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Esta newsletter destina-se a ser um espaço de informação e divulgação dos Cães de 

Castro Laboreiro, detentores do afixo de criador "Campos do Lis", bem como um es-

paço de informação e intervenção técnica relativo a esta raça canina portuguesa. 

Todos ao artigos publicados são da inteira e exclusiva responsabilidade dos seus au-

tores.  
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Rui Viveiros 

Alguns aspetos práticos  

 

LIS 

 

Como criador do cão de castro laboreiro sou frequentemente questionado sobre alguns 

aspetos relativos à raça. 

  

Na sua maioria, as pessoas que pretendem adquirir um cão de castro laboreiro procu-

ram um cão que seja de guarda, mas que também seja uma boa companhia. 

 

Este equilíbrio entre um bom cão de guarda que seja capaz de intimidar os estranhos 

com a sua presença e também com alguma agressividade e um bom cão de compa-

nhia, naturalmente afetivo e dócil, nem sempre é fácil de alcançar. 

Rui Viveiros 
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Um cão que socialize bastante com estranhos, que ande frequentemente no exterior 

contactando com outros cães e com outras pessoas para além do seu núcleo famili-

ar, terá uma tendência para perder ou esbater a agressividade necessária e suficien-

te para ser um bom cão de guarda. 

 

Por outro lado, um cão que esteja praticamente sempre no seu espaço a guardar, 

livre e que conviva praticamente só com o seu núcleo familiar, terá tendência a ser 

um cão de guarda melhor, mantendo uma boa dose de agressividade salutar. 

 

Assim, para além da sua natural componente genética, como cão guardador, assume 

importância relevante o meio ambiente e a educação que é dada ao cão, desde tenra 

idade. 

 

E aqui, é determinante a ação dos seus detentores. Um bom cão de guarda depen-

derá não só da sua ascendência genética, mas também do seu meio ambiente envol-

vente.  

 

Como criador procuro que os progenitores dos cachorros sejam os mais equilibrados 

possíveis (agressividade versus afetividade), e que, em especial, nos primeiros tem-

pos de vida dos cachorros, seja rotina habitual as brincadeiras frequentes entre os 

cachorros e os humanos que lidam diariamente com eles. Assim, estes cachorros 

crescerão mais confiantes e seguros. 

 

Para crescerem de forma saudável também é necessária uma boa alimentação e 

bons cuidados de saúde. 

 

O cão de castro laboreiro, pelo menos até um ano de idade, deverá ser alimentado 

com uma boa ração, apropriada para cães grandes e, de preferência com condro- 

protetores (sulfato de glucosamina e condroitina). Se queremos um cão tenha um 

bom desenvolvimento muscular, ósseo e articular, não podemos facilitar, pois o bara-

to sai, muitas vezes, mais caro. 

 

Por vezes, mesmo alimentado com uma ração de boa qualidade, ocorrem as chama-

das “dores de crescimento” que se podem manifestar nalgum fraquejar dos membros 

anteriores e/ou posteriores. 
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A utilização de um bom anti-inflamatório (por exemplo o Rimadyl 100 mg, durante 5 

dias, um comprimido por dia), pode contribuir para sanar esses sintomas. 

 

Também não se deve facilitar no que se refere a vacinações e desparasitações. Há 

que cumprir e respeitar os protocolos das vacinações antirrábicas e anti-infeciosas. 

 

As desparasitações internas devem ser efetuadas com regularidade (pelo menos de 

4 em 4 meses, no caso dos adultos).  

 

O uso de coleiras antiparasitárias (como por exemplo a SCALIBUR) deve ser prática 

regular e permanente, pois é o melhor meio de prevenir a leishmaniose e dirofilario-

se, para além do combate às pulgas e carraças. 

 

Nos cães de castro laboreiro deve ser feita a escovagem do pêlo, em especial quan-

do está a cair o subpêlo. Por vezes, ao escovar o pêlo constata-se a persistência de 

uma caspa ou pó branco. 

 

Nestas circunstâncias, recomenda-se o uso de um champô dermo protetor e regene-

rador (por exemplo, Kimiderm champô Activ). Devem ser seguidas as instruções 

constantes da embalagem. 

 

Por vezes, em situações maios persistentes, há que recorrer a um champô mais es-

pecífico, como por exemplo Malaseb Champô. 

 

Ocasionalmente, os cães, no seu quotidiano, podem-se ferir fazendo alguns cortes.  

 

Nessas situações pode-se socorrer de desinfetantes nebulizadores, por exemplo,  

Diaseptyl Spray, que pode ser adquirido em qualquer farmácia.  

 

Em determinadas circunstâncias pode ser utilizado a Terramicina Nebulizador (que 

tinge de azul as zonas tratadas). 

 

Estas são algumas sugestões para situações correntes, que não dispensam o recur-

so ao médico veterinário, quando necessário.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Cachorros disponíveis para venda com o Afixo “Campos do Lis” 
 
 

Ninhada nascida em 25 de Outubro de 2019 

 

Constituída por 3 machos e 3 fêmeas. Disponíveis para entrega em 20-22 de De-

zembro de 2019 

 

Eis as primeiras fotos dos cachorros: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Para remover o seu nome da nossa lista de correio, por favor comunique para: 

Termos de uso: 

Os conteúdos e informação disponibilizados nesta Newsletter são propriedade de Rui 

Viveiros. O seu download, reprodução ou reenvio, é estritamente proibido e a sua  mo-

dificação não é permitida. 

Rui Viveiros 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Importante: Caso não autorize a utilização do seu email para receber esta 

newsletter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


