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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 

 
 

COMPRA E VENDA DE CACHORROS DE CASTRO LABOREIRO 
 
 

 

Este tema é sempre matéria de alguma controvérsia, pois as perspectivas de quem 

compra e de quem vende podem ser diferentes e até contraditórias. 

 

A aquisição de um cachorro é uma decisão muito importante, pois trata-se de um ser 

vivo e não de um qualquer elemento decorativo que se possa descartar facilmente ou 

levianamente. 

 

A forma como uma sociedade ou um povo se relaciona e cuida dos seus animais de 

companhia permite aferir o seu nível civilizacional. 
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Se considerarmos a duração de vida longa de um cão e os condicionalismos que a 

vida moderna em sociedade pode acarretar (férias, integração familiar, crise econó-

mica, rotinas diárias, vizinhos, cuidados veterinários, etc.), facilmente se percebe, 

que quem for consciente e responsável deve pensar reflectida e maduramente os 

prós e contras da sua aquisição. 

 

Regra geral, e de acordo com a minha própria experiência, quem adquire um Cão de 

Castro Laboreiro procura fundamentalmente um cão que guarde bem a sua moradia 

ou quinta, e que seja também um bom cão de companhia, com excelente integração 

no núcleo familiar. 

 

 

Algumas recomendações na aquisição de cachorro de Castro Laboreiro 

 

Eis algumas recomendações para quem adquire um cachorro: 

 

Registo oficial e pureza da raça 

 

A aquisição de um cachorro desta raça está praticamente limitada ao território nacio-

nal e a um número reduzido de criadores. 

Recomendo sempre que se adquira um cachorro com LOP (Livro de Origens Portu-

guês) ou RI (Registo Inicial), registado no Clube Português de Canicultura. 

É muito importante que o potencial comprador de um cachorro solicite informação 

credível, oficial e escrita sobre a sua verdadeira ascendência até, pelo menos, à ter-

ceira geração. 

Impõe-se desconfiar de cães que não estejam registados oficialmente ou que a infor-

mação disponível sobre a sua ascendência seja apenas verbal e consequentemente 

pouco credível. 
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Deve solicitar ao criador também informação sobre o curriculum dos progenitores, 

em particular no que se refere à sua participação em exposições caninas ou outros 

eventos, e quais os títulos ou prémios que tenham ganho. Essas serão evidências da 

sua pureza e da sua conformidade com o estalão oficial da raça do Cão de Castro 

Laboreiro! 

 

Desconfie sempre dos “excelentes exemplares ou campeões” que nunca tenham 

dado provas concretas em quaisquer exposições ou eventos da raça, que não este-

jam registados oficialmente ou tenham demasiadas “ascendências desconhecidas” 

no seu LOP ou RI.  

 

É sempre preferível adquirir um cachorro que possa ter um ligeiro defeito morfológi-

co, mas que seja comprovadamente de raça pura, através da observação do seu 

pedigree oficial, do que adquirir um cachorro “muito bonito” e de ascendência desco-

nhecida ou quase desconhecida. 

 

Recomenda-se que o potencial comprador peça sempre cópia dos registos oficiais 

(LOP ou RI) dos progenitores paternos e maternos.  

 

Serão cuidados elementares para garantir que se está a adquirir um Cão de Castro 

Laboreiro puro e não um rafeiro resultante de um qualquer cruzamento. 

 

Desmame e vacinação dos cachorros  

 

Em minha opinião o potencial comprador deve garantir que o cachorro está devida-

mente desmamado, vacinado e desparasitado. 

 

Um cachorro está devidamente desmamado, quando já se não alimenta do leite ma-

terno e é capaz de sozinho comer normalmente a ração.  
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Um cachorro pode ser desmamado a partir das seis semanas de idade. 

 

É importante referir que quando um cachorro deixa de beber o leite materno, deixa 

de receber os anticorpos da mãe e fica mais susceptível às doenças. 

 

Para quem faz o desmame às seis semanas, é importante que nessa idade proceda 

à 1ª dose de vacinação contra a parvovirose ou parvovirose/esgana. 

 

Neste caso, o criador deverá dar a 2º dose da vacina (múltipla contra a parvovirose, 

esgana, hepatite, leptospirose e tosse do canil) três semanas após a 1ª dose. 

 

A última dose da vacina múltipla deverá ser dada três semanas após a 2º dose.  

 

Neste esquema de vacinação o cachorro só está completamente protegido às 12 

semanas de idade. 

 

Poderá ser adoptado um outro esquema de vacinação, em que os cachorros levam a 

1ª dose da vacina múltipla (contra a parvovirose, esgana, hepatite, leptospirose e 

tosse do canil) às oito semanas. 

 

Neste caso convém fazer o desmame mais lento, de modo que os cachorros mamem 

ainda, pelo menos uma vez por dia, de modo a que continuem a receber anticorpos 

da mãe.  

 

Três semanas após a 1ª dose da vacina múltipla devem vacinados de novo. 

 

Neste esquema, os cachorros estão devidamente vacinados às 11 semanas. 
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Um potencial comprador de um cachorro só deve comprar exemplares que estejam 

devidamente vacinados e completamente protegidos contra as principais doenças 

infecciosas, caso contrário corre o sério risco de vir a perder mais tarde esse cachor-

ro. 

