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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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Alguns dos principais desafios actuais e futuros da raça do cão de 

castro laboreiro  
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A raça do cão de castro laboreiro, no contexto das raças caninas portuguesas e da ca-

nicultura em geral,  debate-se hoje com uma série de desafios sobre os quais os seus 

aficcionados e criadores devem refletir. 

Se queremos encontrar as melhores soluções, sobrepor o interesse geral da raça a 

quaisquer outros interesses particulares ou de grupo, temos que agir e actuar de forma 

activa e até preventiva. 

 

Rui Viveiros 
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Na minha perspectiva, e não obstante outras questões que não deixam de ser rele-

vantes, estes são os grandes desafios actuais e futuros da raça do cão de castro 

laboreiro: 

 

1. Criar anualmente cachorros que permitam a raça estar entre os 6 primeiros 

lugares do ranking dos registos oficiais das raças caninas portuguesas. 

  

Depois de um período de um crescimento lento mas seguro que a raça teve nos últi-

mos anos, que culminou com o melhor resultado de sempre no ano 2012 (231 regis-

tos, LOP e RI) ficando a raça do cão de castro laboreiro no 3º lugar do ranking das 

raças portuguesas, verificou-se no ano passado, em 2013, uma quebra significativa 

de registos oficiais (146, LOP e RI) passando a raça para o 9º lugar do ranking das 

raças portuguesas. 

 

Esta quebra do número de registos, que ocorreu com a generalidade das raças por-

tuguesas, explicada em parte pela actual crise económica que o país atravessa, é 

um sinal de alerta que deve merecer a nossa atenção. 

 

Se não houver a criação anual de cachorros da raça em nº suficiente para assegurar 

a manutenção e crescimento do seu efectivo, então observar-se-á um  declinio da 

raça que poderá por em causa a sua própria sobrevivência. 

 

A actual situação socio-económica do país agrava os problemas da raça, pois os 

seus criadores, à semelhança do acontece com as outras raças portuguesas, têm 

reais dificuldade em vender os seus cachorros, forçando-os muitas vezes a oferecê-

los, e inibindo-os, de futuro, a fazerem novas ninhadas. 
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A situação presente é difícil, mas é nas dificuldades que se vêem os verdadeiros de-

fensores do cão de castro laboreiro.  

 

Impõe-se garantir a excelência e a qualidade dos exemplares existentes da raça, 

mas muito mais importante é criá-los, garantir a sua quantidade dentro dos níveis 

necessários à sua sustentabilidade, pois sem cães não há raça!   

 

Há quem defenda a existência de poucos mas bom exemplares. Inequivocamente 

defendo a existência de muitos e bons cães de castro laboreiro. 

 

2. Fomentar a dispersão da raça do cão de castro laboreiro a nível nacional e 

internacional. 

 

Há que fomentar a dispersão da raça do cão de castro laboreiro por todo o território 

nacional, de modo a torná-la mesmo uma raça nacional e não apenas uma raça regi-

onal. 

 

Pela parte que me diz respeito, como criador, tenho dado o meu contributo nesse 

sentido, existindo hoje cães de castro laboreiro com o meu afixo “Campos do Lis” em 

todo o país, nas regiões autónomas da Madeira e Açores, e do Algarve até à própria 

região do Solar de Castro Laboreiro.  

 

Há que fomentar e incentivar a exportação de cães de castro laboreiro para todo o 

mundo, de modo a dar conhecimento mundial desta magnifica raça portuguesa. 

 

O objectivo deve ser o de tentar criar núcleos da raça do cão de castro laboreiro no 

maior número possível de países. Devemos ter como exemplos o que está a ocorrer 

já com outras raças portuguesas, como são exemplos, o cão de água português, o 

cão da serra da estrela e os podengos portugueses. 
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Devemos tentar alargar os horizontes da raça e os nossos próprios horizontes. 

 

Sabemos infelizmente que aparecerão sempre alguns oportunistas, que procurarão 

acima de tudo ganhar uns euros com a raça. Mas esses não nos devem inibir na 

prossecução da divulgação máxima que possamos fazer da raça. 

