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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 

 

NAS EXPOSIÇÕES CANINAS EXIGE-SE MAIS ATENÇÃO À RAÇA DO 

CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começo por fazer uma pequena introdução à participação nas exposições caninas.  

 

A participação em exposições caninas, pressupõe, geralmente, uma inscrição prévia 

dos exemplares junto do Clube Português de Canicultura e que os mesmos sejam 

cães registados (LOP ou RI) e microchipados. 

 

Rui Viveiros 
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A inscrição prévia deve ser feita num impresso próprio, disponível no site do CPC 

www.cpc.pt 

 

As cerca de quatrocentas diferentes raças de cães agrupam-se em 10 Grupos, per-

tencendo a raça do Cão de Castro Laboreiro ao 2º Grupo, onde se incluem as se-

guintes outras raças caninas portuguesas: Cão de Fila de S. Miguel, Cão da Serra da 

Estrela, Rafeiro Alentejano e Cão de Gado Transmontano. Pertencem também ao 2º 

Grupo outras raças estrangeiras, como por exemplo: doberman, pinscher miniatura, 

schnauzer, boxer, bulldog inglês, bullmastiff, cane corso italiano, dogue alemão, do-

gue canário, dogue de bordéus, dogue argentino, dogue do tibete, fila brasileiro, 

mastim inglês, mastim napolitano, rottweiller, shar pei, cão de montanha dos pirinéus, 

cão da terra nova, cão de s. bernardo.     

 

Os cães podem ser inscritos em diferentes classes individuais: bebés, cachorros, 

juniores, intermédia, aberta, campeões e veteranos.  

 

Nos campeonatos de beleza podem ser atribuídos, entre outros, três prémios impor-

tantes: CAC (Certificado de Aptidão ao Campeonato Nacional de Beleza), CAC-QC 

(CAC – Qualificativo de Campeonato) e CACIB (Certificado de Aptidão ao campeo-

nato Internacional de Beleza).  

 

O CAC-QC é um título indispensável para se alcançar o título de Campeão Nacional 

da Raça. Nas exposições caninas portuguesas apenas é possível obter o CAC-QC, 

nas Exposições Internacionais do Norte ou de Lisboa, na exposição das raças portu-

guesas do 10 de Junho ou nas respectivas exposições monográficas da raça. 

 

Nas diversas exposições caninas as diferentes classes estão subdivididas em ma-

chos e fêmeas. 

http://www.cpc.pt/
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Em primeiro lugar concorrem os machos nas diferentes classes, escolhem-se os me-

lhores machos de cada classe e depois entre estes escolhe-se o melhor macho da 

raça na exposição e a este é atribuído o CAC , CACIB ou CAC-QC. 

 

Procede-se de igual forma para as fêmeas, escolhe-se a melhor fêmea de cada clas-

se, e entre estas escolhe-se a melhor fêmea da raça, a qual se atribui o CAC, CACIB 

ou CAC-QC. 

 

Ao 2º melhor macho e fêmea atribui-se a RCAC (Reserva de CAC) ou RCAC-QC 

(Reserva de CAC-QC). 

 

Chama-se atenção que os exemplares que concorrem nas classes de bebés ou ca-

chorros não podem ganhar o CAC, CACIB ou CAC-QC. 

 

Depois de escolhido o melhor macho e melhor fêmea da raça na exposição, escolhe-

se entre estes dois qual é o melhor exemplar da raça na exposição.  

 

Será o melhor exemplar da raça de Cão de Castro Laboreiro escolhido que terá o di-

reito e a obrigação de participar na final do 2ª Grupo e na final do Grupo das Raças 

Portuguesas. 

 

Estas duas finais normalmente realizam-se da parte da tarde da exposição, sendo a 

final do Grupo das Raças Portuguesas quase sempre praticamente a última final da 

exposição, o que obriga a um grande esforço e desgaste dos expositores e dos cães. 

 

Chamo a atenção que se um expositor tiver um exemplar de Cão de Castro Laboreiro 

classificado como melhor exemplar da raça é obrigado, por regulamento, a participar 

nas finais do 2º Grupo e na final das raças portuguesas, sob pena de sanção e de não 

ver homologado o prémio obtido (CAC, CACIB ou CAC-QC). 
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Quem já teve um seu exemplar escolhido como melhor exemplar da raça do Cão de 

Castro Laboreiro, sabe e já sentiu bem o que significa participar nas finais do 2º Gru-

po e na final das raças portuguesas. 

 

Muitas vezes os juízes que classificam a final do 2º grupo são juízes estrangeiros 

que, salvo honrosas excepções, não conhecem o Cão de Castro Laboreiro, e já têm 

eles próprios as suas preferências por determinadas raças. 

 

O que acontece, muitas vezes é que esses juízes mal olham sequer para o exemplar 

da raça do Cão de Castro Laboreiro, que é, por norma, desde logo excluído. 

