Estimado Senhor Almeida Correia,
Escrevo-lhe em nome da People for the Ethical Treatment of Animals
(PETA) e dos nossos mais de 1 milhão de membros e apoiantes
relativamente a uma ideia que espero que acenda o seu interesse: por
favor, gostaria que considerasse substituir o espetáculo de fogo-deartifício de ano novo de Lisboa por espetáculos com drones e/ou luzes
laser para que a vida selvagem, os animais domésticos e os habitantes
locais sensíveis ao ruído possam desfrutar de uma celebração mais
pacífica e menos estressante este ano?
Durante os espetáculos convencionais de fogo-de-artifício,
frequentemente, os cães entram em pânico e tentam fugir dos barulhos
altos, e algumas vezes chegam a saltar através de janelas de vidro e
cercas, acabando perdidos, gravemente feridos ou até mesmo mortos. Os
espetáculos de fogo-de-artifício também assustam animais selvagens, que
fogem para as estradas, onde se arriscam a ser atropelados pelo trânsito.
Os estouros altos fazem com que as aves voem contra chaminés e casas e,
até mesmo, que entrem em pânico e abandonem os ninhos e as crias. O
stress causado por estes espetáculos também afeta aqueles que sofrem da
perturbação de stress pós-traumático, que são sensíveis ao barulho e
podem ficar profundamente perturbadas pelos explosivos.
Os espetáculos com drones são sossegados e mais seguros e,
virtualmente, não produzem poluição atmosférica e estão a ficar cada vez
mais populares em todo o mundo. Recentemente, estes foram
apresentados no espetáculo Starbright Holidays da Disney World, na
celebração de ano novo no Porto de Sydney, e na cerimónia de abertura
dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, entre outros eventos.
Outras comunidades em todo o mundo implementaram formas
alternativas de celebrar, tal como pirotecnia de efeitos especiais, que
produzem espetáculos deslumbrantes sem as explosões com decibéis
elevados.
Ao deixar os fogos-de-artifício convencionais, Lisboa permitiria que
todos desfrutassem da celebração. Aguardamos o vosso contacto.
Obrigada pela sua consideração.
Atenciosamente,
Sascha Camilli
PETA Foundation