 

Existem já a nível internacional algumas dezenas de cães de castro laboreiro espa-

lhados por vários países, sendo alguns dos seus proprietários até sócios dos nossos 

clubes da raça, a APCCL e o CCCL.   

 

Porque não fazer algum esforço no sentido de organizar e fomentar núcleos de cria-

ção do cão de castro laboreiro nesses países?  

 

O importante é a existência desses cães da raça nesses países, e não saber-se 

quem os vendeu. Se são do criador A ou B.  

 

Os cães de castro laboreiro devem-nos merecer o nosso melhor carinho e incentivo, 

independentemente se gostamos mais ou menos de quem os criou, ou se gostamos 

mais deste ou daquele tipo de cão. 

Só agindo desta maneira poderemos crescer e incrementar a raça a nível global. 

 

3. Assegurar a variabilidade genética dentro de parâmetros que garantam a vi-

talidade e rusticidade da raça. 

 

Depois de alguns anos de recuperação, a redução do efectivo da raça está a tornar-

se preocupante, porque esta redução do efectivo da raça do cão de castro laboreiro 

está associada a uma redução da variabilidade genética dos reprodutores actual-

mente existentes. 
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Esta consanguinidade cada vez mais elevada, se por um lado favorece a homogenei-

dade da descendência, vai elevar também a probabilidade do aparecimento de debili-

dades e patologias associadas a genes recessivos que habitualmente não se mani-

festavam de forma visível e evidente. 

 

A desertificação humana e a redução crescente de rebanhos na região de origem da 

raça, têm também contribuído para a diminuição drástica de exemplares do cão nes-

sa região, mas mais grave ainda, reduziu de forma muito significativa a riqueza gené-

tica disponível do património da raça.  

 

Se num passado mais ou menos recente era possível adquirir na região de Castro 

Laboreiro um exemplar da raça para introduzir sangue novo nos poucos núcleos de 

criação e selecção da raça, hoje tal é quase impossível. 

 

Há que meditar bem nas soluções a adoptar, mas um facto incontornável é que é 

indispensável garantir a variabilidade genética da raça, pois não há futuro a médio e 

longo prazo de qualquer espécie ou raça com elevada consanguinidade. Na nature-

za, a selecção natural impõe-se e a espécie ou raça sobrevive ou extingue-se.   

 

Na canicultura, e mais concretamente na raça do cão de castro laboreiro, se o ho-

mem, particularmente os seus criadores, não ajudarem para que a variabilidade ge-

nética da raça se situe dentro de níveis saudáveis, o cão de castro laboreiro extinguir

-se-á inevitavelmente. É apenas uma questão de tempo. 

 

Não podemos aguardar resignadamente esse fim, há que agir e tomar medidas en-

quanto é tempo. 
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Se para garantir essa variabilidade genética da raça, for necessário integrar na cria-

ção e selecção da raça, exemplares que possam, neste ou naquele detalhe não reu-

nir as melhores caracteristicas morfológicas da raça, mas cujo contributo para refres-

car e impulsionar uma nova vitalidade e rusticidade da raça, seja uma mais valia ge-

nética para  raça, não há que hesitar e tal deve ser feito, de forma controlada, mas 

sem constrangimentos. 

 

Se os exemplares em causa, não estiverem registados oficialmente, há que promo-

ver o seu Registo Inicial (RI), de modo a integrá-los na raça.    

 

A raça do cão de castro laboreiro é hoje aquilo que é, porque ao longo de muitos 

anos, houve sempre cruzamentos e introdução de sangue novo na raça.  

 

A heterozigosidade genética incentiva a perpetuação das espécies e das raças, en-

quanto que a homozigocidade excessiva debilita-as e extingue-as.   

 

Naturalmente que estas intervenções pontuais e controladas exigem dos criadores 

um maior rigor e esforço pessoal na seleccção dos exemplares nascidos, com inevi-

táveis custos financeiros acrescidos. 

