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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. 
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CÃO DE CASTRO LABOREIRO, UM CÃO COMERCIAL? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como criador sou frequentemente confrontado com a afirmação de que o cão de castro 

laboreiro não é um cão comercial, pelo que se desaconselha a sua criação e sugere-se 

mesmo em alternativa, a criação e comercialização de outras raças caninas, em parti-

cular, de raças estrangeiras.  

 

Infelizmente, já ouvi tal afirmação de alguns responsáveis da canicultura nacional. 

 

Tratando-se de uma raça canina portuguesa, cujo risco de extinção é mesmo muito 

real, não deixa de ser preocupante esta atitude. 

 

Rui Viveiros 
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Quando se deveria valorizar esta raça, património nacional único, parece que alguns 

insistem em querer acabar com ela. 

 

Infelizmente, também algumas ideias e preconceitos sobre o cão de castro laboreiro 

não ajudam muito. 

 

Alguns, apenas dão a ênfase de cão de trabalho e guardador de gado, considerando 

o cão de castro laboreiro apenas como um cão um guarda. 

 

Esta ideia faz com que algumas pessoas adquiram o cão de castro laboreiro para o 

atirarem literalmente para dentro de uma quinta, de maior ou menor dimensão, e 

pouco ou nada conviverem com ele. 

 

Por norma, as pessoas que pensam assim desvalorizam esta raça, não só do ponto 

de vista das suas qualidades, como também economicamente. Para estes, trata-se 

de adquirir um cão barato, que guarde a quinta, e a quem, a pretexto de uma rustici-

dade hipotética, não se vão dispensar os cuidados necessários (vacinas, desparasi-

tações, alimentação, etc). Também, é-lhes muitas vezes indiferente se o cão tem 

registo oficial (LOP ou RI) ou se é de raça pura ou se é cruzado com uma outra raça 

qualquer.  

 

Quem pensa assim, presta certamente um mau serviço a esta raça.  

 

O cão de castro laboreiro não deixando de ser um cão de guarda, é muito mais do 

isso. É por excelência um cão de família e consequentemente, também um cão de 

companhia. 

 

A relação afectiva que estabelece com o seu núcleo familiar, em nada o desmerece 

em comparação com outros cães de companhia estrangeiros, como é o caso do La-

brador. 

 

Poder-se-iam dar inúmeros exemplos da forte relação afectiva do cão de castro labo-

reiro com os seus donos. Quem tem ou já teve um cão desta raça conhece-os bem!   
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O cão de castro laboreiro, comparativamente a outros cães de companhia, que são 

apenas de companhia, é simultaneamente um excelente cão de guarda, o que é tam-

bém muito importante nos dias de hoje, em que a segurança de pessoas e bens é 

cada vez mais relevante. 

 

Sendo um cão de grande sentido de liberdade precisa de espaço livre e aberto onde 

possa correr e saltar. Dificilmente se adapta a viver num apartamento, a não ser que 

diariamente possa correr livremente em espaços amplos (jardins e outros espaços 

verdes). 

 

As polémicas à volta do seu estalão oficial, e as tentativas de alguns de formatar a 

raça do cão de castro laboreiro às suas conveniências e interesses pessoais, tam-

bém não tem ajudado muito esta raça, ao longo de várias décadas. 

 

Sinal das dificuldades actuais desta raça, é a escassa ou muito escassa presença de 

exemplares desta raça nos concursos oficiais da canicultura nacional e mundial. 

 

A raça do cão de castro laboreiro pura e registada está praticamente limitada a pou-

cos criadores nacionais, existindo apenas alguns exemplares de qualidade no estran-

geiro. 

 

Havendo poucos exemplares de qualidade do cão de castro laboreiro, seria natural, 

numa perspectiva da lei da procura e da oferta, que o seu preço e valor fosse mais 

elevado do que outras raças estrangeiras que existem aos milhares em Portugal e no 

mundo inteiro. 

 

Todavia, tal não acontece. Em Portugal, não obstante a actual crise económica, al-

guns exemplares de raças estrangeiras podem custar mil euros ou mais. 

 

O preço médio de um castro laboreiro em Portugal é de apenas € 400,00. 

 

Como explicar esta situação? 
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No meu entender, esta situação só é explicável por um deficit de valorização desta 

raça por parte dos seus próprios criadores e das instituições da canicultura, em parti-

cular do CPC e dos clubes de raça. 

 

Vulgarizar e banalizar o cão de castro laboreiro não é certamente um bom serviço 

prestado a esta raça. 

 

Há que valorizar a excelência nesta raça canina portuguesa, marcando e evidencian-

do bem as diferenças existentes entre os seus exemplares de qualidade e os diver-

sos exemplares que existem cruzados com esta raça. 

 

Os criadores dignos desse nome devem praticar uma selecção rigorosa da raça evi-

tando, sempre que possível, vender cachorros com registos oficiais e que apresen-

tem defeitos significativos da sua morfologia ou temperamento.   

 

Vender um cachorro com LOP ou RI deve ser obrigatoriamente sinónimo de qualida-

de e genuidade da raça.  

 

A valorização e dignificação da raça do cão de castro laboreiro depende essencial-

mente dos seus próprios criadores, dos clubes de raça e do CPC. 

 

Saibamos estar todos à altura das nossas responsabilidades e o futuro da raça do 

cão de castro laboreiro será certamente muito melhor. 

 

O cão de castro laboreiro é tão bom ou melhor do que muitas raças caninas estran-

geiras da moda, que alguns lobbistas interesseiros pretendem promover. 

 

Em síntese, o cão de castro Laboreiro é tão ou mais comercial do que outras raças, 

depende apenas de nós e do que formos capazes de fazer para o valorizar e promo-

ver. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Nova ninhada dos Campos do Lis  ( LIS x LUA DOS CAMPOS DO LIS) 
 
      

Nasceu no dia 04 de Outubro de 2011, uma nova ninhada dos Campos do Lis, filhos 

do LIS CH PT (LOP 374338) e de LUA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 448240). 

 

Estão disponíveis 4 machos e 5 fêmeas, com pelagens de cor lobeiro escuro e 

lobeiro claro. 

 

Eis fotos da ninhada: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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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 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


