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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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As linhagens actuais do Cão de Castro Laboreiro 

BOBI 

 

Muito se tem escrito e até especulado sobre as linhas tradicionais e de trabalho do Cão 

de Castro Laboreiro. 

 

Hoje, na região do solar de Castro Laboreiro sobrevivem ainda alguns exemplares 

(poucos) descendentes dos 63 diferentes cães e cadelas que foram, em 1998, objecto 

do trabalho e estudo sobre “O Cão de Castro Laboreiro e alguns dos seus aspectos 

biométricos e morfológicos”, constante do “Relatório de Estágio da Licenciatura em En-

genharia Zootécnica, de Eva Elisabete Correia Marques, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, Vila Real. 

Rui Viveiros 



2 

   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

Estes 63 cães e cadelas existentes em 1998 eram uma amostra bastante representati-

va do universo de Cães de Castro Laboreiro existente no Solar da Raça e reflectiam 

ainda a existência de muitos detentores de cães.  

 

Quase todos esses cães, senão mesmo todos eles já faleceram. 

 

Resultante da desertificação humana e da diminuição acentuada da actividade agríco-

la e pecuária, actualmente no Solar da região de Castro Laboreiro são poucos os 

exemplares de cães, os quais são propriedade de um número muito reduzido de cria-

dores. 

 

Alguns dos cães actualmente existentes descendem essencialmente do cruzamento 

de algumas fêmeas com cerca de meia dúzia de machos reprodutores, em particular, 

do MAKS, PILOTO RAMON, DOURO, TARZAN, SALAZAR e BOBI. 

 

Importa referir com verdade que são poucos os cães e cadelas de Cão de Castro La-

boreiro, de genealogia e ascendência conhecida que são efectivamente cães de traba-

lho, isto é, que andam e trabalham com o gado.  

 

A maioria dos Cães de Castro Laboreiro do solar está confinado em espaços fechados 

sem lidar diariamente com o gado. Muitos dos que andam com o gado são cruzados 

com outras raças caninas, mercê do facto das cadelas em cio andarem em plena liber-

dade. Esses são indiscutivelmente os verdadeiros cães de trabalho do presente. 

 

Outros Cães de Castro Laboreiro que são também cães de trabalho são aqueles que 

foram distribuídos a pastores pelo Grupo Lobo, em especial na Serra do Alvão. 

 

Mas quem são estes cães que foram distribuídos pelo Grupo Lobo? 
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São essencialmente cães criados por associados do Clube do Cão de Castro Labo-

reiro (CCCL), apelidados também por alguns de “cães do Sul”  

 

Mas donde vêem estes chamados “cães do Sul” ? 

 

Para melhor perceber a origem destes cães é necessário recuar no tempo. 

 

A grande maioria dos chamados “cães do Sul” tem origem em Cães de Castro Labo-

reiro trazidos, em especial nas décadas de 60, 70 e 80, do solar para a região do 

centro e sul do país, por alguns criadores de afixo conhecido, como por exemplo: 

Casa da Algodeia, Vale do Zebro (Escola de Fuzileiros), Casal da Granja, 

D´Albergaria e Serra de Sintra. 

 

Destes cães podemos referir o ADAMASTOR, o KAISER DO CASAL DA GRANJA, o 

AÇOR D´ALBERGARIA, o LEGO DO VALE DO ZEBRO e o FAZOT. 

 

Alguns cães trazidos para a Escola dos Fuzileiros (Vale do Zebro) tiveram uma inter-

venção directa do Padre Aníbal Rodrigues. 

 

Em rigor, todos estes cães tem origem em linhas tradicionais e muito antigas do Cão 

de Castro Laboreiro. 

 

Foram objecto de uma selecção massal diferente, orientada no sentido da escolha de 

cães mais pequenos e lupóides. 

 

De assinalar que no final dos anos 90 e princípios de 2000 foi trazida para a região 

centro e sul do país nova fornada de cães da região do solar, em particular por Paula 

Peneda, que foram cruzados com os já existentes. 
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Em rigor, um número considerável de cães distribuídos pelo Grupo Lobo e criados 

por criadores do “Sul” tem no seu genótipo uma carga genética importante desses 

cães trazidos do solar no final dos anos 90 e princípios de 2000, e consequentemen-

te descendem também de linhas tradicionais e antigas do Cão de Castro Laboreiro.   

 

O principal canil sediado na região de Castro Laboreiro foi “fundado” no  cruzamento 

inicial entre “um cão do Sul” (Afixo Casa da Algodeia) e uma fêmea castreja . 

 

Hoje, ao contrário do que alguns querem fazer crer, muitos dos excelentes exempla-

res actualmente existentes de Cão de Castro Laboreiro resultaram do cruzamento 

entre os chamados “cães do Sul” e exemplares “castrejos”. 

 

Haverá sempre, e isso é uma inevitabilidade da natureza humana, quem queira fazer 

crer que os cães genuinamente Castro Laboreiro são aqueles que existem nos seus 

canis. 

 

Será que um descendente do Douro ou do Piloto Ramon é mais Cão de Castro Labo-

reiro do que um descendente do Kaiser do Casal da Granja, ou vice-versa?   

 

Na minha opinião, há que desmistificar alguns equívocos que se pretendem vender e 

assumir em absoluto alguma humildade que tem faltado entre criadores.  

 

Tal como já referi numa minha newsletter anterior, são todos igualmente Cães de 

Castro Laboreiro, mas todos diferentes, pois não há nenhum cão geneticamente 

igual a outro, a não ser que seja obtido por clonagem, técnica que eu saiba ainda 

não utilizada nesta nossa raça. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRIATO 
 
Em conclusão, na minha modesta opinião, têm sido benéficos para a morfologia, vitali-

dade e variabilidade genética da raça do Cão de Castro Laboreiro, alguns cruzamentos 

entre os chamados “cães do Sul” e os exemplares “castrejos”.  

 

Procuramos que os exemplares de Cão de Castro Laboreiro existentes na nossa casa e 

com o Afixo “Campos do Lis” reúnam as melhores características da raça, independen-

temente da sua origem.  

 

É com satisfação, mas também fruto de muito trabalho e persistência, que podemos 

afirmar e evidenciar através dos seus registos, que os nossos cães têm como ascen-

dentes muitos dos cães e cadelas de referência da raça do Cão de Castro Laboreiro. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


