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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.  

1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

O Cão de Castro Laboreiro e as Exposições Caninas 
 

 

Os Cães de Castro Laboreiro podem participar em exposições caninas oficiais, naque-

las que são habitualmente denominadas “concursos de beleza”. 

 

Nestes concursos é avaliada a sua conformidade com o estalão oficial da raça, poden-

do os cães obter os seguintes títulos: CAC; CACIB (exposições internacionais) e CAC-

QC. Os títulos CAC e CAC-QC são necessários para a obtenção do título de Cam-

peão Nacional e os CACIB para títulos internacionais. 

 

Os estalões das raças caninas são documentos que reflectem a formatação e evolu-

ção das raças ao longo dos tempos. Não são documentos estáticos e imutáveis. Re-

flectem as opções dos criadores e das instituições da canicultura. 

 

Como já referi nas minhas Newsletters anteriores, o estalão do Cão de Castro Labo-

reiro tem sofrido também algumas alterações ao longo de mais de setenta anos da 

sua existência. 

 

Os cães são avaliados nas exposições caninas por Juízes Oficiais, nacionais ou inter-

nacionais, devidamente qualificados para tal. 

 

Aos Juízes compete avaliar os cães expostos em função dos respectivos estalões, 

apreciando as suas características morfológicas, sanitárias e comportamentais.  
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O que se exige aos Juízes, quando avaliam os exemplares de Cães de Castro Labo-

reiro, é que o façam com ponderação, equilíbrio e sensatez, mas cingindo-se necessa-

riamente àquilo que está consignado no seu estalão oficial. 

 

Também como já referi em Newsletters anteriores, na minha modesta opinião, há que 

ajustar o actual estalão da raça do Cão de Castro Laboreiro à realidade dos cães exis-

tentes, resultantes de dois métodos diferenciados de selecção massal de que a raça 

tem sido objecto nas últimas décadas. 

 

Mas enquanto esse ajustamento não acontece, os Cães de Castro Laboreiro são ava-

liados nas exposições caninas pelo seu actual estalão, e não pelo estalão que cada 

um acha que deveria ser.  

 

Em meu entender, alguns limites estabelecidos para a raça, nomeadamente os relati-

vos à altura ao garrote, que pode variar entre 55 cm e 66 cm, apresentam uma dife-

rença demasiado excessiva entre o limite inferior e o superior (neste caso, 11 cm que 

representam inevitavelmente diferenças significativas de corpulência). 

 

Esta diferença contribui para que em exposições caninas sejam premiados alguns 

exemplares demasiado pequenos e noutras exposições sejam premiados exemplares 

no limite superior, contribuindo para alguma perplexidade e confusão entre criadores e 

a quem assiste às mesmas exposições. 

 

Mas, no meu entender, mais importante do que estas diferenças de medidas, é o seu 

“TIPO”, o qual caracteriza a raça.  

 

Não obstante as diferenças de medidas que possam existir entre exemplares expos-

tos, o que caracteriza a raça é a sua avaliação global e as suas características típicas. 
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E neste domínio não pode nem deve haver ambiguidades, sob pena de se estar a 

falar de raças diferentes. 

 

Não é possível haver Cães de Castro Laboreiro com características que possam ser 

antagónicas. Tal paradoxo é insustentável, sob pena de se andar a vender gato por 

lebre.  

 

Mas será que a raça canina do Cão de Castro Laboreiro, património nacional de to-

dos nós, se esgota nas exposições caninas? Será que os concursos de beleza serão 

um fim em si mesmo, ou serão apenas um instrumento de avaliação qualitativa dos 

exemplares expostos?  

 

Na minha opinião, as exposições caninas fornecem informação técnica relevante so-

bre os exemplares expostos, muito útil em termos de criação e selecção, mas uma 

raça canina está para além dos seus aspectos de “beleza”.  

 

Estas exposições de beleza pouco ou nada dizem sobre a funcionalidade da raça, o 

seu temperamento e carácter, a sua vitalidade e sua variabilidade genética. 

 

As principais funções do Cão de Castro Laboreiro são a sua capacidade de cão de 

guarda e o seu carácter de cão de família. 

 

Como cão de família, o Cão de Castro Laboreiro deve ser dócil e leal ao seu núcleo 

familiar e não ser nem demasiado tímido nem demasiado agressivo. 

 

A sua agressividade deve ser orientada para elementos estranhos ao núcleo familiar, 

o que resultará na sua excelente capacidade de guarda. 
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Infelizmente, por vezes exemplares muito premiados em concursos de beleza revelam

-se péssimos cães de guarda, o que não é certamente o que se pretende para esta 

raça, cuja principal função hoje é guardar moradias e quintas.  

 

Naturalmente que para um exemplar de Cão de Castro Laboreiro, cujo destino seja 

guardar gado, o que é mesmo relevante, não obstante a sua conformidade com o es-

talão da raça, é ser capaz de guardar com eficácia os animais, território e bens, sob 

sua responsabilidade.  

