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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 

Conhecer mais sobre as origens genéticas e ascendentes de alguns 

dos cães de castro laboreiro mais recentes 

 

Na sequência da newsletter anterior sobre o contributo para a raça do cão de castro 

laboreiro da Escola dos Fuzileiros e do seu afixo de criador “Vale do Zebro”, irei apro-

fundar um pouco mais a ascendência de um conjunto cães e cadelas da raça que a 

marcaram e continuam a marcar, de forma significativa. 

 

Ao fazê-lo, espero contribuir para um melhor conhecimento da raça, tornando mais 

transparente a origem deactuais cães da raça que existem no país, dentro e fora da 

região de Castro Laboreiro.  

 

Como aficionado da raça, sempre me incomodou a tentativa de compartimentar a raça.  

 

À medida que os anos foram passando e aumentou significativamente a informação e 

conhecimento que tenho sobre a raça e os seus cães, e que eu próprio fui aprendendo 

com os muitos cachorros que fui criando, a partir de reprodutores de diversas origens 

genéticas, depressa me fui apercebendo de que a realidade é bem diferente de algu-

mas narrativas que me foram contando ao longo do tempo, e que certamente continua-

rão a contar a outros, da mesma forma muito categórica e taxativa, por quem, por ter 

nascido na região de Castro Laboreiro ou fora dela, considera-se como que ungido por 

conhecimento divino. 

 

Hoje, nesta newsletter, procurei demonstrar que mesmo num passado já razoável, sem-

pre houve cruzamentos entre exemplares da raça provenientes da região do solar da 

raça e de regiões exteriores à região de Castro Laboreiro. 

 

 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

2 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

E ainda mais importante, que muitos exemplares de hoje, existentes dentro e fora do 

solar, são geneticamente muito semelhantes. Muitos cães existentes na região do 

solar têm muito da genética de alguns cães oriundos de canis exteriores ao solar, 

com origem em diversos afixos de criador, como “Casa da Algodeia”, “Vale do Ze-

bro”, “D´Albergaria”, “Casal da Granja”, “Serra de Sintra”, “Fonte da Atalaia”, “Outeiro 

da Loba“, “Casal da Roliça”, “Grupo Lobo”,etc 

 

Nos criadores das regiões dos distritos de Lisboa e de Setúbal, também houve intro-

dução de vários cães com RI originários da região do solar da raça. Poderei citar a 

“SARA” com o RI 32558, nascida em 15/12/1987, da “JUDY” com o RI 55357, do 

SALAZAR com o RI 118609, do MACS com o RI 46337, do “BOOGGIE” com o RI 

68032, do “BOBI” com o RI 68256, etc 

 

Tentarei fazer uma retrospectiva de décadas mais recentes, com a exatidão que é-

me possível fazê-lo, tendo em consideração os elementos e informação que dispo-

nho e que quero, mais uma vez, partilhar convosco. 

 

1.Região do solar da raça 

 

Na década de 90 e anos 2000, ocorreram na região dois acontecimentos relevantes. 

 

Um foi a construção de um canil dedicado à raça do cão de castro laboreiro, em La-

mas de Mouro, da iniciativa do Eng. Fernando Sousa, para onde vieram vários cães 

com o afixo “Casa da Algodeia”, afixo da criadora Maria João Bustorf Silva, fundado-

ra e então presidente da direcção do Clube do Cão de Castro Laboreiro (CCCL).  

 

Houve neste canil de Lamas de Mouro diversos cruzamentos com exemplares da 

região, dos quais posso referir o SALAZAR, tendo certamente resultado na existência 

de diversos cachorros, em que alguns provavelmente terão deixado rasto genético 

na raça. 
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Outro acontecimento relevante foi também a construção de um outro canil, desta vez 

na Vila de Castro Laboreiro, para onde veio um macho também com o afixo “Casa da 

Algodeia”, avô da nossa cadela Rubi dos Montes de Laboreiro. 

 

Este macho fez vários cruzamentos com cadelas da região do solar, deixando prolí-

fera descendência directa, tendo muitas das suas descendentes cruzado com alguns 

machos da região de Castro Laboreiro, deixando a sua descendência um traço mar-

cante na raça. 

 

Como se pode constar daí resultou uma grande interligação genética. 

