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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 

VICKY DOS CAMPOS DO LIS  

 

MELHOR EXEMPLAR DA RAÇA DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO NA 

73ª EXPOSIÇÃO CANINA INTERNACIONAL DO NORTE – EXPONOR - 30 

DE JANEIRO DE 2011 

Vicky dos Campos 
do Lis 

Rui Viveiros 
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A VICKY DOS CAMPOS DO LIS é filha do PASTOR e da RUBI DOS MONTES DE 

LABOREIRO. 

 

Esta cadela, apesar de ter concorrido na classe dos juniores, foi considerada o me-

lhor exemplar da raça, num conjunto total de seis exemplares, pertencentes a 4 dife-

rentes criadores. 

 

Metade dos exemplares de Cão de Castro Laboreiro expostos na 73ª E.C.I. do Norte 

tinham o Afixo de criador dos Campos do Lis, o que também não deixa de ser gratifi-

cante. 

Rui Viveiros 
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MARTI 

 

 O MELHOR MACHO DA RAÇA DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO NA 

73ª EXPOSIÇÃO CANINA INTERNACIONAL DO NORTE – EXPONOR - 30 

DE JANEIRO DE 2011 

 

MARTI, um dos machos do nosso canil, é da criação de Jose Manuel Bouzo, e é filho 

do CASTRO (da Ameijoeira) e da MORGANA. 

 

Trata-se de um exemplar ainda jovem, mas em que depositamos muitas esperanças. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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ALGUMAS LINHAGENS DA RAÇA DE CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

NA REGIÃO DO SOLAR 

 – PARTE 1–  

 

Muito se tem falado das linhagens da raça do Cão de Castro Laboreiro originárias da 

região do solar de Castro Laboreiro. 

 

O tema não é fácil nem pacífico para quem é da região, quanto mais para mim que 

não sou castrejo. 

 

Procurarei ser o mais objectivo e fundamentado, como sempre.  

 

Para abordar esta questão socorro-me dos conhecimentos que adquiri nas diversas 

idas a Castro Laboreiro, dos cães que observei, das conversas muito úteis e interes-

santes que tenho tido com amigos de Castro, em particular, com a D. Delfina Este-

ves.   

 

Também serão referidas informações e dados que constam do estudo sobre o Cão 

de Castro Laboreiro, executado por Eva Marques, em 1998, nomeadamente, datas 

de nascimento e medidas de altura ao garrote.  

 

Em primeiro lugar, quero referir que pode atribuir-se grande grau de probabilidade a 

algumas informações, enquanto que outras merecem alguma dúvida e são susceptí-

veis de alguma especulação. 

 

A quase totalidade dos exemplares que são mencionados já morreram, bem como 

alguns dos seus proprietários, pelo que a confirmação científica rigorosa da sua pa-

ternidade ou maternidade não é possível. 
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A transmissão oral dos conhecimentos das linhagens também se revela, nalguns 

casos contraditório, ficando por comprovar qual a verdade. 

 

Não obstante tudo o que é mencionado nesta breve introdução, é possível fazer-se 

referência a algumas linhagens e exemplares que foram e são de grande importância 

para esta raça canina portuguesa. 

 

No “Estudo de alguns aspectos biométricos e morfológicos do Cão de Castro Labo-

reiro” – Relatório de Estágio da Licenciatura em Engenharia Zootécnica, Universida-

de de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Eva Elisabete Correia Marques, datado de 

1998, é possível verificar a existência e dados concretos de 65 exemplares oriundos 

da região do solar (47 fêmeas e 18 machos). 

 

Neste estudo, são indicados alguns machos de referência da raça, e com descen-

dência conhecida na actualidade, como por exemplo: TARZÃ, PILOTO RAMON OU 

RAMON PILOTO, FADISTA, SALAZAR, MAKS e FIDEL. 

 

Não citados neste estudo, podemos ainda mencionar o DOURO de Campelo, O TE-

JO do Teso, O BOBI (RI 274322), de Adelino Alves, o BOBY (RI 39178) da região do 

Porto, e o BOBI (RI 68256), o BALTAZAR e o BIMBO (RI 68202). 

 

O TARZÃ (nascido em 1989, altura ao garrote de 64,9 cm), foi um cão descoberto na 

região do Soajo. Não há informação segura e comprovada da sua ascendência. 

 

Este macho tem descendentes comprovados obtidos por inseminação artificial de 

uma cadela dos fuzileiros a NIRA DO VALE DO ZEBRO, propriedade do Dr. Henri-

que Costa. 
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Deste cruzamento resultaram, entre outros filhos, dois machos, o LUPI, que ficou em 

Castro Laboreiro e o SUÃO que foi cedido a Luís Almendra, de Mirandela. 

 

O LUPI deu origem a diversos descendentes, um dos quais é um dos melhores machos 

vivos da região do solar, o CASTRO da Ameijoeira, que tem ganho alguns dos recentes 

Concursos Tradicionais de Castro Laboreiro. 

 

O Castro da Ameijoeira é pai de um dos três machos do meu Canil dos Campos do Lis, 

o MARTI, que ganhou o prémio do melhor macho da raça na recentíssima 73ª Exposi-

ção Canina Internacional do Norte, realizada Exponor no passado dia 30 de Janeiro de 

2011. 

 

O SUÃO, propriedade de Luís Almendra, cruzado com uma fêmea a MERLIN (indicada 

como filha do MAKS) é pai de um macho, o SULTÂO, que tem muita descendência viva 

dispersa no país, entre os quais uma fêmea do meu canil dos Campos do Lis, a UNA. 

