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 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

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 

Uma visita à Escola dos Fuzileiros, 

referência na história da criação e selecção raça do cão de castro 

laboreiro, com o afixo de criador “Vale do Zebro” 

 

Nas décadas dos anos 80 e 90, a Escola dos Fuzileiros, através da sua equipa cinotéc-

nica e com o seu afixo de criador “Vale do Zebro”, foi uma referência importante na cria-

ção e selecção da raça do cão de castro laboreiro.  

 

A Escola de Fuzileiros, como se pode comprovar no Boletim nº1, de Novembro de 

1990, foi um dos fundadores do Clube do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Da Escola de Fuzileiros saíram alguns exemplares do cão de castro laboreiro que fo-

ram muito importantes na selecção de algumas linhagens que foram marcantes para a 

raça. Como exemplos, posso citar o Lego do Vale do Zebro, o Jimy do Vale do Zebro, o 

Luck  do Vale do Zebro, e já no final dos anos 90, o próprio Fazot ou Finote, que 

foi entregue à Paula Peneda, presidente do CCCL, quando cessou a actividade do cão 

de castro laboreiro na Escola dos Fuzileiros. 

 

Já há alguns anos que tenho tentado conhecer melhor e de mais perto alguns aspectos 

dessa parte importante da história do cão de castro laboreiro. 

 

Parte histórica que alguns pretendem omitir, desvalorizar ou sobrevalorizar.  

 

A história da raça do cão de castro laboreiro é um todo, com muitas décadas de exis-

tência, constituída pela participação de muita gente, dentro e fora do solar de Castro 

Laboreiro, onde todos foram importantes, para que a raça seja hoje aquilo que é. 
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Rui Viveiros 

Recentemente com a ajuda de alguns ex-fuzileiros, designadamente, dos Srs. Antó-

nio José Ferreira e Pedro Cruz, a quem desde já agradeço toda a colaboração pres-

tada, foi possível concretizar a minha expectativa e desejo de visitar pessoalmente a 

Escola de Fuzileiros, situada em Palhais, no Vale do Zebro, Barreiro. 

 

No dia 18 de Janeiro de 2016, pude finalmente conhecer e visitar esta instituição da 

Marinha Portuguesa e falar pessoalmente com elementos da sua equipa cinotécnica. 

 

Fui recebido pelo 1º Sargento Sérgio Sousa Ponte, actual responsável da equipa 

cinotécnica da Escola dos Fuzileiros, bem como por outros elementos da equipa ci-

notécnica, como o Cabo Pimenta e do Cabo Escumalha, e também por outros res-

ponsáveis da Escola, designadamente pelo 1º Tenente Fulgêncio. 

A todos agradeço, sem excepção, a simpatia e cordialidade com que me receberam. 

 

Infelizmente, durante a década de 90, a Escola de Fuzileiros cessou a utilização do 

cão de castro laboreiro, bem como de outras raças caninas portuguesas, como o cão 

da serra da estrela e o cão de água português, optando pela utilização de outras ca-

ninas estrangeiras. 

 

O cão de castro laboreiro era, essencialmente utilizado como guarda e protecção das 

instalações militares. 

 

Verifiquei que o arquivo e acervo documental existente sobre a raça do cão de castro 

laboreiro, passados todos estes anos, não é muito significativo. 

 

Todavia, e isso é justo realçar, uma parte significativa do arquivo existente, foi-me 

disponibilizado gentilmente, para que pudesse copiar e utilizar. 

 

Infelizmente, muita gente queixa-se de querer saber mais sobre a raça do cão de 

castro laboreiro e de haver pouca informação disponível. Isso é verdade e essa cir-

cunstância não ajuda certamente a uma melhor e mais ampla divulgação da raça.  
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Rui Viveiros 

Como sempre defendi, a melhor forma de divulgar e promover a raça, é dar conheci-

mento amplo e público da sua história e realidade. É isso que tenho procurado fazer, 

dentro das minhas possibilidades, ao longo de vários anos, através do meu site 

www.camposdolis.com 

 

É isso que farei, de novo, nesta newsletter, divulgando alguma informação e fotos 

que são parte da história da Escola de Fuzileiros e também parte importante da his-

tória da raça do cão de castro laboreiro. 

