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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 

 

A criação do cão de castro Laboreiro 
 

 

A criação do cão de castro laboreiro é fundamental para a sobrevivência e continuidade 

desta raça. 

 

Por hipótese absurda, se ninguém criasse esta raça, ela desapareceria no período de 

cerca de uma década, período médio da fertilidade dos cães adultos. 

 

A precariedade de uma raça em risco de extinção é dramática. 

 

A luta contra a extinção da raça autóctone do cão de castro laboreiro, património nacio-

nal de todos nós, é feita em Portugal por pouco mais de uma dezena de criadores, os 

quais desenvolvem a sua actividade praticamente sozinhos sem quaisquer apoios ou 

patrocínios.  

 

A dedicação, apego e carinho a esta raça canina única é a motivação que faz prosse-

guir a actividade destes criadores, numa luta permanente contra o tempo e quantas 

vezes contra a hostilidade e incompreensão de alguns. 

 

Criar a raça do cão de castro laboreiro, com um efectivo reduzido de exemplares puros 

e de qualidade, e baixa variabilidade genética, é certamente muito diferente de criar 

alguma raça canina estrangeira com muitos milhares de exemplares espalhados no 

mundo inteiro. 

 

Mas criar o cão de castro laboreiro para além da sua própria realidade, exige também 

cuidados, conhecimentos e muita persistência. 
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Este artigo sobre a criação do cão de castro laboreiro pretende abordar alguns dos 

aspectos relevantes que passarei a referir: 

 

1. O local 

 

O cão de castro laboreiro precisa de espaço para correr e saltar. É um animal de am-

plos espaços e não é certamente um animal de apartamento. 

 

Quem quiser criar esta raça terá que ter uma moradia ou uma quinta com espaço 

necessário para a sua liberdade. 

 

Mas se é cão de amplos espaços, não dispensa os cuidados necessários à sua saú-

de e bem-estar. 

 

Quer para guardar as fêmeas em cio, quer para qualquer outra eventualidade que 

imponha a guarda dos cães em espaço mais restrito (por exemplo: doença ou cuida-

dos veterinários), a sua criação não dispensa a existência de espaços mais confina-

dos e fechados, com as dimensões e requisitos fixados na legislação nacional e co-

munitária. 

 

Deverá ser garantida a adequada limpeza e desinfecção destes espaços fechados, 

nomeadamente a sua lavagem e escoamento das fezes e urina, bem como a sua 

protecção do frio, chuva ou calor excessivo.  

 

É lamentável continuar a ver cães ou cachorros guardados em capoeira, pocilgas ou 

outros espaços sem quaisquer condições de higiene e salubridade, ou pior ainda 

presos a uma corrente ou a uma casota.  
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Obviamente que dar aos cães condições adequadas de alojamento, com encargos 

adicionais de água e luz, tem os seus custos financeiros. 

 

O local onde os cães permanecem não deverá ter um piso escorregadio ou muitos 

degraus, pois estas condições podem condicionar o adequado desenvolvimento das 

suas articulações, em particular na sua fase de crescimento. 

 

Na fase de crescimento dos cachorros há que ter também alguns cuidados com o 

local, pois a capacidade para roer e destruir de alguns cachorros pode causar  al-

guns danos em espaços verdes mais sensíveis ou esburacar os terrenos. 

 

Ter um cão em casa, até que ele atinja a sua idade adulta e consequentemente um 

maior equilíbrio pode causar alguns prejuízos para os quais os seus donos devem 

estar precavidos. 

 

Quem teve ou tem crianças em crescimento sabe que à semelhança dos cachorros 

há que estar sempre atento às suas traquinices e descuidos.    

 

 

2. O progenitor 

 

A escolha do macho ou progenitor para a criação exige que seja um exemplar saudá-

vel e de raça pura. 

 

Utilizar um progenitor que não esteja em perfeitas condições de saúde e não seja 

comprovadamente da raça do cão de castro laboreiro, só poderá trazer dissabores e 

desilusões. 
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Exija sempre cães com registo oficial (LOP ou RI) e com descendência conhecida até, 

pelo menos, à sua  terceira geração. 