 

 Este macho, com o afixo “Casa da Algodeia” era descendente directo de outros dois 

exemplares com o afixo “Casa da Algodeia”, Kiron da Casa da Algodeia((LOP 

101099) e de Linda da Casa da Algodeia (LOP101802). 

 

O Kiron da Casa da Algodeia era filho do Gerês da Casa da Algodeia (LOP 90108) e 

da Arisca de Almornos (LOP 75500). 

 

A Linda da Casa da Algodeia era filha do mesmo Gerês da Casa da Algodeiae da 

BACA (LOP 67658) 

 

O Gerês da Casa da Algodeia era filho do Lego do Vale do Zebro (LOP44645) e da 

BAMBA (LOP 67652) 

 

O Lego do Vale do Zebro era filho do ALTER (LOP31940) e da MINHOTA (LOP 

38393). 

 

Na última newsletter (nº 78), não tinha ainda a informação exacta da ascendência 

directa do Lego do Vale do Zebro, mas hoje é segura esta informação de que é filho 

do ALTER e da MINHOTA, da qual existe foto nessa newsletter. 
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Tudo leva a crer, apesar de não haver informação segura nesse sentido, que o Alter 

e a Minhota sejam originários da região do solar. 

 

A BAMBA era filha do ADAMASTOR (LOP 56761) e da Laika do Vale do Zebro . 

 

O ADAMASTOR era filho do Alado da Fonte da Atalaia (LOP 53066) e da KIMBA DO 

VALE DO ZEBRO. Este cão foi campeão mundial da raça em 1991 

 

Uma viagem interessante sobre a genealogia deste macho que veio para Castro La-

boreiro! 

 

Como separar nesta descendência, o que é originário da região de Castro Laboreiro 

e o que é originário de fora da região de Castro Laboreiro? Não é simplesmente pos-

sível. 

 

NIRA DO VALE DO ZEBRO (LOP 108089) 

 

À região de castro Laboreiro chegaram também um filho e uma filha da cadela NIRA 

DO VALE DO ZEBRO, da propriedade do médico veterinário que, na última década 

do séc. XX, procurou dar um contributo para a promoção da salvaguarda da raça no 

seu solar. 

Mostro, de seguida duas fotos, da NIRA do VALE DO ZEBRO, gentilmente cedidas 

por Luís Almendra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIRA DO VALE DO ZEBRO 
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NIRA DO VALE DO ZEBRO 

 

 

 

Como se pode observar nas fotos desta cadela, havia na sua pelagem, muitos pêlos 

de cor avermelhada, que ainda hoje é possível observar em alguns dos seus descen-

dentes. 

 

Também como se pode observar a sua pelagem era mais para o mesclado, e com 

pouco ou quase nenhum raiado. 

 

Esta cadela, que eu saiba, fez pelo menos dois cruzamentos, um com o FIDEL 

(RI42807) que não deixou muita descendência (o AMBACA do LOMAUM é um des-

cendente conhecido deste cruzamento). 

 

O outro cruzamento foi com um cão chamado TARZÃ, descoberto com bastante ida-

de na localidade de Várzea do Soajo, e com o qual fez um cruzamento por insemina-

ção artificial, em fresco, na Galiza. 
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Segundo informação do Dr. Henrique Costa, o TARZÃ pertencia ao Sr. António Ro-

das, residente no Soajo, mas este cão tinha nascido em Castro Laboreiro, de uma 

cadela pertencente ao Sr. Adelino Alves que lho tinha oferecido. 

 

O Dr. Henrique Costa quis realçar também a grande generosidade do Sr. António 

Rodas, por ter confiado nele e por lhe ter emprestado o TARZÃ, durante três sema-

nas (tempo que esteve na Galiza), não obstante este cão ser um cão de trabalho, 

que muita falta lhe fazia na guarda do gado. 

 

Este cruzamento da Nira do Vale do Zebro com o Tarzã produziu descendentes que 

marcaram profundamente a raça do cão de castro laboreiro. 

 

Deste cruzamento resultou em particular dois machos, de grande relevância. A saber 

o SUÃO que ficou em Mirandela e o LUPI que ficou em Castro Laboreiro, no lugar da 

Seara. 

 

Segundo o Dr. Henrique Costa, deste cruzamento resultou também uma cachorra 

que ele ofereceu a uma filha do Sr. Júlio Enes, a qual morava no lugar de Alcobaça.  

