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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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MACHO OU FÊMEA? UMA OPÇÃO A PONDERAR 
 
 

 

Muitas vezes quem adquire um cachorro de castro laboreiro, confronta-se com uma 

opção nem sempre fácil. 

 

Quem deve escolher? Um cachorro ou uma cachorra? 

 

Qualquer uma das opções tem os seus prós e contras. 

 

Escolher um macho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTI 

Rui Viveiros 
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A grande vantagem que é apontada por alguns na escolha de um macho, é este não 

exigir os cuidados e atenções derivados do cio a que semestralmente estão sujeitas 

as fêmeas. 

 

Todavia um macho, em boas condições de saúde, está sempre em cio. Isto significa 

que quando está por perto uma fêmea com cio, são necessários também cuidados a 

ter com o macho. 

 

Nestas circunstâncias, o macho fica particularmente agitado, deixa muitas vezes de 

comer, uiva e ladra mais, e tende a fugir do local onde está, e de uma forma descon-

trolada procura a fêmea com cio, ficando sujeito a maiores riscos, nomeadamente 

ser atropelado.  

 

Por norma, um dos inconvenientes apontados à escolha de um macho, é este urinar 

e marcar terreno em todos os locais do seu território, o que exige cuidados particula-

res na sua limpeza e higiene. 

 

Enquanto normalmente várias fêmeas podem conviver pacificamente entre si, na 

raça do cão de castro laboreiro a convivência entre dois ou mais machos pode ser 

bastante problemática, e por vezes violenta, pois tendem a ser muito territoriais. 

 

O macho é normalmente maior e mais possante que a fêmea 

 

Em termos da sua funcionalidade, designadamente da sua capacidade de guardar a 

casa e bens dos seus donos, pela minha experiência, não encontro diferenças signifi-

cativas entre um macho e uma fêmea. 
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Escolher uma fêmea  

UNA  
 

 

O grande inconveniente, normalmente apontado à escolha de uma fêmea é estar 

sujeita, duas vezes por ano, a cios. 

 

Nesta altura tende a pingar de sangue todo o seu território, e caso não se queira pro-

criar com ela, é necessário isolá-la e fechá-la, em particular a partir da 1ª semana até 

à terceira semana de cio.   

 

Por experiência própria constato que as fêmeas são normalmente mais afectivas e 

apegadas ao núcleo familiar, enquanto os machos são mais independentes. 

 

Quando em grupo de duas ou mais fêmeas, estas superam em eficácia os machos 

na guarda da casa e dos seus bens. Em particular de noite, são adversários temí-

veis. 

 

Nalgumas raças, as fêmeas são mais valorizadas do que os machos, em particular 

devido à sua capacidade reprodutiva. 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

4 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

Sem fêmeas qualquer raça canina estaria condenada à extinção, e na raça do cão de 

castro laboreiro, raça em risco, tal é ainda mais verdade.  

 

Em conclusão, 

 

Na opção entre a escolha de um macho ou de uma fêmea, há que ponderar os prós 

e contra de cada um dessas opções e decidir qual é a mais adequada em cada caso 

concreto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ninhadas do “CAMPOS DO LIS” 

 
 
 

Actualmente temos no nosso canil amador três ninhadas diferentes de cão de castro 

laboreiro. 

 

É uma situação exigente e também estimulante. 

 

Podemos pela primeira vez, a quem o desejar, disponibilizar casais de cão de castro 

laboreiro, de origem genética diversificada. 

 

Dispomos ainda pela primeira vez descendentes do MARTI, o macho de cão castro 

laboreiro mais premiado e pontuado na presente época de 2011 (Campeão Nacional 

da Raça, Melhor Macho da Monográfica 2011 e Melhor Exemplar da Raça no Con-

curso Tradicional 2011, entre outros prémios). 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhada do  LIS x LUA DOS CAMPOS DO LIS 
 

      

Ninhada nascida no dia 04 de Outubro de 2011, filhos do LIS CH PT (Campeão Na-

cional - LOP 374338) e de LUA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 448240). 

 

Estão disponíveis 4 machos e 5 fêmeas, com pelagens de cor lobeiro escuro e 

lobeiro claro. 

 

Eis novas fotos da ninhada: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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NINHADA de MARTI  X  RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO 
 

 

Ninhada nascida em 23.10.2011, constituída por 3 machos e 3 fêmeas, filhos de 

MARTI CH PT (LOP  444521) e de RUBI DOS MONTES DE LABOREI-

RO  (LOP445539). 

 

Eis fotos desta ninhada: 

 

 

 

Rui Viveiros 

Rui 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  mo-

dificação não é permitida. 

Rui Viveiros 

NINHADA DE MARTI X UNA 
 
 

Ninhada nascida em 06.11.2011, constituída por 3 machos e 4 fêmeas, filhos de 

MARTI CH PT  (LOP  444521) e de UNA (LOP 355571). 

Eis fotos da ninhada: 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