MAKS  

 

(Foto gentilmente cedida por Luis Almendra, tirada em 18-10-1997, no lugar da 

Portelinha, Castro Laboreiro) 
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O MAKS (nascido em 1995, altura ao garrote de 63,2 cm), é um macho da criação 

de José Manuel Bouzo, filho do ARTUR (nascido em 1993) e da BABEL (nascida 

em 1991, com o RI 41137). 

 

ARTUR e SALAZAR foram dois cães castrejos adquiridos por uma pessoa de fora 

de Castro Laboreiro e mais tarde cedidos a José Manuel Bouzo, um galego da zona 

de Ourense, desde há bastante tempo empenhado na criação e selecção do Cão 

de Castro Laboreiro. 

 

O MAKS viria a mais tarde a ser cedido a uma pessoa da Vila de Castro Laboreiro, 

tendo sido muito usado como reprodutor e deixado muita descendência. É provavel-

mente o macho com maior descendência existente. 

 

É-lhe atribuída a paternidade a uma cadela da D. Delfina Esteves, a NICE, que é 

mãe da TRAICY, que é por sua vez é mãe do VIRIATO, um dos três machos do 

meu canil dos Campos do Lis. 

RAMON PILOTO OU PILOTO RAMON 

 

(Foto gentilmente cedida por Luis Almendra, tirada em 20-03-1998, no lugar de 

Queimadelo, Castro Laboreiro) 
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O RAMON PILOTO OU PILOTO RAMON (nascido em 1995, altura ao garrote de 70 

cm) morreu há relativamente pouco tempo, há cerca de três anos. 

 

A última proprietária do RAMON PILOTO foi a D. Almerinda Esteves, de Queimadelo. 

 

Quanto ao pai do RAMON PILOTO não existe informação segura, havendo até algu-

ma especulação quanto ao seu pai. Recolhi a informação que poderia ser um macho 

do Eng. Fernando Sousa, um cão chamado LEÃO, mas esta informação carece de 

comprovação, não sendo possível fazê-lo, como é óbvio. 

   

O que é certo é que o RAMON PILOTO existiu e era um macho dominante, de traba-

lho e muito funcional. 

 

Produziu alguma descendência conhecida. É-lhe atribuída a paternidade, entre ou-

tros, da MILU (da D. Delfina), do BALTAZAR (provável), e da NINA e BIDO, cães 

criados pela D. Delfina e filhos do RAMON PILOTO e da TRAICY. A TRAICY era 

filha do SALAZAR e da NICE. 

 

Curiosamente quando conheci a D. Delfina, o BIDO e a NINA não tinham ainda os 

respectivos Registos Iniciais (RI), tendo sido eu a providenciá-los  junto do CPC. 

Sem falsas modéstias, talvez sem o meu contributo estes dois cães não teriam sido 

registados no CPC. É motivo de satisfação pessoal. 
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Mais tarde, quando a D. Delfina viu-se na necessidade de se mudar para Melgaço, e 

teve de deixar os seus cães, quis ceder-me o BIDO e a NINA. Como eram cães já adul-

tos tive algum receio da sua adaptação aos outros cães que já tinha e não aceitei.  

 

O BIDO veio a ser cedido a um criador da região de Braga e a NINA ficou num criador 

em Castro Laboreiro.  

 

A MILÚ já morreu mas deixou descendência. O BALTAZAR é ainda vivo e tem descen-

dência conhecida. 

 

Sei que alguns descendentes da MILU foram cedidos ao Grupo Lobo, mas não sei qual 

o seu destino e descendência.   

 

Continuarei a abordar este assunto em próximas newsletters, mas não posso deixar de 

realçar que, quer o TARZÃ quer o MAKS, seriam hoje cães enquadrados no novo esta-

lão da raça, enquanto que o RAMON PILOTO estaria acima do seu limite superior. 

 

Obviamente que não é por ser mais alto que os outros dois que o RAMON PILOTO dei-

xa de ser da raça, ou que o TARZÂ e o MAKS por serem mais baixos deixam de ser 

Cães de Castro Laboreiro, ou deixam de ser machos genuinamente castrejos e natural-

mente descendentes de linhagens tradicionais e antigas do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Hoje, existem espalhados por todo o país e até estrangeiro descendentes destes três 

machos castrejos e de referência para a raça. 

 

Por isso, considero absolutamente enganadora a mensagem que alguns pretendem 

transmitir que os cães mais baixos ou ligeiros são cães da Linha do Sul (?) e os mais 

fortes seriam os cães do Norte (?) ou do Solar, os quais seriam os descendentes genuí-

nos das linhas tradicionais da 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 

Como já demonstrei numa newsletter a grande maioria (cerca de 75%) dos exemplares 

estudados em 1998, no trabalho da Eva Marques, e estamos a falar de cães genuina-

mente originários da região do solar e de uma amostra muito representativa da raça na 

época, eram hoje enquadrados no actual estalão da raça. 

 

Em abono da verdade existem Cães de Castro Laboreiro mais lupóides e ligeiros em 

todo o país e muitos no Norte, enquanto que exemplares mais fortes e amastinados 

existem alguns no Solar, mas muitos espalhados por todo o país. 

 

 

 

 
INFORMAÇÃO 

 
 

Por razões pessoais, cessei definitivamente, a partir de 28 de Janeiro de 2011, as fun-

ções de Secretário da Direcção da APCCL que vinha exercendo desde a sua fundação. 

 

Desde já, o meu agradecimento a todos aqueles que comigo cooperaram lealmente. 

 

Desejo os maiores sucessos à APCCL, manifestando a minha disponibilidade para con-

tinuar a colaborar em tudo o que seja útil para a raça do Cão de Castro Laboreiro.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