Infelizmente esta cachorra desapareceu ainda em jovem. 
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O proprietário do SUÃO (RI 60021) era o criador Luís Almendra, residente em Miran-

dela. 

 

De um cruzamento do SUÃO com uma cadela de nome MERLIN (RI56773), que as 

informações disponíveis apontam para ser filha do MAKS, também escrito de MACS, 

resultou um filho de nome SULTÃO (LOP 350005). 

 

O SULTÃO que foi campeão nacional da raça, deixou uma descendência prolífera, 

de que existem muitos descendentes na região do solar como fora da região de Cas-

tro Laboreiro. 

 

Um filho do Sultão foi macho reprodutor em Castro Laboreiro. 

 

No nosso núcleo da raça (“CAMPOS DO LIS”), fez muita criação uma filha do Sultão 

(a UNA- LOP 355571)), de que existem descendentes na nossa casa, na região de 

Castro Laboreiro, e em vários locais dentro do país e do estrangeiro. 

 

Relembro que do cruzamento Tarzã X Nira do Vale do Zebro nasceu ainda um outro 

macho o LUPI, que ficou em Castro Laboreiro, no lugar da Seara. 

 

Este cão deixou diversa descendência como o BOOGGIE(RI 68032), e o CASTRO 

(RI 74010). 

 

O CASTRO tem hoje uma descendência muito relevante, dentro e dora da região de 

Castro Laboreiro. 

 

O nosso cão MARTI, é filho do CASTRO e da MORGANA, bem como todos os onze 

cachorros da mesma ninhada criados pelo José Manuel Bouzo Limia, da qual existe, 

pelo menos, uma cadela na região de Castro Laboreiro, outros na Galiza e outros no 

estrangeiro. 
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O nosso MARTI e todos os seus irmãos, é descendente também do SULTÃO (pai da 

Morgana), e duplamente descendente do TARZÃ, por parte da mãe (Morgana) e por 

parte do pai (CASTRO). 

 

Como se pode verificar também a descendência da NIRA DO VALE DO ZEBRO, 

cadela da criação da Escola dos Fuzileiros, deixou um rastro profundo na raça do 

cão de castro laboreiro, com muitos descendentes no país (fora e dentro da região 

de Castro Laboreiro), bem como fora de Portugal. 

 

Como separar nesta descendência, o que é originário da região de Castro Laboreiro 

e o que é originário de fora da região de Castro Laboreiro? Não é simplesmente pos-

sível. 

 

O que existe, também nesta descendência, é aquilo que tenho afirmado sempre, 

desde a primeira hora, apenas existe uma única raça do cão de castro laboreiro.   

 

Vejamos então qual é a ascendência conhecida, pelo menos por mim, da Nira do 

Vale do Zebro. 

 

A Nira do Vale do Zebro (LOP108089) é filha do Lego do Vale do Zebro CH PT 

(LOP44645) e da Ruka do Vale do Zebro (LOP 57282). 

 

O Lego do Vale do Zebro é filho do ALTER (LOP 31940) e da MINHOTA (LOP 

38393). 

 

A Ruka do Vale do Zebro é filha do ALADO FONTE DA ATALAIA (LOP 53066) e da 

MINHOTA (LOP 38393). 

 

Por curiosidade o Alado da Fonte da Atalaia é o pai do ADAMASTOR que já mencio-

nei anteriormente e que era ascendente do cão com o afixo “Casa da Algodeia” que 

veio para Castro Laboreiro. 
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Como o mundo da raça do cão de castro laboreiro é pequeno e dá mais voltas do 

que alguns querem fazer crer!!! Dá trabalho, mas vale a pena pesquisar. 

 

LIS 

 

O nosso cão LIS (LOP 374338), é neto do cão KAISER DO CASAL DA GRANJA 

(LOP 132993) e de uma cadela de nome JUDY (RI 55357), originária da região de 

Castro Laboreiro. 

 

O LIS é filho de um cão nascido em castro laboreiro, o BOBI (RI 68256) 

 

LIS (LOP 374338) 

 

Este nosso cão LIS teve uma descendência bastante prolífera, em particular com a 

nossa cadela UNA, já referida anteriormente, que se espalhou por todo o país, ha-

vendo descendentes dentro e fora de Castro Laboreiro, bem como pelo mundo.  

