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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 

 

Evolução dos Registos (LOP e RI)  

do Cão de Castro Laboreiro no último triénio (2010 a 2012) 

e avaliação do impacto dos exemplares com afixo 

“Campos do Lis” nesses registos oficiais da raça 

 

 
 

Rui Viveiros 
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Enquanto criador da raça do cão de castro laboreiro com o afixo “Campos do Lis” é 

importante avaliar e quantificar a evolução da raça e qual a nossa importância relati-

va na mesma. 

 

Tomámos como fontes a informação pública constante nos CDs editados anualmente 

pelo CPC referentes aos LOP e RI registados no Clube (anos de 2010 e 2011) e lista 

provisória de 2012 relativa à raça do cão de castro Laboreiro. 

 

Nos valores referentes ao ano de 2012 poderá eventualmente haver uma muito redu-

zida diferença com os valores definitivos, o que só será possível de avaliar quando o 

CD dos LOP de 2012 for publicado. 

 

Os registos (LOP e RI) de cada ano correspondem praticamente aos registos dos 

cachorros nascidos e registados em cada ano, com uma muito escassa diferença 

correspondente a cães adultos registados pela primeira vez com RI, ou cães que 

deixaram de ser RI para passar a LOP.  

 

Dos valores extraídos, elaborou-se o seguinte quadro: 
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Ano 2010 

 

Tratou-se de um dos anos melhores de sempre a nível de registos oficiais. 

 

Com muito poucas fêmeas a criar, o nosso núcleo de criação e selecção “Campos do 

Lis” apenas registou no CPC, neste ano, 16 exemplares (6 LOP e 10 RI) com o afixo 

“ Campos do Lis”, representando estes apenas 8,1% do total dos registos deste ano. 

 

Todavia, o nº de registos ocorridos em 2010 em que, pelo menos, um dos progenito-

res dos cachorros tinha o afixo “Campos do Lis”, já foi mais significativo, com um to-

tal de 40 registos (22 LOP e 18 RI), representando estes 20,2% do total dos registos 

deste ano.  

 

O somatório dos registos com o afixo “Campos do Lis” e dos registos em que, pelo 

menos, um dos progenitores dos cachorros tinha o afixo “Campos do Lis”,  foi 56 (28 

LOP e 28 RI), representando estes 28,3% do total dos registos deste ano.  

 

Ano 2011 

 

Neste ano os registos de cachorros com afixo “Campos do Lis” foram 48 (30 LOP e 

18 RI), o que representou 25,0% do total dos registos deste ano.  

 

Constata-se assim que um em cada quatro cachorros nascidos e registados nasce-

ram na nossa casa com o afixo “Campos do Lis”. 

 

Refira-se ainda que o nº de registos ocorridos em 2011 em que, pelo menos, um dos 

progenitores dos cachorros tinha o afixo “Campos do Lis”, foi ligeiramente superior, 

30,2% do total dos registos deste ano.  

 

e adicionarmos o nº dos registos com o afixo “campos do Lis” aos registos em que, 

pelo menos, um dos progenitores dos cachorros tinha o afixo “Campos do Lis”, verifi-

ca-se que o seu somatório é 55,2% do total dos registos deste ano, ou seja, mais de 

metade de todos os registos do ano 2011.  
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Se adicionarmos o número dos registos com o afixo “Campos do Lis” aos registos em 

que, pelo menos, um dos progenitores dos cachorros tinha o afixo “Campos do Lis”, 

verifica-se que o seu somatório é 55,2% do total dos registos deste ano, ou seja, 

mais de metade de todos os registos do ano 2011.  

 

O ano de 2011 representa assim o primeiro ano de afirmação inequívoca do nosso 

afixo de criador “Campos do Lis” 

 

  

Ano 2012 

 

 

O ano de 2012 com um total de 229 registos (LOP e RI) foi o recorde absoluto de 

registos oficiais de toda a história da raça do cão de castro laboreiro.  

 

Este recorde absoluto é património de todos os criadores da raça, que no seu con-

junto, merecem os parabéns de todos os canicultores e instituições cinológicas portu-

guesas. 

 

Neste ano os registos de cachorros com afixo “Campos do Lis” foram 50 (50 LOP e 0 

RI), o que representou 21,8% do total dos registos deste ano.  

 

Chama-se a atenção que todos os nossos reprodutores são detentores de LOP, ra-

zão pela qual não houve qualquer registo RI. 

 

Os nossos reprodutores que tinham RI passaram todos a LOP, em virtude de terem 

obtido classificação de Excelente em exposições caninas. 

 

É importante assinalar que o número de registos ocorridos em 2011 em que, pelo 

menos, um dos progenitores dos cachorros tinha o afixo “Campos do Lis”, foi muito 

significativo, 60,2% do total dos registos deste ano.  
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Adicionando o número dos registos com o afixo “campos do Lis” aos registos em 

que, pelo menos, um dos progenitores dos cachorros tinha o afixo “Campos do Lis”, 

verifica-se que o seu somatório é 82,0% do total dos registos do ano 2012.  

 

Este valor é excepcional, pois é a afirmação e valorização do nosso trabalho, en-

quanto criadores do cão de castro laboreiro. Mas representa também uma enorme 

responsabilidade, a que esperamos poder dar continuidade. 

 

Em conclusão, 

 

 

No período de 2010-2012 nasceram e foram registados mais de 500 cachorros da 

raça do cão de castro laboreiro. 

 

É um forte impulso para a raça, em que o nosso contributo é inequivocamente impor-

tante e relevante. 

 

Não obstante este efectivo ser significativo para a raça, não podemos descurar todo 

o trabalho que tem de continuar a ser feito na sua selecção e valorização. 

 

A selecção de exemplares para a reprodução deve garantir a tipicidade da raça e a 

sua conformidade com o estalão, bem como a sua rusticidade e carácter. 

 

Como qualquer raça canina há que reforçar a homogeneidade das suas característi-

cas, não só morfológicas como temperamentais.  

 

Tal não significa porém que todos os exemplares tenham que ser chapa igual. 

 

Qualquer criador de qualquer raça canina e não só, sabe que nem sempre um exce-

lente reprodutor corresponde a um excelente campeão de beleza. 
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Isto significa, no meu entender, que um verdadeiro criador é aquele que sabe utilizar 

algumas diversidades dos exemplares para obter um excelente resultado final. 

 

Mas este resultado final pode durar anos e muitas gerações. Mas esse deve o cami-

nho a seguir, com trabalho árduo e persistente, se queremos ter todos o sucesso 

merecido. 

 

 

 

 

Ninhada de MARTI CH PT (LOP 444521) e de 

 BRISA DOS CAMPOS DO LIS CH PT (LOP 418153) 

 

Estão disponíveis dois machos e duas fêmeas desta  ninhada, nascida em 23 de Ja-

neiro de 2012. 

 

Ambos os progenitores desta ninhada (MARTI e BRISA DOS CAMPOS DO LIS) são 

Campeões Nacionais da Raça do Cão de Castro Laboreiro.  

 

Eis fotos dos progenitores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTI  

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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BRISA DOS CAMPOS DO LIS  

 

Apresentam-se, de seguida, algumas primeiras fotos da 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 

 

 
 
 

NINHADAS ANTERIORES 
 

 

 

Temos ainda disponíveis alguns outros cachorros de ninhadas anteriores: dois ma-

chos e duas fêmeas da ninhada Marti X Rubi dos Montes de Laboreiro (15/10/2011); 

dois machos e uma fêmea da ninhada Marti X Lua dos Campos do Lis (28/10/2011).  

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


