha-
mos. Nós já não sabemos viver sem gatos.»«

O segundo gato

Em cada gato há outro gato
um pouco menos exacto
e um pouco menos opaco.

Um gato incoincidente
com o gato, iridescente,
caminhando à sua frente

ou ao seu lado,
espírito alado
do que é terrestre no gato.

É o segundo gato
que permanece acordado
com o gato afundado

em sono abstracto,
aos seus pés enrolado,
espécie de gato do gato.

Ou que, mais tarde,
deambula pela sala
enquanto o gato se lava,

às vezes assomando
nos olhos do gato
como um passado imóvel e

enclausurado.
O próprio gato
não sabe

que anda por ali
algo que não cabe
dentro nem fora de si. 

Manuel António Pina

RICARDO MEIRELES