Rui Viveiros 
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Por curiosidade, vejamos a ascendência do KAISER DO CASAL DA GRANJA. 

 

O Kaiser do Casal da Granja é filho do AÇOR D`ALBERGARIA (LOP 85874) e da 

BOTA ALTA DO CASAL DA GRANJA (LOP 95876). 

 

O AÇOR D`ALBERGARIA é filho do ADAMASTOR (LOP 56761), novamente aqui 

presente, e da SARA (RI 32558).  

 

A SARA, tem ascendência desconhecida e é originária da região de Castro Laborei-

ro. 

 

O ADAMASTOR é filho do ALADO DA FONTE DA ATALAIA (LOP530066) e da KIM-

BA DO VALE DO ZEBRO.  

 

Como separar também nesta descendência, o que é originário da região de Castro 

Laboreiro e o que é originário de fora da região de Castro Laboreiro? Não é simples-

mente possível. 

 

2. Fora da Região de Castro Laboreiro 

 

Cães originários da região de Castro Laboreiro, foram introduzidos na criação de di-

versos criadores fora da região de Castro Laboreiro, nomeadamente, do Distrito de 

Lisboa e de Setúbal. 

 

Mais remotamente a cadela SARA (RI 32558), nascida em 15/12/1987, de que já 

mencionamos alguns cruzamentos e descendentes. 

 

Provavelmente também o ALTER e a MINHOTA que foram os pais do LEGO DO 

VALE DO ZEBRO. A MINHOTA foi também mãe de outros descendentes. 

 

A JUDY (RI55357) também com descendência através do cruzamento com o Kaiser 

do Casal da Granja. 
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O SALAZAR (RI 118609), cão originário da região de Castro Laboreiro, foi utilizado 

em cruzamentos com cadelas originárias da região de castro laboreiro, como tam-

bém com diversas fêmeas de criadores exteriores a Castro Laboreiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAZAR (RI 118609) 

(foto gentilmente cedida por Carlos Pinto) 

 

 

O SALAZAR foi um dos primeiros cães originários de Castro Laboreiro a alcançar o 

título de Campeão Nacional da raça. 

 

O SALAZAR era avô de um macho reprodutor nosso, o VIRIATO (RI 71986), da cria-

ção da D. Delfina Esteves. 
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BOBI (RI 68256) 

 

O BOBI (RI68256) é um dos cães originário da região de Castro Laboreiro, bastante 

conhecido e premiado em diversos Concursos Tradicionais. 

 

BOBI (RI68256) 

 

 

O BOBI é pai do nosso cão LIS.  

 

Deixou bastantes descendentes dentro e fora de Castro Laboreiro. Além do nosso 

cão LIS localizado em nossa casa, em Leiria, este cão foi utilizado em diversos cru-

zamentos na região de Castro Laboreiro e por criadores exteriores à região de Cas-

tro Laboreiro. 

 

Este cão deixou também marcas profundas naquilo que é hoje a realidade da raça do 

cão de castro laboreiro. 

Rui Viveiros 
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MACS ou MAKS 

 

Este cão, da criação do criador José Manuel Bouzo Limia, é filho do Artur (RI 41346) 

e da BABEL (RI41137).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACS ou MAKS 

 (foto gentilmente cedida por Luís Almendra) 

 

Este cão seria mais tarde oferecido foi ao dono de um café na Vila de Castro Labo-

reiro.  

 

Estando localizado na Vila de Castro Laboreiro foi um dos machos mais utilizados na 

reprodução da raça, cruzando com muitas das fêmeas existentes em Castro Laborei-

ro. 
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Terá certamente uma das descendências mais prolífera da raça. 

 

Apenas com exemplo de sua descendente refiro a cadela NICE, da Sra. D. Delfina 

Esteves. 

 

Esta cadela produziu uma razoável descendência que se espalhou pelo país inteiro, 

e de que é exemplo o nosso cão VIRIATO. 

 

Alguns dos seus descendentes vieram parar a diversos criadores fora da região de 

Castro Laboreiro, contribuindo assim, para uma maior interpenetração entre as linha-

gens existentes dentro e fora da região do solar.  

 

BOOGGIE (RI 68032) 

 

O BOOGGIE (RI 68032) foi um cão nascido em Castro Laboreiro, filho do LUPI 

(RI66571) e da JIBOIA (RI 66571). 

