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NEWSLETTER Nº 85 / 18 de Janeiro 2017
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
espaço de informação e intervenção técnica relativo a esta raça canina portuguesa.
Todos ao artigos publicados são da inteira e exclusiva responsabilidade dos seus
autores.

Pela defesa de uma maior, melhor e mais completa informação
sobre a raça do cão de castro laboreiro

Rui Viveiros

Concurso Tradicional 2005, último concurso tradicional organizado pelo Clube do
Cão de Castro Laboreiro

rui.viveiros@sapo.pt
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Concurso Tradicional 2005
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Concurso Tradicional 2005, melhor fêmea e melhor macho
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Não obstante a raça do cão de castro laboreiro ser uma das mais antigas raças caninas portuguesas, é muito difícil a alguém que queira conhecer melhor a raça e a sua
memória histórica, encontrar e ter acesso a documentação escrita referente a ela.

Como criador é recorrente ouvir queixas, de muitos aficionados da raça do cão de
castro Laboreiro, de que há muito pouco informação disponível sobre a raça.

A circunstância do site oficial do CCCL estar desactivado há algum tempo e do site
oficial da APCCL conter praticamente a mesma informação que continha há vários
anos, sem alterações significativas, também não ajuda.

Faço daqui um apelo aos responsáveis do CCCL para que o site do CCCL seja reactivado, pois continha informação bastante relevante sobre a raça, a qual representa
também memória histórica da raça do cão de castro laboreiro.

Também tenho escutado algumas queixas de que os clubes de raça poderiam divulgar mais informação sobre os concursos tradicionais, exposições monográficas e
especializadas da raça, nomeadamente sobre os cães que participam, os seus
nomes e os nomes dos seus criadores e proprietários, e respectivas classificações.

Já fiz um elogio aos responsáveis do CCCL, na minha newsletter nº 83, pela forma e
conteúdo como divulgaram publicamente a 27ª Exposição Monográfica da Raça realizada em 2016, em Aveiro. Foi possível a qualquer cidadã e cidadão, saber quem
participou nessa exposição (cães, criadores e proprietários), conhecer o nome dos
cães e o seu respectivo registo no CPC (LOP ou RI), os re sultados obtidos e ver
fotos dos cães e dos intervenientes.
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Esse é, na minha opinião, o caminho a seguir em nome da transparência e do direito
à informação dos cidadãos em geral, e dos associados dos clubes da raça em particular.

Quem vá a Castro Laboreiro, região do solar da raça, e onde o tradicional “Concurso
Tradicional da Raça” teve, em 2016, a sua 66ª edição, e se desloque à Biblioteca ou
Museu local, acaba por confirmar aí a escassa informação existente sobre esta raça
canina.

Considerando a existência mais do que centenária desta raça, não deixa de ser
estranho este facto que leva qualquer cidadão comum a interrogar-se sobre os porquês desta situação.

Mas será que não há mais documentação histórica sobre a raça do cão de castro
laboreiro?

Existe e é necessário que tenha divulgação pública, pois só assim se promove e se
serve a raça. Não importa que a sua divulgação seja feita através de sites oficiais
das instituições, de sites particulares ou de uma outra forma qualquer.
Quem quiser fazer livros e ganhar dinheiro com a raça que o faça.
O que importa mesmo é que haja divulgação pública, para que os aficionados e interessados pela raça possam ter acesso a essa memória histórica.

Darei apenas alguns exemplos de alguma documentação histórica sobre a raça do
cão de castro laboreiro, cuja divulgação na integra e mais ampla poderia contribuir
para o seu melhor conhecimento:
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Relatório de estágio da licenciatura em engenharia zootécnica da UTAD, da
autoria de Eva Marques, 1998, intitulado “Cão de Castro Laboreiro – Estudo de
alguns aspectos biométricos e morfológicos”.

•

Actas dos concursos tradicionais de 1914, 1915 e 1916.

•

Relatórios ou documentos afins respeitantes a vários Concursos Tradicionais,
organizados pela Intendência Pecuária de Viana do castelo, em colaboração
com o Clube Português de Canicultura.

•

Estudos sobre o cão de castro laboreiro, da autoria da Dra Carla Cruz.

•

Diversos artigos publicados em jornais e revistas referentes ao cão de castro
laboreiro (desde os mais antigos até aos mais recentes).

•

Vastas colecções de fotos de cães de castro laboreiro, em posse de alguns
criadores a aficionados da raça. Vale sempre mais uma imagem do que mil
palavras.

•

Boletins informativos do CCCL nºs 1, 2, 3 e 4.

•

Boletim nº 1 da APCCL

•

Comunicações dos participantes no colóquio “Cão de Castro Laboreiro –
Regresso às Origens”, realizado na Casa da Cultura de Melgaço, em 29 de
Junho de 2002, organizado pelo CCCL, em colaboração com a Câmara municipal de Melgaço e o Parque Nacional da Peneda-Gêres.

•

Comunicações dos participantes no 1º Congresso da Raça do Cão de Castro
Laboreiro, realizado em 15-16 de Outubro de 2014, em Castro Laboreiro, no
Hotel Castrum Villae, por ocasião das comemorações do centenário do Concurso Tradicional.

•

Outras comunicações em diversos colóquios e encontros sobre a raça do cão
de castro laboreiro.

•

Classificações dos cães participantes em múltiplas exposições caninas da raça,
designadamente, Concursos Tradicionais, Exposições Monográficas e especializadas da Raça, com indicação das classificações obtidas, nome dos cães e
nome dos seus criadores e proprietários. Só para conhecimento, já se realizaram 27 Exposições Monográficas da Raça do Cão de Castro Laboreiro, 66 Concursos Tradicionais da Raça e várias Exposições Especializadas da Raça.

•

ETC, ETC, ETC
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Divulgar o mais amplamente possível toda a informação existente sobre a raça do
cão de castro laboreiro deveria ser, na minha opinião, uma das principais prioridades
dos clubes de raça, de todas as instituições da canicultura e de todos os criadores da
raça.

Como se pode servir a raça do cão de castro laboreiro mantendo-se tanta informação
trancada e inacessível às pessoas em geral?

Rui Alberto da Costa Viveiros

Nossas ninhadas actuais (Campos do Lis)
e cachorros disponíveis

MARTI CH P T X CEILA DOS CAMPOS DO LIS (ninhada nascida em 16 de Outubro
de 2016). Estão disponíveis, neste momento, 3 machos e 3 fêmeas.

GAMA DOS CAMPOS DO LIS X LOBA II (ninhada nascida em 24 de Novembro de
2016). Estão disponíveis, neste momento, 3 machos e 3 fêmeas.

Eis algumas fotos desses cachorros:

Rui Viveiros
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GAMA DOS CAMPOS DO LIS X MONDEGA DOS CAMPOS DO LIS (ninhada nascida em 01 de Dezembro 2016). Estão disponíveis, neste momento, 5 machos e 3
fêmeas.

Eis algumas fotos desses cachorros:

Rui Viveiros

Rui Viveiros

9
rui.viveiros@sapo.pt

Campos
Rui Viveiros

do

Lis

Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro
www.camposdolis.com

Rui Viveiros

Rui Viveiros

10
rui.viveiros@sapo.pt

Campos
Rui Viveiros

do

Lis

Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro
www.camposdolis.com

Rui Viveiros

Rui Viveiros

Rui Alberto da Costa Viveiros

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
modificação não é permitida.
Para remover o seu nome da nossa lista de correio, por favor comunique para:
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