 

Causa-me estranheza que alguns criadores vendam os seus cachorros às 7-8 sema-

nas de idade, afirmando que estes estão devidamente vacinados. Trata-se de um 

embuste, pois esse cachorro corre verdadeiro risco de contrair uma doença infeccio-

sa, muitas vezes fatal, como é o caso da parvovirose. 

 

Obviamente que alguns criadores querem vender os seus cachorros o mais cedo 

possível, para ter menos despesas (menor consumo de ração e menor custo com 

vacinas e desparasitações) e poder  ter assim um ganho superior. 

 

Tal situação poderá ser do agrado de quem vende, mas não é certamente do interes-

se de quem compra. 

 

Quem compra quer um cachorro puro, bem alimentado e saudável. 

 

Outro aspecto complementar a ter presente na compra é averiguar-se qual é exacta-

mente a alimentação que está a ser ministrada aos cachorros. 

 

Infelizmente, alguns criadores procuram reduzir as suas despesas com os cachorros, 

alimentando-os e à mãe com rações de fraca qualidade e consequentemente muito 

mais baratas. 

 

Certamente que alimentar cachorros com rações de fraca qualidade, e muito mais 

baratas, não é o mesmo que alimentá-los com excelentes rações, e naturalmente 

muito mais caras.      
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O que se passa com a alimentação dos cachorros é o mesmo que se passa com a 

situação de crianças mal nutridas. As suas consequências marcarão, de forma irre-

versível, a sua saúde ao longo de toda a sua vida. 

 

Em rigor, um cachorro só deveria ser vendido, depois das 11-12 semanas de idade, 

ou seja após ter completado o seu programa de vacinação. 

 

No que se refere à saída de cachorros de Portugal, deve ser respeitada a legislação 

nacional e a dos países destinatários, obrigando alguns desses países à vacinação 

anti-rábica e à emissão de um certificado sanitário pela Direcção Geral de Veteriná-

ria.  

 

Como em Portugal só pode ser dada a vacina anti-rábica a partir dos três meses de 

idade, na prática para alguns países mais restritivos, só é possível exportar cachor-

ros com cerca de 4 meses idade ou mais.    

Rui Viveiros 
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Desparasitações internas e externas 

 

A 1º desparasitação interna dos cachorros e da própria cadela gestante, deve ser 

feita cerca de 15 dias antes da parição. 

 

Após o nascimento dos cachorros, estes devem ser desparasitados internamente 

com intervalos de 15 dias, até aos 2-3 meses de idade. A partir dos três meses de 

idade, poderá ser feita normalmente uma desparasitação interna mensal. A partir dos 

seis meses, será suficiente uma desparasitação interna com intervalos de seis me-

ses.   

 

Infelizmente, alguns criadores não fazem as desparasitações internas necessárias, 

situação que se agrava quando os cachorros andam em espaços livres e desprotegi-

dos. 

 

É lamentável ver cachorros infestados com parasitas internos e com as barrigas in-

chadíssimas. Alguns criadores menos sérios atribuem essa situação ao facto dos 

cachorros estarem gordos!!!  

 

É necessário que os criadores providenciem também, pelo menos, a uma desparasi-

tação externa dos cachorros, antes de os venderem. 

 

Pode ser feita com advantix ou outro produto similar e protegem os cachorros contra 

pulgas, carraças, mosquitos, etc. 

 

A desparasitação externa é fundamental para prevenir “doenças graves” como é o 

caso da leishmaniose, com consequências dramáticas, a qual é transmissível ao ser 

humano.  
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Socialização do cachorro 

 

Também alguns criadores argumentam como razão para vender os cachorros muito 

cedo (7-8 semanas), a circunstância, segundo eles, de que com um cachorro tão 

novo é mais fácil a sua socialização. 

 

Tal não corresponde à verdade, pois a socialização de um cão e a sua adaptação ao 

novo núcleo familiar e espaço envolvente, depende de vários factores, designada-

mente do seu temperamento e do cuidado afectivo dispensado. 

 

A agressividade natural de um cachorro, e sua qualificação para melhor cão de guar-

da pode ser verificável desde cedo, através de vários testes. 

 

A experiência demonstra que a socialização de um cachorro pode ser feita com toda 

a normalidade até aos seis meses/um ano de idade, ou mesmo mais.  

 

Registo Provisório do CPC  

 

No momento da compra de um cachorro recomenda-se que o comprador exija o res-

pectivo registo provisório do CPC, devidamente assinado pelo criador. 

 

A experiência e alguns casos concretos verificados mais recentemente, recomendam 

também que o criador, antes de assinar o registo provisório, deve datar o momento 

de cedência, e deve pedir ao novo proprietário que preencha os dados referentes ao 

seu nome, morada e contactos, e que assine também o espaço referente ao novo 

proprietário. 

 

Este cuidado garante formalmente quem é o criador e quem é o novo proprietário do 

cachorro. 
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Muitas vezes o criador limita-se a colocar a sua assinatura, ficando por preencher 

todos os dados relativos ao novo proprietário. 

 

Pode acontecer que o novo proprietário nunca chegue a registar oficialmente o ca-

chorro, ou que o ceda a outras pessoas, iludindo assim a expectativa e vontade do 

criador. 

 

 

 

 

NINHADA DOS CAMPOS DO LIS  

VIRIATO X MUSA DOS CAMPOS DO LIS 

 

 

Desta ninhada, nascida em 22.05.2011, estão ainda disponíveis três fêmeas, das 

quais se apresentam algumas fotos: 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

12 

rui.viveiros@sapo.pt 

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 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


