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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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TESTES DE PATERNIDADE E MATERNIDADE 

 EM CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

 

A realização de testes de paternidade em canicultura tem vindo a assumir uma impor-

tância crescente, e destinam-se basicamente a comprovar que determinado cão é, 

com elevado grau de probabilidade, pai de outro (não existe uma certeza cientifica de 

100%). 

 

Os métodos científicos usados têm evoluído bastante, permitindo hoje trabalhar com 

um maior número de marcadores e melhorar a sua fiabilidade técnica. 

 

Como é do conhecimento público, uma mesma cadela pode, no mesmo parto, ter fi-

lhos de machos diferentes, pelo que, em rigor, numa ninhada deve ser efectuado o 

teste de paternidade a todos os cachorros da ninhada, para se ter certeza de que só 

existe um único pai. 

 

Em Portugal, o CPC ou entidade com competência delegada, promove, por vezes, no 

controlo de ninhadas, a realização de testes de paternidade. 

 

A certificação genética, para além dos testes de paternidade, inclui também os testes 

de maternidade, mais recentes, e que se justificam cada vez mais, pois é imperioso 

garantir que os cachorros são mesmo filhos de determinada mãe.   
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Em Portugal essa certificação não poderá deixar de ser coordenada e supervisiona-

da pelo organismo da canicultura nacional competente e reconhecido internacional-

mente, ou seja, pelo Clube Português de Canicultura. 

 

Mais, essa certificação genética terá que ser articulada e enquadrada com o Livro 

de Origens Português (LOP)  e do Registo Inicial (RI).   

 

No que se refere à raça do Cão de Castro Laboreiro, a existência de dois clubes de 

raça reconhecidos pelo CPC poderá não facilitar aquilo que são dois dos requisitos 

fundamentais na implementação de um processo de certificação genética de uma 

raça canina, e que são a definição e caracterização do painel inicial de reprodutores 

e a sua universalidade. 

 

Em primeiro, a definição e caracterização do painel inicial de reprodutores a partir 

do qual se fará a certificação genética em cascata. 

 

Quais devem ser os exemplares a integrar esse painel inicial de reprodutores?. 

 

Parece-me pacífico que deverão ser cães registados oficialmente, com LOP ou RI. 

 

Todavia, tendo em consideração alguma heterogeneidade existente entre exempla-

res registados do Cão de Castro Laboreiro, em meu entender, esse painel inicial de 

reprodutores exigiria que as três entidades oficiais (CPC, APCCL e CCCL) estives-

sem todas inequívoca e explicitamente de acordo sobre a composição desse painel 

inicial. 

 

Trata-se de uma tarefa que não se avizinha fácil e em que o CPC teria que inevita-

velmente afirmar a sua autoridade. 
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Em segundo, a universalidade dessa certificação genética. 

 

Só faz sentido e só é relevante se essa certificação genética for universal, ou seja, 

se for obrigatória e vinculativa para todos os cães da raça do Cão de Castro Labo-

reiro descendentes dos reprodutores que integrarem o painel inicial. 

 

Só assim, na minha opinião, essa certificação genética será credível, efectiva  e 

institucional. 

 

Iniciativas individuais de certificação genética por criadores de Cão de Castro Labo-

reiro bem intencionados serão inconsequentes e ineficazes do ponto de vista da 

certificação genética raça. 

 

Se não houver rigor e credibilidade que se exigem na certificação genética, haverá 

certamente quem, a seu pretexto, promova o habitual “chico-espertismo” e propa-

ganda enganosa. 

 

 

 

 

 

 

Mais um óbito de macho de Cão de Castro Laboreiro 
 
 

 

Recentemente morreu um macho do Cão de Castro Laboreiro, oriundo da região do 

solar. 

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 

BOBI 
 

Faleceu o BOBI, campeão e melhor exemplar da raça, em monográfica e em diver-

sos Concursos Tradicionais, e pai do nosso macho LIS.  Era propriedade da D. Alme-

rinda Esteves (do lugar das Falagueiras). 

 

A raça do Cão de Castro Laboreiro ficou mais pobre, em particular a região do solar! 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


