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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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Em nome da memória coletiva da raça do cão de castro laboreiro  

 

Imagens do Concurso Tradicional do Cão de Castro Laboreiro  

de 15 de Agosto de 2005  

 

Em nome da memória coletiva da raça do cão de castro laboreiro, e para todos aqueles 

que gostam do cão de castro laboreiro tal como ele é, passarei a mostrar algumas ima-

gens do concurso tradicional do cão de castro laboreiro, realizado em 15 de Agosto de 

2005. 

 

São fotos tiradas por mim num evento público, habitualmente realizado no dia da   As-

sunção de Nossa Senhora (15 de Agosto). 

 

Os concursos tradicionais do cão de castro laboreiro, dado o seu carácter e interesse 

público têm contado com frequência com o apoio financeiro do município de Melgaço. 

 

Nessa data, dia de festividades em Castro Laboreiro, muitas pessoas deslocaram-se a 

esta localidade, tendo o concurso tradicional do cão de castro laboreiro sido assistido 

por muita gente, como se pode verificar em fotos que apresento. 

 

Pode-se constatar a presença de um palco montado no recinto em que se realizou o 

concurso tradicional, evidência dessas festividades na localidade.  

 

Como curiosidade, este foi o último concurso tradicional da raça do cão de castro labo-

reiro organizado pelo Clube do Cão de Castro Laboreiro (CCCL). Nos anos seguintes 

este concurso passou a ser organizado pela APCCL.   
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São fotos com cerca de 15 anos, em que procurarei mostrar algumas imagens de 

cães participantes e do ambiente vivido na época durante esse evento.  

 

São recordações pessoais, mas também imagens históricas da raça do cão de castro 

laboreiro que na minha opinião têm relevante interesse público pois dizem respeito 

ao património nacional que representam as raças caninas autóctones portuguesas, e 

neste caso particular, a raça do cão de castro laboreiro. 

 

O tempo dilui as memórias, mas uma imagem vale muitas vezes mais do que muitas 

palavras. 

 

Neste concurso tradicional pode-se observar a presença de muitas “mulheres de ne-

gro” apresentando os seus cães. 

 

Vários destes cães apresentavam-se com as coleiras de picos, utensílio de trabalho 

muito importante na sua funcionalidade de cães de trabalho, de proteção contra os 

predadores dos rebanhos, em particular contra os ataques de lobos. 

 

Nos dias de hoje em que alguns consideram os cães apenas como animais de com-

panhia, a realidade da vida rural evidencia a funcionalidade de muitas raças caninas, 

no caso concreto da raça do cão de castro laboreiro, a sua aptidão e funcionalidade 

como cão de guarda e proteção de gado.   

 

Para que não se esqueça, e para que nos possamos rever num passado não tão 

recente, apresento, de seguida, algumas imagens do concurso tradicional do cão de 

castro laboreiro do ano de 2005. 
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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 

 

 

Feliz Natal 

e  

Bom Ano de 2021 

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

letter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