 

Como sempre disse, uma imagem vale muitas vezes, muito mais que muitas pala-

vras.  

 

Como curiosidade, começarei por reproduzir uma parte do catálogo de uma exposi-

ção canina de 1985, a 9ª Exposição Canina Nacional de Vila Franca de Xira, onde 

pode ser constatada a participação de vários cães de castro laboreiro. 

http://www.camposdolis.com/
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Rui Viveiros 

 

Pode-se observar a participação do Lego do Vale do Zebro, um dos primeiros cães 

da raça criados na Escola dos Fuzileiros, com o afixo do “Vale do Zebro”, nascido em 

18.01.1983. Já decorreram, desde o seu nascimento, mais de 33 anos. 

 

Pode-se ainda observar alguns exemplares (adultos), nascidos em 1980, e portanto 

descendentes de outros exemplares que já existiam na década de 70, fora da região 

do Solar. 

 

Como se pode verificar, estamos em presença, de linhagens da raça muito antigas.  
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Rui Viveiros 

A história da raça do cão de castro laboreiro, é muito antiga, e foi escrita por muita 

gente diferente, dentro e fora da região de Castro Laboreiro. 

 

Tentar reduzir a história do cão de castro laboreiro à história da região do solar, ou à 

história fora da região do solar, é absolutamente redutora, e não passa de um mero 

expediente que apenas pretende esconder a realidade de toda a história desta raça. 

 

Vejamos algumas fotos do Lego do Vale do Zebro, exemplar que esteve na ascen-

dência de muitos outros cães de referência da raça. A Escola dos Fuzileiros, também 

fazia agility, com estes cães. 

 

Supõe-se que o Lego do Vale do Zebro seja descendente directo dos dois primeiros 

exemplares da castro laboreiro entregues à Escola de Fuzileiros e que teriam sido 

posse do Almirante Américo Tomás, ex-presidente da república portuguesa. No ar-

quivo existente não me foi possível comprovar este facto, nem o nome exacto desses 

primeiros exemplares da raça entregues à Escola dos Fuzileiros 

 

Como se pode verificar este reprodutor tinha uma pelagem muito negra, quase unico-

lor preta. 

 

Todas as fotos deste artigo foram cedidas pela Escola dos Fuzileiros, a quem agra-

deço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGO DO VALE DO ZEBRO 
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LEGO DO VALE DO ZEBRO 

 

Vejamos mais algumas fotos de outros exemplares da Escola dos Fuzileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCK DO VALE DO ZEBRO 
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Rui Viveiros 

Cópia de um registo (LOP) de um exemplar da Escola dos Fuzileiros, nascida em 26 

de Julho de 1985, filha de uma cadela de nome Minhota. 

 

Vejamos fotos da mãe desta cadela, a Minhota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINHOTA 
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Rui Viveiros 

Como se pode verificar, é um exemplar com pelagem “fulvo raiada”, e com uma boa 

corpulência.  

 

Fotos de uma ninhada de uma cadela, chamada “Alfaia”, com pelagem muito negra. 

 

ALFAIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninhada da Alfaia 
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Rui Viveiros 

Como se pode verificar também, um dos cachorros desta ninhada (à direita) apresen-

ta pêlo mais comprido, facto que continua a ocorrer ocasionalmente na raça, confir-

mando que sempre fez parte do património da raça, a existência de exemplares de 

pêlo mais comprido. É uma foto antiga e de uma fonte fidedigna. 

