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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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CONTROLO DE NINHADAS DE CÃO DE CASTRO LABOREIRO: UMA 

EXIGÊNCIA E NECESSIDADE PREMENTE 

 

Um criador de Cão de Castro Laboreiro para poder efectuar o registo oficial das 

suas ninhadas no Clube Português de Canicultura (CPC), e adquirir os respectivos 

LOP ou RI dos cachorros, tem que ter obrigatoriamente os progenitores da ninhada 

também registados no CPC. 

 

Para requerer esse registo terá que preencher inicialmente um impresso do CPC 

(declaração de beneficiamento e nascimento da ninhada) e enviá-lo ao CPC até 20 

dias após o nascimento da ninhada. 

 

Nesse impresso consta a identificação completa dos progenitores (macho e fêmea), 

e a assinatura do proprietário do progenitor (detentor do macho) e do criador 

(detentor da fêmea). 

 

Após a correcta entrega de todos os elementos exigidos nesta “declaração de be-

neficiamento e nascimento da ninhada”, a progenitora e todos os cachorros da ni-

nhada devem estar disponíveis para verificação nos 30 dias subsequentes à entre-

ga desta declaração e no mínimo até 50 dias de idade dos cachorros. 



2 

   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

Depois da entrega da declaração de beneficiamento e nascimento da ninhada, o cria-

dor receberá na sua morada, um “boletim de registo da ninhada e registo individual 

dos cachorros da ninhada”. Neste impresso virá indicado o intervalo de datas em que 

deverá remeter este impresso, devidamente preenchido, para o CPC. 

 

O CPC depois de receber este impresso emitirá para o criador o “Registo Provisório” 

de cada cachorro. 

 

No Registo Provisório virá já indicado o nome do cachorro, o LOP ou RI respectivo, a 

data de nascimento, o nome, morada e número de identidade CPC do criador, bem 

como a indicação dos progenitores dos cachorros (pai e mãe). 

 

Quando alguém adquire um cachorro é-lhe entregue o Registo Provisório do cachor-

ro, devidamente assinado pelo criador declarando a cedência do cachorro ao seu 

novo proprietário. 

Rui Viveiros 
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Refira-se que para a raça do Cão de Castro Laboreiro, as duas declarações anteriores 

não têm quaisquer custos para o criador.   

 

O novo proprietário do cachorro deverá então providenciar o Registo Definitivo do ca-

chorro. 

 

Para o efeito, deverá, no prazo máximo de 6 meses, colocar o microchip no cachorro, 

comprová-lo no registo provisório (assinatura do veterinário e colagem da etiqueta do 

microchip), preencher e assinar o registo provisório, e enviá-lo para o CPC, pagando 

actualmente € 18,50. 

 

Só após tudo isto é que receberá do CPC o Registo Definitivo do cachorro onde já 

consta o novo proprietário e a sua ascendência materna e paterna até à 3ª geração 

(pais, avós e bisavós). 

 

Apresentei a descrição destes procedimentos para evidenciar melhor como se faz o 

registo oficial dos cachorros. 

 

Fica claro que o CPC ou quem detiver delegação de competências deste organismo, 

que representa a canicultura nacional, pode proceder à verificação da ninhada, nos 

prazos acima indicados.  

 

Por falta de meios ou de outros factores, constata-se infelizmente que a verificação de 

ninhadas é quase inexistente, não se verificando sequer a existência física da ninha-

da. 

 

Ou seja, a credibilidade das ninhadas fica praticamente ao sabor da seriedade e do 

rigor de cada criador. 

 

Mesmo nas raras vezes em que se procede à verificação da existência física das ni-

nhadas, como ter a certeza ou, pelo menos a elevada probabilidade, de que os ca-

chorros em concreto são filhos do pai e da mãe referenciados como tal? 
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Também aqui, não se realizando testes genéticos de paternidade e maternidade dos 

cachorros, a credibilidade das ninhadas fica também praticamente ao sabor da serie-

dade e do rigor de cada criador. 

 

Esta situação não é aceitável nem desejável. 

 

A quem adquirir um Cão de Castro Laboreiro, com registo oficial, devem ser dadas 

garantias seguras, de que está, em primeiro lugar, a adquirir mesmo um Cão de Cas-

tro Laboreiro, e que a paternidade e maternidade é mesmo aquela que está indicada 

no papel do LOP ou RI. 

 

Neste contexto, corre-se o risco de pessoas menos sérias e desonestas, poderem 

afectar determinado registo de um Cão de Castro Laboreiro a um exemplar que nem 

sequer é um cão da raça, ou que é um rafeiro qualquer parecido com a raça. 

 

Ou ainda afectar uma paternidade ou maternidade que não corresponde á realidade 

de determinado Cão de Castro Laboreiro. 