 

Mais, exige-se ainda a esse exemplar que seja suficientemente forte, robusto e saudá-

vel para ser capaz de enfrentar os seus adversários. 

 

A saúde e vitalidade de um Cão de Castro Laboreiro é também um factor de grande 

importância. 

 

Cães de Castro Laboreiro de elevada consanguinidade tenderão inevitavelmente a 

produzir descendentes com grande probabilidade de virem a evidenciar doenças e 

taras recessivas, transmitidas geneticamente, e a comprometer seriamente a sua rus-

ticidade e vigor.  

 

Os Cães de Castro Laboreiro não são excepção a qualquer raça canina, e se conti-

nuar-se a persistir sistematicamente nos cruzamentos consanguíneos (in breeding) os 

resultados negativos estarão infelizmente bem visíveis, a curto e médio prazo. 

 

Esta elevada consanguinidade, mercê do número escasso de machos de qualidade 

disponíveis, levanta uma outra questão também muito actual nesta raça em vias de 

extinção, que é a existência de animais não registados no Livro de Origens Português 

(LOP) ou Registo Inicial (RI).  
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A minha experiência de criador e do conhecimento razoável da raça, tem-me permitido 

conhecer alguma da realidade dos cães não registados oficialmente. 

 

Alguns destes exemplares são descendentes de cães registados que os seus proprietá-

rios pura e simplesmente não trataram do seu registo no CPC.  

 

Outros, conhece-se perfeitamente alguns dos seus ascendentes, os quais não estavam 

registados no CPC e consequentemente produziram descendentes não registados no 

LOP ou RI. 

 

Outros, não se conhece nada da sua ascendência, apenas constata-se que correspon-

dem morfológica e fenotipicamente à raça. 

 

Na minha opinião, e penso de quem esteja verdadeiramente interessado na raça, nes-

tes Cães de Castro Laboreiro, com excepção daqueles que não estejam com evidência 

em conformidade com o estalão, deve ser acarinhado e incentivado o seu Registo Inici-

al, pois poderão ser uma mais-valia na variabilidade e riqueza genética da raça.   

 

Em conclusão, as exposições caninas são muito importantes na medida em que dão 

informação relevante sobre a mais-valia qualitativa dos exemplares expostos e a sua 

conformidade com o estalão, mas não fornecem informação suficiente sobre aspectos 

tão relevantes como seja, a sua funcionalidade, a sua capacidade de trabalho, o seu 

temperamento e carácter, o seu vigor e a sua rusticidade 

 

Todos os criadores de Cão de Castro Laboreiro, sem excepção, são necessários e in-

dispensáveis para garantir que esta raça canina autóctone não venha a extinguir-se, e 

que sejamos capazes de prosseguir o trabalho e dar continuidade aos exemplares que 

herdamos dos nossos antepassados. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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EVOLUÇÃO DA ACTUAL NINHADA DOS CAMPOS DO LIS 
 

A nossa ninhada actual, nascida em 17 de Novembro de 2010, filhos de LIS CH 

PT (LOP 374338) X RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO (RI 74175), continua 

a crescer e a evoluir de forma muito positiva. 

 

Estão ainda disponíveis quatro machos (dois lobeiros escuros, um lobeiro claro e 

um cor do monte) e duas fêmeas (uma lobeiro escuro e uma cor do monte). 

 

Apresentam-se algumas fotos recentes: 

Rui Viveiros 
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Rui Alberto da Costa Viveiros 

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 

Nova aquisição do nosso canil “Campos do Lis” 

 

No sentido de aumentar e tornar cada vez mais ampla a variabilidade genética dos 

exemplares de Cães de Castro Laboreiro do nosso canil, e consequentemente melhorar 

o nosso património genético, procedemos à aquisição de uma nova cachorra, a Vénus, 

com ascendentes de excelente qualidade. 

 

Esta cachorra tem como ascendentes paternos, entre outros, o Foz do Casal da Roliça, 

o Fazot, a Aveleira do Casal da Roliça, o Booggie, o Lupi e a Jibóia. 

 

Como ascendentes maternos conta, entre outros, o Acapulco, o Serra, a Athenas do 

Outeiro da Loba, o Kaiser do Casal da Granja e a Alexia de Sanfre. 

 

Sendo fieis à ideia e coerentes com a convicção de que só existe uma raça de Cão de 

Castro Laboreiro, na sua diversidade natural, temos hoje no nosso canil exemplares 

oriundos da região do solar, bem como de outros criadores nacionais de referência.  

 

Com esta última aquisição, podemos afirmar, sem quaisquer falsas modéstias e mercê 

de um esforço pessoal grande, que temos exemplares descendentes de um número 

muito significativo dos melhores exemplares da raça dos últimos vinte anos.  

 

Esperamos sinceramente que o esforço e os custos do nosso trabalho possam ser de 

alguma utilidade para a raça do Cão de Castro Laboreiro, no presente e no futuro.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 


