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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. 
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A consanguinidade, quando bem orientada e controlada, é um factor posi-

tivo na criação e selecção do cão de Castro Laboreiro 

 

 

A consanguinidade entre cães da mesma raça é sempre um tema controverso.  

 

Quando praticada de forma sistemática e repetida, contribui para a debilidade e 

baixa de fertilidade da sua descendência, pondo em causa, inclusive, a viabili-

dade da raça. 

 

A própria FCI (Federação Cinológica Internacional) recomenda internacional-

mente aos criadores que não se utilizem cruzamentos de pai X filha, mãe X fi-

lho e irmão X irmã. 

 

Esta orientação que deve ser seguida em termos gerais, pode todavia não ser 

recomendada tecnicamente em situações muito pontuais.  

 

Quando se pretenda melhorar e/ou fixar determinadas características morfológi-

cas, temperamentais ou sanitárias, pode e deve ser utilizada esporadicamente 

a consanguinidade mais próxima, desde que bem orientada e controlada.  
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A melhoria ou fixação de certas características morfológicas de grande valia e exce-

lência, do ponto de vista do estalão ou standard da raça do cão de castro laboreiro, 

pode ser conseguida, de forma mais rápida e eficaz, cruzando-se um macho ou uma 

fêmea, respectivamente, com uma filha (pai X filha) ou com um filho (mãe X filho).  

 

Na prole destes cruzamentos devem ser seleccionados os melhores exemplares, 

tendo em conta as características morfológicas pretendidas. Nesta prole há que rejei-

tar todo o descendente que manifeste evidência e aparecimento de quaisquer doen-

ças recessivas, que têm maior probabilidade de ocorrer quando se praticam cruza-

mentos muito consanguíneos.  

 

Como norma e procedimento aconselhável, estes descendentes de cruzamentos 

consanguíneos muito próximos devem ser cruzados, no futuro, com exemplares ge-

neticamente diferentes, afim de garantir uma variabilidade genética mais saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTI 

Rui Viveiros 
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Mas a selecção deve incidir, não só nas características morfológicas, mas também 

nas características temperamentais e funcionais. 

 

O cão de castro laboreiro não deve ser um cão, nem excessivamente agressivo nem 

excessivamente tímido. 

 

A agressividade excessiva e desequilibrada, ou a timidez excessiva, são transmissí-

veis à descendência. 

 

Quando se cruzam exemplares, em que ambos os progenitores são muito tímidos ou 

assustadiços, obteremos uma descendência também largamente tímida ou assusta-

diça. 

 

O oposto também é verdadeiro, ou seja, quando se cruzam exemplares, em que am-

bos os progenitores são muito agressivos e desequlibrados, obteremos um descen-

dência também largamente agressiva e desequlibrada, o que pode tornar esses cães 

potencialmente perigosos. 

 

O recomendável é cruzar exemplares, em que ambos os progenitores são equilibra-

dos e agressivos quanto baste. 

 

A questão funcional também é relevante. O cão de castro laboreiro é um cão de ga-

do, vocacionado para a protecção e guarda dos animais. Um excelente exemplar 

com estas características tenderá a transmiti-las aos seus descendentes.  

 

Havendo um progenitor, com excepcionais características temperamentais e funcio-

nais, pode ser recomendável fazer um cruzamento consanguíneo excepcional com 

um descendente muito próximo (filho ou filha), de modo a fixar essas características. 

 

Do ponto de vista da saúde animal, existem patologias caninas que a canicultura ac-

tual procura controlar, visando minimizá-las ou eliminá-las. 
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Podemos citar, apenas como exemplos, as cardiomiopatias, a displasia da anca e a 

displasia do cotovelo.  

 

Se um exemplar após vários testes (ecocardiogramas, radiografias, etc.) revelar uma 

ausência de quaisquer sinais de cardiomiopatias, este exemplar pode ser determi-

nante se o objectivo é controlar estas patologias. 

 

Nesta situação concreta, pode ser altamente recomendável o cruzamento consanguí-

neo com um descendente directo, também isento dessas patologias, por forma a cri-

ar uma linhagem isenta destas patologias. 

 

Um exemplar também isento de displasia da anca com o Grau A, ou isento de dis-

plasia do cotovelo Grau O, pode revelar-se também de grande importância na melho-

ria ou eliminação destas patologias. 

 

Também nestas situações, pode ser altamente recomendável o cruzamento consan-

guíneo com um descendente directo, também isento dessas patologias, por forma a 

criar uma linhagem isenta destas patologias. 

 

Em síntese, a consanguinidade é como muitas coisas na vida. Pode ser boa ou má, 

consoante a utilização que se faça dela.     

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhada de MARTI CH PT (LOP 444521)  

e de BRISA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 418153) 

 

Desta ninhada, nascida em 23 de Janeiro de 2012, estão ainda disponíveis um ma-

cho e uma fêmea. 

 

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

Campeões Nacionais da Raça do Cão de Castro Laboreiro.  

 

Eis algumas fotos actuais da ninhada: 

 

 

Rui Viveiros 
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NINHADAS ANTERIORES 
 

 

Temos ainda disponíveis um macho e duas fêmeas de uma ninhada anterior, nascida 

em 15 de Outubro de 2012, cujos progenitores são: MARTI X RUBI DOS MONTES 

DE LABOREIRO.   

 

Eis fotos do macho disponível: 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

9 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

10 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

11 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 
Eis fotos das duas fêmeas disponíveis: 
 
 

FÊMEA 1 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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FÊMEA 2 

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 

 

 

 

 

Estes cachorros (um macho e duas fêmeas) são cães de excelente temperamento e 

morfologia, já capazes de assegurar a guarda e vigilância de um novo território e cuja 

socialização e integração num novo núcleo familiar far-se-á sem quaisquer proble-

mas de adaptação.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