 

Outras vezes, são juízes portugueses que julgam a final do 2º Grupo, e lamentavel-

mente o procedimento é praticamente o mesmo. 

 

Mais umas horas de espera, e eis que praticamente no final da exposição canina, 

surge a final das raças portuguesas. 

 

Aqui, estão em disputa as onze raças portuguesas, e o seu final é praticamente co-

nhecido. 

 

Raríssimas vezes algum exemplar de Cão de Castro Laboreiro subiu ao podium dos 

premiados (1º, 2º ou 3 classificado). 

 

Geralmente, quem ganha estes prémios são os Podengos, o Cão de Água, o Cão de 

Gado Transmontano e o Cão da Serra da Estrela. Mesmo esta última raça (a raça 

portuguesa mais criada anualmente) tem, nos últimos tempos, estado menos vezes 

presente nos pódios das exposições.  
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Porquê esta situação? 

 

Na minha opinião, existe muito pouco lóbi dos criadores e dos clubes de raça reco-

nhecidos pelo CPC. 

 

A raça do Cão de Castro Laboreiro é um “parente pobre” das raças caninas portu-

guesas!!!    

 

É fundamental que o Cão de Castro Laboreiro mereça mais atenção dos responsá-

veis do Clube Português de Canicultura e dos Juízes Portugueses. 

 

A participação de exemplares da raça do Cão de Castro Laboreiro nas exposições 

caninas oficiais já é bastante escassa.  

 

Se os criadores e expositores sentirem que não vale a pena levar os Cães de Castro 

Laboreiro às exposições caninas, e que a participação do melhor exemplar da raça 

na final do 2º Grupo e na final das raças portuguesas é apenas uma mera formalida-

de e um desperdício de tempo, então teremos cada vez menos Cães de Castro La-

boreiro a participar nas exposições caninas.  

 

Por isso, julgo que se impõe que todos responsáveis da canicultura portuguesa medi-

tem na actual situação e que acarinhem mais esta raça canina autóctone, designada-

mente, nas exposições caninas oficiais!!!  

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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FOI BATIDO, EM 2010, O RECORDE OFICIAL DE REGISTOS DO CÃO DE 

CASTRO LABOREIRO!!! 

 

Uma boa notícia para a raça do Cão de Castro Laboreiro! Em 2010, foram registados 

oficialmente 198 novos cães desta raça canina portuguesa, o que constitui um recor-

de! 

 

Para se ter uma ideia da evolução dos registos oficiais da raça ao longo dos anos, 

apresento, de seguida, um quadro com os nºs oficiais do CPC, desde 1999: 

 

 

 
RI (M) - Registo Inicial Machos 

RI (F)  - Registo Inicial Fêmeas 

LOP (M) - LOP Machos 

LOP (F)  - LOP Fêmeas  

ANOS RI (M) RI (F) LOP (M) LOP (F) TOTAL 

1999 23 15 27 32 97 

2000 29 16 21 25 91 

2001 48 41 24 12 125 

2002 66 53 20 20 159 

2003 31 31 16 18 96 

2004 37 37 19 16 109 

2005 54 55 24 20 153 

2006 55 36 46 26 163 

2007 37 21 46 45 149 

2008 38 23 47 44 152 

2009 17 20 65 53 155 

2010 45 34 61 58 198 
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A raça do Cão de Castro Laboreiro, em 2010, foi a 7ª classificada das raças portu-

guesas, à frente do Rafeiro Alentejano (8º) – 192 registos, do Cão de Água Portu-

guês (9º) – 176 registos, do Barbado da Terceira (10º) – 106 registos, do Podengo 

Português Grande (11º) – 50 registos e do Cão da Serra de Aires (12º) – 47 registos. 

 

Como podem ver, trata-se de um resultado histórico que reflecte o bom trabalho feito 

por todos os criadores nacionais desta raça. 

 

É importante ainda referir que este número representa o efectivo de exemplares re-

gistados oficialmente, pois há a considerar a realidade de mais exemplares da raça 

que não estão registados oficialmente e cujo quantitativo global se desconhece.    

 

Espero que o número de Cães de Castro Laboreiro registados nos próximos anos 

continue a crescer em quantidade e qualidade, e que possa continuar a dar o meu 

contributo pessoal.      

 

 
 
 

Rui Alberto da Costa 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 

PRÓXIMA NINHADA PREVISTA DOS “CAMPOS DO LIS” 

 

Está previsto o nascimento da próxima ninhada dos “Campos do Lis” no final do mês 

de Maio de 2011, resultante do cruzamento entre os nossos cães VIRIATO (RI 

71986) x MUSA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 384208).  

 

Espero que tudo corra bem e que os cachorros venham a dar o seu contributo positi-

vo para esta raça.  

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