 

Obviamente que a descendência resultante destes cães de origem duvidosa não 

contribuirá positivamente para a raça do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Por isso, em primeiro lugar a quem quiser adquirir um Cão de Castro Laboreiro puro, 

aconselho vivamente a adquiri-lo sempre com registo do CPC (LOP ou RI). 

 

Todo o cão sem registo do CPC, é potencialmente um cão de origem duvidosa, mes-

mo que o seu proprietário afirme que é filho ou descendente deste ou daquele cão ou 

cadela de Castro Laboreiro.  
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A APCCL e o CCCL são clubes de raça do Cão de Castro Laboreiro reconhecidos 

oficialmente pelo CPC. Nessa qualidade estão vinculados a cumprir e fazer cumprir 

as normas do CPC. 

 

Tendo em conta a escassez de meios e recursos humanos do CPC para verificar as 

ninhadas das cerca de 400 raças caninas existentes, assume particular importância a 

intervenção e a participação dos clubes de raça na verificação e confirmação de ni-

nhadas das respectivas raças. 

 

Assim, em meu entender, deve ser exigido que a APCCL e CCCL intervenham de 

forma mais activa na verificação e controlo das ninhadas. 

 

Estes dois clubes de raça devem ainda ir mais longe e verificar a pureza e origem 

dos cachorros da ninhada, exigindo aos seus associados, se necessário e em caso 

de dúvida, que procedam à realização de testes de paternidade e maternidade, para 

confirmar os progenitores. 

 

Mais, esses custos deveriam ser, na minha opinião, imputáveis ao criador, pois não 

basta criar e vender cachorros e com isso obter uma mais valia pessoal, há que ga-

rantir a genuidade e pureza da raça. 

 

Como não há muitos criadores de Cão de Castro Laboreiro, e existem dois clubes de 

raça, a tarefa não se afigura muito grande nem muito complexa. Haja um requisito 

essencial que é a vontade de o fazer.  

 

Em nome da verdade e da raça, todos os criadores, e neles também me incluo, de-

veriam ser objecto anual de várias verificações de ninhadas, que incluíssem testes 

de paternidade e maternidade. 
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Quem não deve não teme. 

 

Esta acção teria também um efeito persuasivo contra potenciais fraudes e premiaria 

quem actua correctamente. 

 

É obvio que guardar uma fêmea durante três semanas quando está com cio e ter 

plena garantia que o cruzamento efectuado é mesmo aquele que consta do registo, 

dá trabalho e exige condições logísticas que dão despesa. 

 

É lógico que se uma fêmea está em cio e anda à solta será coberta pelos cães que 

aparecerem, dando origem aos mais diversos cachorros. 

 

Quem garante a pureza de cachorros nascidos de uma cadela nessas condições? 

Ninguém!!! 

 

Naturalmente que o controlo de ninhadas não deixa de ser uma questão sensível e 

potencialmente melindrosa. 

 

Que fazer a quem for apanhado a mentir e a defraudar o CPC e consequentemente 

os aficionados da raça? 

 

Sou por natureza razoável e conciliador, mas reconheço que convivo mal com a 

mentira e a aldrabice. 

 

Nas situações comprovadas de intenção fraudulenta e maliciosa, não pode haver 

hesitações ou complacências. 

 

Quando se comprovar, garantidos que forem os mecanismos de recurso e de defesa, 

que determinado criador cometeu um delito desta natureza, há que actuar de forma 

exemplar, pronta e firme.. 
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Rui Viveiros 

Todos os registos que decorram de fraudes, deveriam, no meu entender, ser anulados, 

com todas as consequências daí decorrentes, e o criador deveria ser sancionado de 

forma disciplinar exemplar. 

 

Num contexto de perigo de extinção da raça e de um crescente abastardamento evi-

dente de alguns exemplares que aparecem regularmente difundidos e postos à venda 

em sites da internet, estas medidas, por mais antipáticas e duras que possam parecer, 

só beneficiariam a raça do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Não basta dizer-se que se cumpre as normas do CPC, há que demonstrá-lo e evidenciá

-lo. 

 

Como se pode cumprir as normas oficiais do CPC, promovendo a criação e venda de 

exemplares não registados intencionalmente no CPC e que estão em flagrante descon-

formidade com o estalão oficial da raça, e que ainda por cima são apresentados como 

os únicos e legítimos cães da raça do Cão de Castro Laboreiro? 

 

Como associado do CPC exerço os meus direitos de liberdade de expressão e de con-

cordância ou discordância desta ou daquela proposta ou decisão, mas estou, por opção 

própria, vinculado aos meus deveres de associado, designadamente respeitar e cumprir 

as deliberações e normas da única entidade oficial representativa da canicultura portu-

guesa. 

 

Em síntese, 

Haja coragem e vontade de proceder a uma efectiva e credível verificação da origem e 

genuidade das ninhadas dos Cães de Castro Laboreiro. 

 

  

 Rui Alberto da Costa Viveiros 