 

4. Reforçar a funcionalidade do cão de castro laboreiro como guarda de pesso-

as e bens. 

 

Não descurando a vertente da função de cão de guarda e protecção do rebanhos de 

gado, funcionalidade ainda importante nas regiões onde ainda há lobos, nomeada-

mente na região do solar da raça, o cão de castro laboreiro é hoje muito utilizado 

como cão de guarda de propriedades e de pessoas. 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

7 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

O cão de castro laboreiro é também por excelência um cão de familia, pois a sua 

ligação afectiva à familia é muito forte. 

 

Todavia, julgo que a funcionalidade de cão de guarda de propriedades (vivendas e 

quintas) e pessoas terá um impacto cada vez mais crescente nesta raça, a médio e 

longo prazo. 

 

Obviamente que o cão de castro laboreiro para ser um bom cão de guarda de bens e 

pessoas tem que ter uma presença intimidatória e uma agressividade controlada e 

orientada. 

 

Para uma presença intimidatória é crucial que o cão de castro laboreiro tenha um 

tamanho e corpulência que cause um efeito de receio nos estranhos. Certamente 

que exemplares pequenos e muito ligeiros não são os apropriados para este objecti-

vo. 

 

Agressividade controlada e orientada, pois pretende-se um cão equilibrado, sem ser 

excessivamente nervoso, e cuja agressividade seja bem controlada e orientada pelos 

seus donos.  

 

Cada vez mais são solicitados e procurados os exemplares da raça que apresentem 

um tamanho e corpulência correspondente a um cão de raça grande, associado a 

uma agressividade equilibrada, mas absolutamente eficaz na guarda de pessoas e 

bens. 

 

Por outro lado, exemplares demasiado dóceis, sendo bons como animais de compa-

nhia, não são funcionais como cães de guarda. 
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Aliás, quem procura um cão de companhia tem outras alternativas mais aliciantes  do 

que um cão de castro laboreiro, não só em de raças caninas mais pequenas, como 

mais económicas e mais adaptáveis a espaços mais pequenos. 

 

No contexto das raças portuguesas similares, o cão de castro laboreiro, como cão de 

guarda, sofre, em particular, a concorrência do cão da serra da estrela e do rafeiro 

alentejano.  

 

Há que tornar a opção pelo cão de castro laboreiro tão ou mais aliciante do que a 

opção por um serra da estrela ou um rafeiro alentejano. 

 

Não havendo restrições significativas nos estalões da raça do cão da serra da estrela 

e do rafeiro alentejano, no que se refere às cores das suas pelagens (nestas raças 

são praticamente admissiveis quase todas as pelagens) e ao seu tamanho e corpu-

lência, já o mesmo não se pode dizer do actual estalão do cão de castro laboreiro, 

que parece querer remetê-lo para um gueto profundo, tornando-o pouco apetecível 

como um cão de guarda, quando comparado com as duas anteriores raças. 

 

Será que há responsáveis da canicultura portuguesa empenhados em promover o 

cão da serra da estrela e o rafeiro alentejano, em desfavor do cão de castro laborei-

ro, impondo no actual estalão do cão de castro laboreiro, caracteristicas que não cor-

respondem à realidade da raça, como já não correspondiam em 1933 e 1935, quan-

do foram elaborados respectivamente, pelo mesmo técnico, o Prof. Manuel Marques, 

os estalões do cão da serra da estrela e do cão de castro laboreiro?  
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VIRIATO RI 71986  
 

 

5. Alteração do actual estalão da raça do cão de castro laboreiro, respeitando a 

realidade da raça e as suas funcionalidades.  

 

Sobre as razões e conteúdo das alterações que considero fundamentais introduzir no 

actual estalão da raça do cão de castro aconselho a ler atentamente a proposta de 

alteração global do estalão que apresentei publicamente e que pode ser consultada 

no meu site www.camposdolis.com  

 

Considero que o actual estalão não só não reflete a realidade da raça, como a preju-

dica seriamente. 