 

Não vá em conversas sobre hipotéticas ascendências dos progenitores, atribuindo-lhes 

origens que não podem ser comprovadas. 

 

Naturalmente que um registo oficial não garante a excelência de um cão, o que garante 

é a sua ascendência na raça e que se trata de um exemplar de raça pura e não de um 

qualquer cão parecido com um cão de castro laboreiro. 

 

Não obstante a variabilidade genética na raça do cão de castro laboreiro não ser muito 

grande, há que, na medida do possível, evitar a excessiva consanguinidade dos proge-

nitores, ou quando tal não for possível, há que garantir que a parte comum seja de ex-

celente qualidade, não só em termos de saúde, como de carácter e morfologia.  

 

Um progenitor para ser utilizado na criação deve ter o seu boletim sanitário com as va-

cinas em dia, ser regularmente desparasitado interna e externamente e ter uma alimen-

tação de qualidade. 

 

Deverá garantir-se também que não tem nenhuma doença contagiosa que se possa 

transmitir sexualmente e que possa causar danos irreparáveis na fêmea reprodutora. 

 

Se houver lugar a inseminação artificial é indispensável que seja feito por médico vete-

rinário e em perfeitas condições higiénicas. 

 

Quando se trata de um macho pouco experiente em cruzamentos, há que ter paciência 

e saber determinar qual é o período exacto de fertilidade da fêmea.  

 

Algumas vezes os criadores desesperam quando pretendem cruzar uma fêmea que 

ainda não está em perfeitas condições de receptividade.  
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Sobre o número de vezes que deve cruzar um macho com uma fêmea, sugiro que o 

faça, pelo menos duas vezes, com um intervalo de um a dois dias. 

 

Um só cruzamento, feito no momento exacto da ovulação da cadela, pode dar origem a 

tantos cachorros numa ninhada, como diversos cruzamentos feitos em diversos dias. 

 

Os espermatozóides mantém a sua viabilidade 2-3 dias dentro da fêmea. A sua fertili-

dade e o momento exacto da ovulação é que determinam principalmente a dimensão 

das ninhadas. 

 

Um macho, se estiver em boas condições de saúde, pode fazer criação até aos 9-10 

anos de idade  

 

3. A progenitora e os cachorros 

 

A escolha da progenitora deve seguir os mesmos requisitos do macho reprodutor, e na 

minha opinião uma cadela filha de uma excelente mãe tem também boas probabilida-

des de vir a ser uma boa mãe. 

 

Na escolha da fêmea há que ter também em atenção o nº das suas tetas. Dever-se-á 

escolher as fêmeas que tenham oito ou dez tetas, de modo a que tenham tetas sufici-

entes para alimentar uma boa ninhada. 

 

Uma cadela jovem pode ter o 1º cio por volta dos 11-12 meses de idade. Todavia, algu-

mas têm cios ligeiramente mais cedo e outras mais tarde.  

 

Conheço o caso de fêmeas que só tiveram o 1º cio aos 16-18 meses. Normalmente 

estas últimas repetem o seus cios com quase um ano de intervalo. 
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O habitual é as fêmeas repetirem os seus cios com intervalo de cerca de 6 meses. 

 

Segundo os veterinários e outros técnicos de saúde animal só se deve iniciar a criação 

ao 2º ou 3º cio da fêmea, pois só nesta altura o seu aparelho reprodutor está em condi-

ções adequadas para a reprodução. 

 

Quando inicia o cio, a fêmea começa a libertar os primeiros pingos de sangue. 

 

O período do cio dura cerca de 21 dias. 

 

O período fértil da cadela ocorre, em média, por volta do 11-14 dias de cio. É nesta al-

tura que a fêmea está completamente receptiva ao macho, desviando a cauda para 

permitir a cópula. 

 

Dever-se-á registar o dia do 1º cruzamento efectuado, pois, em média, os cachorros 

nascem dois meses depois desse dia. 

