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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 

 

As origens do Cão de Castro Laboreiro 
 
 

Há décadas de milhares de anos, o cão, provavelmente descendente da domestica-

ção do lobo, passou a ser companhia inseparável do homem, tendo-o acompanhado 

ao longo da sua história. 

 

Digo descendente provável do lobo, porque as análises de DNA de ambos e o facto 

do cruzamento do lobo com o cão produzir híbrido férteis, tornam esta  hipótese a 

mais forte para explicar a origem e aparecimento do cão. 

 

Ao longo da história da humanidade, os diversos “tipos” de cães foram sendo seleccio-

nados tendo em conta as suas funcionalidades.  

 

Desde tempos idos que a caça e a guarda e protecção dos rebanhos foram duas das 

principais funções do cão. 

 

A criação e selecção dos cães era orientada no sentido da escolha dos exemplares 

que melhor servissem esses objectivos. 

 

A Portugal e ao território do que é hoje a Espanha, chegaram, como é natural, cães de 

várias origens, trazidos pelos povos que fizeram a sua história, sobre os quais existem 

algumas referências históricas. 
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Dentro destes, há a destacar alguns mastins (cães de médio a grande porte, com 

massa muscular e estrutura óssea significativas), os quais foram tronco comum de 

algumas das actuais raças portuguesas (Cão da Serra da Estrela, Cão de Gado 

Transmontano, Rafeiro Alentejano, Cão de Castro Laboreiro) 

 

Todas estas raças são denominadas cães de gado, pois a sua principal função é 

guardar e proteger os rebanhos de gado (ovino, caprino ou bovino). 

 

A região de Castro Laboreiro foi até meados do século XX, uma região inóspita e 

isolada, de acesso muito difícil, em que as principais actividades eram a agricultura e 

a pastorícia tradicional, através das quais as suas gentes procuravam subsistir e so-

breviver.  

 

Sendo uma zona raiana (junto à fronteira com a Galiza) alguns castrejos tinham no 

contrabando uma actividade complementar. 

 

Para perceber as origens da raça do cão de castro laboreiro é preciso perceber e 

conhecer bem o meio em que esta raça canina se desenvolveu.  

 

Existem algumas referências históricas, designadamente literárias, que dão conta da 

existência antiga de cães nesta região. 

 

Como é natural os cães foram sendo seleccionados e criados nas diferentes épocas 

históricas, consoante as preferências e as funcionalidades pretendidas pelos seus 

proprietários. 

 

O ano de 1914 é referido como sendo a data do primeiro concurso tradicional do cão 

de castro laboreiro, realizado em Castro Laboreiro, e que faz deste concurso um dos 

mais antigos da canicultura portuguesa. 
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Seria interessante e de interesse histórico, conhecer, se possível, as características 

morfológicas, temperamentais e funcionais da generalidade dos cães então existen-

tes e apresentados nos concursos tradicionais de 1914, 1915 e 1916. 

 

Seriam exactamente iguais ou algo diferente dos actuais cães da raça do cão de cas-

tro laboreiro?  

 

O ano de 1935 é um marco histórico para a raça do cão de castro laboreiro, pois é 

elaborado pelo Prof. Manuel Marques o 1º estalão oficial da raça . 

Rui Viveiros 
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Tendo por base a observação directa de uma amostra significativa de cães, é  feita 

pela primeira vez a caracterização e tipificação desta raça canina. É claramente refe-

renciada como sua principal função a guarda e protecção do gado, designadamente 

contra os ataques do lobo que ainda abundavam na região. 

 

Alguns castrejos mencionam como provável no tempo a existência de alguns cães 

resultantes de cruzamento cão de castro laboreiro com o lobo. Todavia, não se co-

nhece nenhuma evidência comprovada dessa possibilidade. 

 

Numa determinada fase da evolução da raça, houve quem defendesse como carac-

terística rácica a existência de olhos amarelos na raça do cão de castro Laboreiro, 

atribuindo essa característica como eventual uma prova da ascendência lupina da 

raça.   

 

Aparecem ainda diversas referências literárias à homogeneidade da raça do cão de 

castro laboreiro, como resultado do grande isolamento da região do solar. 

 

Não deixando de ser verdade esse facto, parece-me, todavia, pouco realista pensar-

se que ao longos dos tempos não houve introdução de outros cães na região de 

Castro Laboreiro, mercê de alguma deslocação de gentes castrejas ao nível do país 

e também de Espanha. 

 

A evolução da raça do cão de castro laboreiro é, à semelhança de outras raças cani-

nas, um processo dinâmico onde se foi reflectindo ao longo da sua história as diver-

sas opções dos seus criadores.  

 

Ao depararmos com um cão de castro laboreiro há que ter a consciência plena que 

esse exemplar é o resultado do trabalho de muitas gerações de criadores, impondo-

se o respeito pelo seu passado.  
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Como se tem verificado em quase todas as raças caninas os seus respectivos esta-

lões têm sofrido ao longo dos tempos alguns ajustamentos e pequenas alterações. O 

mesmo tem sucedido com o estalão da raça do cão de castro laboreiro, e é natural 

que, no futuro, venham a ocorrer novas alterações que reflectirão as opções dos 

seus criadores. 

 

Não obstante a importância da selecção natural dos cães ao longo dos tempos, a 

acção do homem foi e continuará a ser decisiva e determinante para entender o pas-

sado, presente e futuro de qualquer raça canina. A raça do cão de castro Laboreiro 

não é nem será excepção a este facto.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ninhada MARTI X MUSA DOS CAMPOS DO LIS 
 

 

Nasceu recentemente, em 10 de Junho, uma nova ninhada, constituída por 3 ma-

chos e 6 fêmeas. 

 

São filhos do MARTI CH PT (LOP 444521) e de MUSA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 

384208).    

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Eis as primeiras fotos: 

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 

 

Estarão disponíveis para entrega a partir de meados de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

Ninhada MARTI X PANDORA DOS CAMPOS DO LIS 
 
 

Desta ninhada nascida, em 01 de Março de 2012, temos ainda disponível um macho 

lobeiro escuro. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


