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FREDDY E PHOEBE JÁ NÃO
SE DÃO COMO CÃO E GATO

CÃO E GATO

Dicas

Os dois
animais
aprenderam
a partilhar
o mesmo sofá
de forma
pacífica

PODEM SER AMIGOS
Os cães e os gatos - ao contrário do
que quer dizer a expressão popular –
podem dar-se muito bem e serem
até os melhores amigos. Freddy
e Phoebe para lá caminham.

F

LINGUAGENS
O principal obstáculo é o facto
de a linguagem corporal de cães e
de gatos ter diferentes significados.
Um cão com cauda e cabeça
levantadas significa que está a
desafiar o outro indivíduo; nos gatos
é sinal de que querem ser amigos.

ARQUIVO PESSOAL

oi há três anos que falámos com
João Paulo Sousa pela primeira vez
para a rubrica O Meu Bicho. Nessa
altura apresentou-nos o gato
Freddy e confessou que se não fosse
ele ter-lhe aterrado no colo como
uma original prenda de casamento e
nunca teria adotado um gato em vez
de um cão, ele que sempre se achou
‘mais de cães’ até então.
“Cresci com cães e nunca tive
grande relação com gatos até ter
chegado o Freddy. Confesso que às
vezes faço troça da Phoebe (em tom
de brincadeira) por ela ser apenas
uma amostra de cão com 1,5 kg. Felizmente, ela não percebe português
e continuamos a brincar felizes e
contentes”, brinca o apresentador
que deu recentemente as boas-vindas a uma cadelinha que se veio juntar à família feliz. “Já tínhamos decidido que queríamos dar um irmão
ao Freddy. Felizmente, os meus tios,
que já têm a mãe da Phoebe há mais
de 10 anos, tiveram uma nova ninhada e quando a vimos não resistimos”, conta João Paulo Sousa, recordando um início de ‘cão e gato’

APRESENTAÇÃO
Para que a relação entre cão e gato
resulte, os dois animais precisam de
ser apresentados com cuidado, num
ambiente confortável para ambos,
de modo a que possam conhecer-se
e habituar-se às suas diferenças.

João Paulo Sousa não faz ideia se Phoebe tem raça: “Ela e o Freddy são da família”

entre os dois. “Essa relação de cão e
gato durou meses! Nos primeiros
dias, o Freddy nem se aproximava
dela. Depois, lá começaram a correr
um atrás do outro e só recentemente é que conseguem estar os dois no
mesmo sofá! Mas tem mais a ver
com as personalidades! O Freddy é
mesmo muito calmo (dorme e acorda ao lado de João e da mulher,
Adriana) e a Phoebe é doida. Continua a achar que a cauda do Freddy é
um brinquedo porque passa a vida a
tentar mordê-la!”

“

A Phoebe
acha que
a cauda
do Freddy é
um brinquedo

ESPAÇO PARA O GATO
Se vai apresentar um cão a um gato
mais velho deve garantir um lugar
seguro ao gato, para onde ele possa
fugir. Por exemplo, uma caixa
colocada num ponto alto, onde o cão
não consiga chegar. Isto dará ao seu
gato a opção de um espaço seguro
e reservado.
ACEITAR O TEMPO
Não os pressione: a amizade entre
um cão e um gato não se constrói
de um dia para o outro. É necessário
garantir uma boa primeira
impressão e dar-lhes tempo.