 

A gestação dura aproximadamente entre os 59-64 dias. 

 

Inicialmente começa a notar-se os mamilos maiores, e só após o primeiro mês de ges-

tação é que a barriga começa a ganhar volume, sendo mais significativo nas últimas 

duas semanas. 

 

Nas últimas três semanas de gestação há que reforçar a ração da cadela, dando-lhe de 

preferência a ração de cachorro. 

 

Cerca de duas semanas antes da data prevista do parto, é muito importante desparasi-

tar internamente a fêmea.  

 

Quando se aproxima o momento do parto, a cadela fica mais agitada, esgravata mais o 

piso e deixa quase sempre de comer. 

 

Começa a dilatação e a libertar pequenas porções de líquidos. Não confundir estas pe-

quenas porções de líquidos mais ou menos consistentes, com o rebentar das águas.  
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Quando se aproxima o momento do parto, a cadela fica mais agitada, esgravata mais o 

piso e deixa quase sempre de comer. 

 

Começa a dilatação e a libertar pequenas porções de líquidos. Não confundir estas pe-

quenas porções de líquidos mais ou menos consistentes, com o rebentar das águas.  

 

Quando tal acontece há uma grande quantidade de liquido que se liberta que a cadela 

se apressa a lamber. 

 

A partir desse momento o primeiro cachorro deverá nascer no prazo máximo de cerca 

de duas horas. Se tal não acontecer, e não houver contracções da fêmea, é importante 

que se dirija a um médico veterinário pois muito provavelmente haverá necessidade de 

proceder a uma cesariana. 

 

Em condições normais os cachorros vão nascendo com um intervalo de cerca de uma–

duas horas. Por vezes nascem com intervalos mais curtos ou mais  longos. 

 

À medida que nasce um cachorro, a fêmea come a placenta, corta o cordão umbilical e 

lambe-o repetidamente. 

 

É muito importante que o cachorro comece logo a mamar, pois o primeiro leite 

(colostro) é muito importante para a sua saúde e crescimento. 

 

A vitalidade dos cachorros e a força com que se agarram ao mamilo é um indício impor-

tante da sua saúde e resistência.  

 

A apalpação do útero dar-nos-á uma indicação de que não há mais cachorros para nas-

cer. Todavia, se tiver dúvidas poderá efectuar uma radiografia para comprová-lo. 
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As primeiras 24-48 horas após o parto são determinantes. 

 

Se a cadela for cuidadosa não pisará nem esmagará nenhum cachorro. 

 

É muito importante que a cadela depois do parto beba muita água para se hidratar e 

produzir leite. 

 

Deverá também comer. Algumas nesta primeira fase precisam de mais atenção com a 

alimentação, sendo por vezes necessário dar-lhe uma comida mais apetecível. 

 

Nas primeiras 24-48 horas após o parto é necessário controlar a temperatura da fêmea, 

que deverá estar entre os 38-39 ºC. Se por acaso atingir de forma  permanente tempe-

raturas da ordem dos 39,5-39,6º C ou superiores, há que agir rapidamente pois prova-

velmente haverá uma infecção no útero.  

 

O material que vai saindo da vulva terá colorações também indiciadoras de infecção. 

Nestas circunstâncias há que recorrer urgentemente ao médico veterinário. 

 

Desde que se actue cedo, a situação poderá não ser grave. 

 

Se não se actuar rapidamente, a situação pode agravar-se dramaticamente com sérios 

riscos para a sobrevivência da cadela e dos cachorros.  

 

Nas primeiras três semanas de idade os cachorros não fazem a auto-regulação térmica 

dos seus corpos, pelo que a temperatura ambiente deverá ser amena e adequada. 

Temperaturas baixas nesta fase podem comprometer uma ninhada.  

 

Após a 1º semana de idade, estão ultrapassados os maiores riscos de sobrevivência 

dos cachorros. 
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Às 3 semanas de idade já se aproximam do recipiente da ração e começam a meter na 

boca alguns pedaços amolecendo-os. 

