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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 

 
O mais recente nascimento 

 
 
 

Mesmo no final do dia 09 de Setembro de 2010 nasceu uma nova cadelinha com o 

Afixo Campos do Lis, filha de uma cadela nossa, a LUA DOS CAMPOS DO LIS e um 

macho de nome ZORBA (de registo GENGISKHAN DO CASAL DA ROLIÇA).    

 

 

Rui Viveiros 
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A mãe, a LUA DOS CAMPOS DO LIS, nasceu em nossa casa, e é um exemplar único. 
 

 

LUA DOS CAMPOS DO LIS 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

LUA DOS CAMPOS DO LIS 
 

Esta cadela é filha de VIRIATO e de MUSA DOS CAMPOS DO LIS. 

 

Tem como ascendentes cães de referência da raça, como SALAZAR, KAISER DO 

CASAL DA GRANJA, NICE, MAKS, TRAICY, BOBI. 

 

O pai é o ZORBA (de registo GENGISKHAN DO CASAL DA ROLIÇA), cujo proprietá-

rio é o Senhor Jorge Campos. 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

GENGISKHAN DO CASAL DA ROLIÇA 
 
 

Este cão, da criação de Paula Peneda, é filho de ACAPULCO e de MILADY DO CASAL 

DA GRANJA (campeã do mundo em 2001). 

 

É importante referir que o nascimento desta cadelinha foi um grande imprevisto. 

 

O cruzamento entre os seus pais efectuou-se no dia 6 de Julho de 2010, quando a mãe 

estava no 11º dia de cio. 

 

No dia 29 de Julho (23 dias depois) é feita uma ecografia numa clínica veterinária que 

não visualizou qualquer cachorro, concluindo-se que tinha sido um insucesso o cruza-

mento efectuado. 

 

Sensivelmente em meados de Agosto começa-se a constatar na fêmea que as suas 

tetas estão mais inchadas e desenvolvidas. 

 

A fim de averiguar se se tratava de uma falsa gestação ou de uma gravidez efectiva, foi 

feita nova ecografia. Para surpresa de todos nós, incluindo do médico veterinário, verifi-

cou-se que havia em cachorro em desenvolvimento. 

 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

O nascimento desta cadelinha ocorre 66 dias após o cruzamento efectuado.  

 

Refira-se que o período de gestação de um cão é em média de 58 a 63 dias. 

 

Como criador tenho reflectido sobre o que poderá ter acontecido neste cruzamento. 

 

O macho utilizado revelou boa fertilidade, verificada em exame microscópico aos 

espermatozóides. 

 

A fêmea é uma cadela jovem e saudável sob controlo veterinário permanente, como 

acontece com todos os nossos cães. 

 

É um facto que a cadelinha nasceu três dias depois do limite superior médio (63 dias 

de gestação). 

 

Então o que poderá ter acontecido? 

 

Na minha opinião e após diálogo com alguns veterinários, encontro uma possível 

explicação. 

 

Quando se fez o cruzamento, no 11º dia de cio da fêmea, ainda não se tinha dado a 

ovulação e consequente libertação dos óvulos (células reprodutoras femininas).  

 

Esta só se terá dado, pelo menos três dias depois. Como os espermatozóides 

(células reprodutoras masculinas) só têm viabilidade no interior da fêmea até mais ou 

menos três dias, quando se deu a ovulação já não havia espermatozóides viáveis, 

com excepção daquele que deu origem à nossa nova cadelinha. 
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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 

Esta é também a razão da cadelinha ter nascido depois do período normal de ges-

tação.     

 

A minha experiência como criador recomenda-me  juntar o macho à fêmea entre 

12º dia e o 15º dia de cio da fêmea. 

 

Naturalmente que a ovulação nas fêmeas varia de fêmea para fêmea, mas esta é 

uma indicação ditada pela experiência e pelo comportamento dos próprios machos 

de Castro Laboreiro que esses nunca se enganam sobre o pico da fertilidade das 

fêmeas. 

 

É um erro de alguns criadores juntar o macho e a fêmea demasiado cedo, pois as 

fêmeas ainda não estão fertéis e podem incompatibilizar-se com os machos, com-

prometendo o seu acasalamento, algumas vezes de forma irreversível.   

 

O nascimento desta nova cadelinha, de futuro ainda incerto, é motivo de regozijo, 

pois aumentará o património genético dos exemplares existentes na nossa casa. 

  

Rui Alberto da Costa Viveiros 