 

Vejamos uma foto com outra fêmea, de pelagem mais clara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eis fotos de um outro exemplar de referência da raça, o FAZOT (nome de registo) ou 

FINOTE (nome familiar). 
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Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZOT ou FINOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZOT 
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Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZOT 

 

Foto de uma cadela, onde se pode observar os seus olhos escuros, contrariando a 

narrativa de alguns que afirmam que nos criadores antigos, fora da região do solar, 

só existiam exemplares com olhos claros.   
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Rui Viveiros 

Foto onde se pode observar exemplares das quatro raças portuguesas que eram 

utilizadas pela Escola dos Fuzileiros (da esquerda para a direita: Cão de Castro La-

boreiro, Serra da Estrela, Fila de São Miguel e Cão de Água Português) 

 

Foto em que se pode observar a boa corpulência de dois exemplares do Cão de 

Castro Laboreiro (à esquerda e à direita). 
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Rui Viveiros 

Curiosamente, no acervo documental existente na Escola dos Fuzileiros, consta um 

exemplar do antigo Regulamento do Concurso Tradicional de Castro Laboreiro, do 

qual faço transcrição e cópia integral.   
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Rui Viveiros 

É um documento interessante, do ponto de vista histórico e das normas que então 

vigoravam. 

 

Destaco o art.º 17, que determinava que, a pedido dos seus proprietários, os exem-

plares considerados “excelentes”, “muito bons” e “bons”, podiam ser admitidos no 

Registo Inicial, e no Livro de Origens Português (LOP) se tiverem ascendência co-

nhecida. 

 

Constata-se assim que o registo dos exemplares considerados “excelentes”, “muito 

bons” e “bons” no Registo Inicial (RI) era acessível e fácil, desde que a pedido dos 

seus proprietários. 

 

O registo de exemplares com estas classificações no Livro de Origens Português 

(LOP), era também acessível e fácil, desde que a pedido dos seus proprietários e se 

tivessem ascendência conhecida.  

 

Que diferença de procedimentos com a realidade actual e o que tem acontecido em 

Concursos Tradicionais recentes, onde a eventual inscrição no Registo Inicial (RI) é 

praticamente impossível para alguns cães da terra, sem registo oficial. É actualmente 

mais fácil encontrar uma agulha no palheiro do que ver atribuído o Registo Inicial (RI) 

a um exemplar da raça. 
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Rui Viveiros 

Para se perceber bem o presente da história da raça do cão de castro laboreiro, é fun-

damental conhecer o melhor possível o seu passado. 

 

Recolher informação sobre o passado desta raça não é tarefa fácil, pois parece existir 

deliberadamente uma cortina de segredo sobre os seus factos relevantes. 

 

Mas com algum trabalho, persistência e coragem, é possível conhecerem-se alguns 

factos e informações relevantes que podem conduzir a um melhor conhecimento públi-

co da raça. 

 

É isso que tenho procurado fazer nas minhas newsletters, onde existem diversos arti-

gos de opinião meus, mas também muita informação histórica sobre a raça e os seus 

cães. 

 

Para conhecer a raça do cão de castro laboreiro, é muito útil conhecer também alguns 

factos referentes à sua vida associativa, em particular dos seus clubes de raça. 

 

Ao contrário do que se possa pensar, são relativamente recentes os clubes de raça 

constituídos a nível nacional. Aliás, das raças caninas autóctones portuguesas, a raça 

do cão de castro laboreiro, foi das últimas a ter um clube de raça legalmente constituí-

do. 

 

O Clube do Cão de Castro Laboreiro (CCCL) foi o primeiro clube de raça constituído em 

Portugal. A sua fundação data de 1990. 

 

Os seus sócios fundadores foram os seguintes: Maria João Espirito Santo Bustorff Lobo 

Antunes; Maria José Lobo Antunes; João António Lopes da Paula Bessa; Pedro Maria 

Espirito Santo Bustorff; José Maria Pottier Lima Amorim; Maria Benedita Gonçalves Co-

elho da Silva de Guinea Barbosa; João Paulo de Guinea Correia Barbosa; Rui Manuel 

da França d´Almada Burguette; José Maria Marques Bustorff Silva; António Sérgio Car-

neiro Bustorff Silva; Dom Francisco Xavier Damiano de Bragança Van Uden;José Ga-

briel Monteiro de Barros Cabral; Nuno Manuel Curvelo Russo; Escola dos Fuzileiros; 