 

A ração que a mãe e os cachorros comem deve ser de alta qualidade. Não é possível 

obterem-se excelentes cachorros sem excelentes rações. 

 

Pessoalmente uso a Royal Canin Maxi Júnior Active com resultados que me satisfazem 

plenamente. 

 

Poupar na qualidade da comida só pode dar maus resultados, em especial para quem 

adquire um cachorro com carências alimentares que o vão marcar toda a vida.  

 

No período a partir da 4º semana de idade até à entrega do cachorro ao seu novo pro-

prietário é possível ir observando o comportamento dos cachorros entre si e na sua re-

lação com a família. Torna-se mais evidente o seu carácter e atitude. Observam-se os 

dominantes, os mais agressivos e os mais tímidos.    

 

Normalmente faço o desmame completo dos cachorros às 8 semanas. 

 

Poderia fazê-lo mais cedo, mas prefiro fazê-lo de forma mais lenta e gradual. 

 

Na 5ª semana a mãe deixa de dormir com os cachorros, e passa a dar de mamar três 

vezes ao dia.  

Na 6ª semana só dá duas vezes de mamar por dia, de manhã e à noite.  

 

Na 7ª semana a mãe só dá de mamar uma vez por dia, de manhã. 

 

Na 8ª semana faço o desmame definitivo e dou a 1ª dose da vacina múltipla. 
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Procuro evitar fazer o desmame completo dos cachorros, sem os vacinar, pois a mãe 

enquanto os está a amamentar está a fornecer-lhe através do seu leite defesas imunitá-

rias.  

 

Para a mãe dos cachorros este procedimento tem-se revelado muito bom, evitando-se 

a ocorrências de mamites, e promovendo-se o gradual recolher das tetas. 

 

A partir das 9ª semana já é possível entregar os cachorros.  

 

A 2ª dose e última da vacina múltipla é aplicada 3-4 semanas depois da 1ª dose. 

 

As desparasitações internas dos cachorros são feitas de 15 em 15 dias até aos dois 

meses de idade. A partir desta idade são feitas de mês a mês. 

 

A partir dos seis meses de idade, faço-as semestralmente.  

 

Antes da saída dos cachorros faço a desparasitação externa dos cachorros com Advan-

tix. 

 

Quando os entrego recomendo vivamente que passem a usar a coleira SCALIBUR, 

pois, na minha opinião, actua eficazmente contra pulgas, carraças e mosquitos.   

 

Aliás, recomendo e utilizo em todos os meus cães adultos as coleiras SCALIBUR, as 

quais renovo com periodicidade de 4-6 meses.    

 

Também recomendo que os novos donos continuem a utilizar a ração que administro 

aos cachorros, pois não me responsabilizo por quaisquer anomalias que venham a sur-

gir por administração posterior de rações de muito fraca qualidade, principalmente até 

ao ano de idade. 
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No que se refere às fêmeas de criação também, por norma, não recomendo mais 

do que seis gestações, sempre com um intervalo de, pelo menos, um cio. 

 

Um outro aspecto que chamo também a atenção, é para a circunstância da experi-

ência recomendar não utilizar pela 1º vez na criação, uma fêmea já com idade 

avançada, com 4-5 anos de idade ou mais.  

 

É preferível usar uma fêmea com 2-3 anos de idade e só fazer mais tarde uma nova 

gestação, caso seja essa a opção. 

 

Em síntese,  

 

Muita coisa se poderia dizer mais sobre a criação do cão de castro laboreiro, assun-

to inesgotável e às vezes de algum secretismo. 

 

Provavelmente terei omitido alguns aspectos, mas estaremos sempre a tempo de 

os abordar numa próxima oportunidade.  

 

 

 

 

 

 
Ninhada do LIS  X  FLORA DOS CAMPOS DO LIS 

 

 

Desta ninhada, nascida no dia 12 de Agosto de 2012, filhos do LIS e da FLORA 

DOS CAMPOS DO LIS, tenho, neste momento, disponíveis, 3 machos e 2 fêmeas. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Apresento de seguida algumas fotos de cachorros da ninhada: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 
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