 

Felizmente que quem elaborou o primeiro estalão da raça, e que o fez na realidade 

da década dos anos trinta do século passado, elaborou também, praticamente em 

simultâneo,  o estalão do cão da serra da estrela. 

 

Rui Viveiros 
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Mais elaborou e escreveu quadros comparativos com as diferenças mais significati-

vas entre as duas raças, com medições biométricas detalhadas, designadamente, da 

cabeça, das alturas, etc. 

 

Como é possível que o cão de castro laboreiro, em 1935, apresentasse uma diferen-

ça máxima de 5cm na altura ao garrote, entre as diferenças  máximas estabelecidas 

para o cão de castro laboreiro (65cm) e para o cão da serra da estrela (70cm), e que 

depois foi alterada para uma diferença máxima de 15 cm entre as duas raças (60cm 

para o cão de castro laboreiro e 75cm para o cão da serra da estrela)? 

 

Definindo a altura ao garrote o tamanho de uma raça canina, é facil de compreender 

que houve uma intenção de dar uma nova formatação ao cão de castro laboreiro. 

 

Mas as diferenças não estavam só na altura ao garrote ou tamanho do cão, como 

noutras caracteristicas, em particular, na tipologia da cabeça. 

 

Procura-se apresentar o cão de castro laboreiro como sendo um cão com uma cabe-

ça ligeira. 

 

Realmente o Prof. Manuel Marques referiu que a cabeça do cão de castro laboreiro 

era mais ligeira que a do cão da serra da estrela, mas o que ainda hoje se procura 

omitir são as medidas médias que este apresentou para as cabeças (macho e fê-

mea) do cão de castro laboreiro e cão da serra da estrela. 

 

Por essas medidas médias é fácil de perceber que  a cabeça do cão de castro labo-

reiro era mais ligeira  do que a cabeça do cão da serra da estrela, mas as diferenças 

eram pouco significativas. As medidas da cabeça de um macho de castro laboreiro 

eram praticamente idênticas às medidas da cabeça de uma fêmea do cão da serra 

da estrela. 
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O cão de castro laboreiro é apenas mais ligeiro do que um cão da serra da estrela, 

nas não é um cão ligeiro. É um mastim mais ligeiro que o mastim serra da es-

trela. 

 

Dizer também que o cão de castro laboreiro deve ser um cão ligeiro para poder 

adaptar-se melhor à sua funcionalidade como cão de montanha, é também mais um 

equívoco, pois então todos as outras raças portuguesas de cães de gado de monta-

nha também o deveriam ser, o que não correspondente de todo à realidade.  

 

Ainda hoje com as alterações que foram feitas recentemente nos estalões das raças 

portuguesas, existe uma diferença de 9cm na altura ao garrote, entre as alturas má-

ximas admissíveis no cão de castro laboreiro (66cm) e no cão da serra da estrela 

(75cm). Esta diferença de 9cm é ainda superior à diferença máxima definida em 

1935, que era de 5cm. 

 

Em sintese, o cão de castro laboreiro é um mastim mais ligeiro que o mastim serra 

da estrela, mas não é um cão ligeiro, é sim um cão de tamanho médio-grande, como 

o caracterizou o Prof. Manuel Marques, e como a realidade da raça o evidencia.  

 

Infelizmente, as diferentes concepções sobre o estalão da raça do cão de castro la-

boreiro só tem contribuido para a divisão entre os seus criadores e  tem prejudicado 

seriamente a raça ao longo dos tempos, criando-se a ideia de que haveria vários ti-

pos de cão de castro laboreiro.  

 

Não é possível continuar-se com esta situação, pois há que definitivamente definir-se 

uma tipologia única da raça.  

 

É caricato que exemplares de tamanho médio, quase ao nível de podengos médios, 

sejam avaliados e comparados em exposições caninas com outros exemplares qua-

se com o dobro do seu tamanho e peso, como sendo da mesma raça, ou seja, da 

raça do cão de castro laboreiro. 
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O senso comum não se coaduna com estas situações, e muito menos uma raça por-

tuguesa merece ser tratada desta maneira. 