Helena Maria Oram Soares Cabral; Maria Margarida Pires Martins de Paula Bessa Bes-

sa; Armando José Ferrão do Canto e Silva; Diogo Ramalho; Alberto Enes; Manuel Ro-

cha; António Dias Pereira; Joaquim José Vieira Lopes; Manuel José Loureiro Borges; 

Jorge Oliveira da Quinta; Almiro Monteiro Morreira; Teresa de Jesus Mimoso de Matos 

Macedo e Luís Manuel Vieira Vaz de Macedo. 
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Rui Viveiros 

De acordo com o nº 2 do artigo 6º dos Estatutos do CCCL, são sócios honorários do 

Clube: Padre Aníbal Rodrigues e Dom Duarte Pio, Duque de Bragança.  

 

Facilmente se pode verificar da lista de sócios fundadores, alguns nomes de actuais 

e antigos responsáveis do Clube Português de Canicultura. 

 

O clube de raça mais recente, a Associação Portuguesa do Cão de Castro Laboreiro 

(APCCL) foi constituído legalmente em 2006. Os seus sócios fundadores foram os 

seguintes: António André Afonso; Américo Rodrigues; Eva Marques Silva; Luís Al-

mendra; Rui Viveiros e Rui Santos.  

 

Entre a constituição destes dois clubes de raça, ainda foram constituídos outros dois 

clubes: a ALICASTRO, cuja principal impulsionadora foi a Paula Peneda, tendo esta 

associação cessado a sua actividade quando a Paula Peneda ocupou o cardo de 

Presidente da Direcção do CCCL. 

 

Nesse intervalo de tempo (1990-2006) ainda foi constituída uma outra associação da 

raça, a Associação dos Amigos e Criadores do Cão de Castro Laboreiro (AAC-CL), 

de que ainda é possível observar alguma informação na internet, e cujos principais 

impulsionadores foram: Pedro Júlio Santa Rita e Américo Rodrigues. 

 

Ou seja, num intervalo de tempo de 16 anos (1990-2006), foram constituídos 4 clu-

bes da raça do cão de castro laboreiro!!! 

 

Perguntarão alguns, como é possível a existência de tantos clubes de raça em tão 

curto intervalo de tempo, e com tão poucos criadores existentes? 

 

As respostas a esta simples pergunta, explicam em grande medida a realidade da 

história desta raça canina portuguesa. E é sobre elas que tenho vindo a escrever ao 

longo destas 78 newsletters. 

 

Quem as leu com alguma atenção, poderá descortinar algumas dessas respostas.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Rui Viveiros 

Ninhadas actuais com o afixo “Campos do Lis” 

Como podem verificar no nosso site www.camposdolis.com, temos actualmente dis-

poníveis cachorros de castro laboreiro das seguintes ninhadas: 

 

Oto dos Campos do Lis (BONO) X Ghota dos Campos do Lis (ÍRIS): 

 

Nascidos em 18 de Novembro de 2015, temos ainda disponíveis 3 machos para en-

trega imediata. 

 

Mondego II X Brisa dos Campos do Lis: 

 

Nascidos em 25 de Novembro de 2015, temos ainda disponíveis 2 machos e 1 fê-

mea, para entrega imediata. 

 

 

Ninhada mais recente com o afixo “Campos do Lis” 

Ninhada nascida em 10 de Janeiro de 2016, cujos progenitores são: Gama dos Cam-

pos do Lis (LOP 477811) X Ceila dos Campos do Lis (LOP 504644). 

Estão disponíveis 4 machos e 2  fêmeas, para entrega a partir das 8-9 semanas de 

idade,  com as vacinas em dia, desparasitados e com o registo provisório do Clube 

Português de Canicultura. 

 

Vejamos as primeiras fotos desta ninhada: 

Rui Viveiros 

http://www.camposdolis.com/
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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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 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


