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Excelente resultado para os criadores  

da raça do cão de castro laboreiro 

Foram 202 os registos (LOP e RI) efectuados no ano de 2015 

 

MARTI CH PT 

 

No ano passado (2015) foi obtido o 2º melhor resultado da raça, em termos de registos 

oficiais. O melhor resultado de sempre foi alcançado no ano de 2012 com 231 registos. 

 

Os 202 registos de 2015 correspondem a 170 registos no LOP e 32 no RI. 

 

Este resultado posiciona a raça do cão de castro laboreiro no 5º lugar das raças portu-

guesas, só ultrapassada pelas seguintes raças: cão da serra da estrela (534), cão de 

água português (287), cão de fila de são Miguel (213) e cão de gado transmontano 

(209). 

Rui Viveiros 
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Chama-se a atenção que o CPC considera a data do registo oficial, a data da emis-

são dos registos provisórios, pelo que a data de nascimento pode não corresponder 

ao ano de registo.  

 

Por exemplo, cachorros nascidos em finais de Novembro de 2015, só entrarão no 

registo do ano de 2016, pois os respectivos registos provisórios só serão emitidos em 

2016. 

 

Nós próprios criamos em duas ninhadas nascidas em Novembro de 2015, 14 cachor-

ros que não entraram nas contas dos registos de 2015. 

 

Da análise dos elementos disponibil izados pelo CPC, destes 202 registos, 22,8% 

(46) correspondem a cachorros criados na região de Castro Laboreiro e 77,2% (156) 

correspondem a cachorros criados fora da região de Castro Laboreiro. 

 

Verifica-se, de forma objectiva e inquestionável, que a esmagadora maioria dos 

cachorros da raça registados oficialmente no ano de 2015 foram criados fora da 

região de Castro Laboreiro, afirmando-se assim o carácter nacional desta raça. 

 

Os 202 registos de 2015 correspondem a cachorros criados por 14 criadores diferen-

tes, espalhados por todo o país, desde o Minho até ao Algarve, o que denota uma 

saudável vitalidade da raça. 

 

Os criadores de castro laboreiro com mais registos efectuados no ano de 2015 fomos 

nós próprios com o afixo “Campos do Lis” e um criador da região de Vila Verde, com 

o mesmo nº exacto de registos. 

 

Com menos um registo do que os dois primeiros criadores, ficou uma criadora de 

Castro Laboreiro. 

 

Na posição seguinte ficou um criador da região da Anadia com 20 registos oficiais. 
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Com menos de 20 registos oficiais, ficaram os restantes dez criadores.  

 

De salientar ainda que do total de 202 registos, 51 registos (25,2%) correspondem a 

registos efectuados por outros criadores que utilizaram como reprodutores, cães com 

o afixo “Campos do Lis”. 

 

Destes 51 registos, 15 correspondem a cachorros registados em que ambos os 

reprodutores têm o afixo de criador “Campos do Lis”, tendo nos restantes 36 registos 

um dos reprodutores com o afixo “Campos do Lis”. 

 

Considerando todos estes valores, comprova-se que, novamente em 2015, ficou evi-

denciado o nosso contributo significativo para raça do cão de castro laboreiro. 

 

Este contributo tem sido permanente e consistente nos últimos anos, mas sempre de 

forma independente e critica. 

 

Para nós a raça do cão de castro laboreiro, e a defesa e preservação desta raça 

como um molossoide tipo montanha, e a valorização das suas características de 

mastim, não estão subordinadas a nenhuma lógica de poder pessoal, institucional ou 

a quaisquer interesses comerciais. 

 

Continuamos a valorizar todo e qualquer contributo que cada criador ou aficionado 

dá à raça. Não há criadores de primeira ou de segunda categoria. 

 

Por vezes, um detentor de um ou dois exemplares da raça, pode, com uma ninhada 

durante a vida desses cães, ter uma influência marcante na raça.  

 

Podem resultar dessa ninhada ocasional, cães que poderão marcar gerações da 

raça. Tal já aconteceu e vai continuar a acontecer na raça do cão de castro laboreiro.   

 

Mal andam aqueles que para vender os seus cachorros precisam de denegrir ou des-

valorizar os cachorros criados pelos outros. Todos somos importantes para o futuro 

do cão de castro laboreiro.  
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Mais informação sobre alguns factos históricos da raça 

 

Com a finalidade de dar a conhecer mais alguns factos históricos da raça do cão de 

castro laboreiro, vamos transcrever, com a devida autorização da Sra Presidente do 

Clube do Cão de Castro Laboreiro, a quem desde já agradeço a sua colaboração, as 

classificações de algumas exposições caninas ocorridas na década de 90, e constan-

tes dos Boletins do CCCL dessa época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGO DO VALE DO ZEBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGO DO VALE DO ZEBRO 
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Como podem verificar são classificações de exposições caninas, fora e dentro da 

região de Castro Laboreiro, que ocorreram há quase 26 anos!!! 

 

É possível observar alguns nomes de cães que foram referência da raça, e de que se 

conhecem, na actualidade, alguns descendentes dos mesmos, a que já me referi nas 

minhas duas últimas newsletters.  

 

Sempre que tiver oportunidade, darei a conhecer pública e gratuitamente o máximo 

de informação possível sobre a raça. 

 

 

 

 

 

Criador versus Raça  

Aspectos genéticos de populações pequenas 

 

É este o título de um muito interessante artigo da Dra. Carla Cruz, publicado na revis-

ta Cães & Companhia nº 226, de Março de 2016. 

 

Aconselho vivamente a sua leitura, quer pelo seu excelente nível técnico, quer pela 

sua incidência e actualidade em raças em risco de extinção, e com populações redu-

zidas, como é o caso da raça do cão de castro laboreiro. 

 

Trata-se de uma abordagem séria e isenta, e porque não dizê-lo até bastante corajo-

sa. 

 

À sua autora os meus parabéns e que continue a trabalhar em prol da canicultura 

nacional.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 

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  

modificação não é permitida. 

Rui Viveiros 

NINHADAS “CAMPOS DO LIS” 

 

Para além das ninhadas anunciadas no nosso site www.camposdolis.com, e já objec-

to de referência em newsletters anteriores, nasceram recentemente duas novas 

ninhadas. 

 

MARTI CH PT x LUA DOS CAMPOS DO LIS CH PT 

 

Nasceu em 22 de Março de 2016, uma ninhada destes dois progenitores. Estão dis-

poníveis 2 machos e 1 fêmea. 

 

 

 

COIMBRÃO DOS CAMPOS DO LIS X MISSANGA DOS CAMPOS 

DO LIS 

 

Nasceu em 02 de Abril de 2016, uma ninhada destes dois progenitores. Estão dispo-

níveis 3 machos e duas fêmeas. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