 

A bem da canicultura portuguesa, e das raças autoctones portuguesas há que por 

um ponto final neste estado de coisas, mesmo que se tenham que mexer nalguns 

interesses instalados e questionar algumas ideias pré-concebidas ao longo de muitos 

anos. 

 

Este é certamente um dos desafios com que a raça se depara no presente e no futu-

ro imediato.  

    

6. A valorização económica da raça do cão de castro laboreiro 

  

Obviamente que se um cão de castro laboreiro genuino e resultante de um trabalho 

sério  de criação e selecção de muitos anos, tiver o valor económico de um qualquer 

cão rafeiro, de nada significarão todos os esforços que os seus aficionados e criado-

res tiveram ao longo da sua actividade. 

 

A crise económica actual do país e da própria europa não serve para explicar e justi-

ficar tudo. 

 

Quem decide fazer uma ninhada de cães de castro laboreiro deve pensar seriamente 

antes de a fazer, pois normalmente das ninhadas nascem cachorros e é preciso sa-

ber qual o destino a dar aos mesmos. 

 

Aqueles que actualmente pretendam fazer uma ninhada da raça e pensam que, mes-

mo possuindo reprodutores de qualidade, vão ganhar um bom dinheiro com ela, po-

dem desiludir-se, pois o mais certo é contribuirem para a desvalorização económica 

da raça, vendendo na internet os cachorros por um preço irrisório que não dignifica a 

raça, ou verem-se forçados a oferecer os cachorros, quanto vezes a pessoas que 

nunca os vão valorizar, pois foram dados de borla, e que à primeira dificuldade o 

mais certo é abandonarem-nos.    
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Fazer uma ninhada de cão de castro laboreiro deve ser um acto de responsabilidade 

e um acto refletido.  

 

Fazer uma ninhada ocasional e estar preparado para oferecer os cachorros a amigos 

de confiança que tratarão condignamente dos cachorros é um atitude positiva e um 

contributo contra a extinção da raça. 

 

É acima de tudo aos criadores mais significativos da raça que incumbe a tarefa e 

responsabilidade de zelar pela raça e promover a valorização económica do cão de 

castro laboreiro. 

 

Se as circunstâncias do momento tiverem que levar um criador a fazer uma opção 

dificil, ela só pode ser entre vender um cachorro a um preço razoável e aceitável, ou 

na dificuldade extrema de vendê-lo é preferível oferecê-lo a um amigo do que vendê-

lo ao desbarato, contribuindo com essa atitude, mesmo que involuntária,  para uma 

efectiva desvalorização e vulgarização da raça. 

 

É evidente também que a valorização económica da raça do cão de castro laboreiro 

também vai depender muito das qualidades dos cães que vão sendo criados, tanto 

do ponto de vista das suas qualidades como cão de guarda, como de cão de família. 

O melhor cartão de visita e veículo de promoção da raça são os próprios cães. 

 

Quem fica com um exemplar da raça, se ficar satisfeito com ele, será sempre um 

agente activo de promoção e valorização da raça do cão de castro laboreiro. 

 

Nos últimos tempos tem havido alguma divulgação pública da raça, mas julgo que há 

possibilidades de fazer sempre mais e melhor em termos do seu  marketing.   

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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CACHORROS DISPONÍVEIS DE NINHADAS 

COM O AFIXO “CAMPOS DO LIS” 

 
Neste momento, temos cachorros disponíveis da seguinte ninhada: 
 
 
  Ninhada nascida em 19 de Abril de 2014 (MARTI  X FLORA DOS CAMPOS DO 

LIS) 
 
 
Esta ninhada é constituida por 5 machos e 5 fêmeas. Eis as primeiras fotos da ninha-
da: 

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 

 

 

 

 

Presentemente, estão reservados 4 machos e 3 fêmeas 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