 

O LUPI, como já vimos anteriormente, é filho do cruzamento TARZÃ X NIRA DO VA-

LE DO ZEBRO, e encontrava-se no lugar da Seara, em Castro Laboreiro. 

 

A JIBOIA é uma cadela originária de Castro Laboreiro. 

 

O BOOGGIE veio parar à região do Alentejo, tendo resultado de um cruzamento des-

te com uma cadela de nome CHÃ DO CASAL DA ROLIÇA (LOP 272937), uma ca-

chorra que se veio a chamar LILLI (RI 71299). 

 

Recordo que o BOOGGIE era um cão criado em Castro Laboreiro, mas já com san-

gue da Escola dos Fuzileiros (NIRA DO VALE DO ZEBRO). 

 

Esta cadela LILLI veio a cruzar com o FOZ do CASAL DA ROLIÇA (LOP 300176), 

dando origem a diversos cachorros, entre eles o ATLHAS (LOP 357962). 
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Do cruzamento do ATHLAS com uma cadela da minha criação, LUZ DOS CAMPOS 

DO LIS, nasceu o MONDEGO II (LOP 477820), macho reprodutor nosso, criado e 

oferecido pelo meu amigo Jorge Campos. 

MONDEGO II (LOP 477820) 

 

O nosso MONDEGO II é, pois, neto do FOZ DO CASAL DA ROLIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ DO CASAL DA ROLIÇA (LOP 300176) 

(foto tirada na Exposição Monográfica de 2005, em Lamas de Mouro) 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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O FOZ DO CASAL DA ROLIÇA era filho do FAZOT (LOP 120557) e da AVELEIRA 

DO CASAL DA ROLIÇA (LOP241001). 

 

A AVELEIRA DO CASAL DA ROLIÇA era, por sua vez, filha do GERÊS DA SERRA 

DE SINTRA (LOP 136318) e da BELA DO RIO DO PORTO (LOP 136324). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZOT ou FINOTE (LOP 120557) 

       (foto tirada na Exposição Monográfica de 2005, em Lamas de Mouro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZOT ou FINOTE (LOP 120557) 

                (foto tirada na Exposição Monográfica de 2005, em Lamas de Mouro) 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Mas qual é a ascendência deste cão? 

 

O FAZOT (nome de registo) OU FINOTE era filho do JIMY DO VALE DO ZEBRO 

(LOP 78820) e da ÁTILA DA SERRA DE SINTRA (LOP 102097). 

 

A ÁTILA DA SERRA DE SINTRA é filha do ADAMASTOR (LOP 56761), novamente 

aqui, e da ASTRA DOP CASAL DA GRANJA (LOP 87759). 

 

A ascendência do ADAMASTOR já conhecemos. 

 

A ASTRA DO CASAL DA GRANJA é filha do LEGO DO VALE DO ZEBRO, nova-

mente aqui, e da ZUCA DE CASTRO MAR (LOP 79899). 

 

Esta ZUCA DE CASTRO MAR aparece referenciada como filha do MINHOTO e da 

ALFA. Não sabemos da origem destes dois cães. 

 

Em conclusão, todos estes exemplos concretos vêm demonstrar a grande in-

terligação entre as linhagens de cães originários da região de Castro Laboreiro e de 

diversos criadores exteriores à região de Castro Laboreiro. 

 

Adquirir um cão em Castro Laboreiro ou fora de Castro Laboreiro, pode perfeitamen-

te significar adquirir dois cães muito semelhantes geneticamente, mesmo que este-

jam separados por centenas de quilómetros. 

 

Sobre alguns cães de referência que existiram na região de Castro Laboreiro, já pu-

bliquei algumas newsletters anteriores sobre eles. Conhece-se alguma da sua ascen-

dência, mas ainda hoje persistem muitos hiatos ou vazios na sua ascendência. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhadas actuais com o afixo “Campos do Lis” 

 

Como poderão verificar no nosso site www.camposdolis.com, temos actualmente 

disponíveis 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. 

 

Vejamos algumas fotos: 

Rui Viveiros 

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

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondego II X Brisa dos Campos do Lis: 

 

Nascidos em 25 de Novembro de 2015, temos ainda disponíveis 2 machos. 

 

Vejamos fotos actuais: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 machos e fêmeas. 

 

Vejamos fotos actuais: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

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 

Rui Viveiros 


