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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.  
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Venda ou doação de Cães de Castro Laboreiro 

 

Todos os aficionados amadores que tenham uma ninhada de Cães de Castro Laborei-

ro (CCL) são confrontados sobre o que fazer com os cachorros. 

 

Naturalmente se pudessem os criadores ficavam com todos eles! Mas tal não é possí-

vel nem viável. 

 

Então que fazer, doá-los ou vendê-los? E nesta última opção que preço pedir? 

 

Importa nunca esquecer e deve sempre ser lembrado que o Cão de Castro Laboreiro 

é uma raça portuguesa autóctone que está em vias de extinção. 

 

Se é uma raça nossa, património de todos nós, é nossa obrigação preservá-la, isto é, 

multiplicá-la. 

 

Criar Cães de Castro Laboreiro deveria ser um imperativo nacional, apoiado pelas ins-

tâncias e entidades portuguesas com incentivos concretos. 

 

Todavia, como é habitual neste domínio e noutros, a intervenção e apoio institucional 

não é nenhum, e os criadores do Cão de Castro Laboreiro são até menosprezados. 

 

Infelizmente, em Portugal o que é estrangeiro é que é bom, e no sector da canicultura 

isso também é verdade. Basta ver a quantidade existente de cães de raças estrangei-

ras, o preço exorbitante de alguns, e promoção em publicidade de algumas raças es-

pecíficas, nomeadamente dos labradores.  
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Porquê incentivar as raças estrangeiras quando temos raças nacionais caninas de 

grande beleza, versatilidade e funcionalidades tão diversas?  

 

Após esta introdução que se impunha, voltemos à questão inicial em apreciação. 

 

Quem percorre os sites da internet referentes à compra e venda de cães, em particular 

a OLX, é muitas vezes surpreendido com as atoardas de alguns comentários (?) quan-

tas vezes de anónimos que não dão a cara e o seu nome verdadeiro, acusando os cria-

dores de serem uns malfeitores que apenas querem ganhar dinheiro exorbitante com a 

venda dos seus cachorros.  

 

Outros defendem a doação dos cachorros em alternativa à sua venda. 

 

Naturalmente que os comentários de anónimos não devem merecer qualquer atenção 

ou resposta.  

 

Contudo, a questão da doação merece alguma reflexão. 

 

A doação de cachorros a quem sabemos de antemão que têm condições pessoais e 

económicas para tratar esses cachorros com dignidade e qualidade de vida é uma op-

ção que deve ser respeitada e só ao próprio criador diz respeito. 

 

Todavia, a experiência diz-me que, salvo as honrosas excepções anteriores, normal-

mente os cachorros que são doados são cachorros que tendem a ser potencialmente 

mal tratados. 

 

Quem os recebe não os valoriza, pois foram dados, e muitas vezes quem não tem di-

nheiro para comprá-los também não tem disponibilidade financeira para tratá-los com 

dignidade ao longo de muitos anos.  
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Esses cães, infelizmente, acabam muitas vezes abandonados.  

 

Quem tem cães e os trata bem, os alimenta bem e lhes dá toda a assistência médica 

veterinária adequada sabe que tudo isso representa uma despesa muito grande, que 

multiplica por muitas vezes o custo inicial médio de um cachorro. 

 

Infelizmente, também se dá o caso de pessoas de pouco carácter que se disponibili-

zam para “adoptar” cães, que depois se vem a verificar serem vendidos a terceiros a 

custos inferiores ao preço médio praticado pelos criadores. Assim ganham algum 

dinheiro, sem quaisquer custos, e apresentam-se ainda como bons samaritanos. 

 

Naturalmente que também um cachorro comprado pode vir a ser abandonado, contu-

do, as probabilidades de tal vir a acontecer são, no meu entender, bem menores. 

 

Hoje, estou absolutamente convicto que a melhor forma de valorizar os cães da raça 

do Cão de Castro Laboreiro é vendê-los a um preço justo e razoável e apenas a 

quem evidencie deter condições pessoais e de espaço para tratar condignamente os 

nossos cachorros.  

 

Mas qual deve ser o preço justo e razoável? 

 

Como criador que procuro alimentar os meus cachorros com rações de qualidade, 

com custo médio por saco de cerca de € 50,00 ou mesmo superior, e cumprindo todo 

o programa de vacinações e desparasitações internas e externas, quer da mãe quer 

dos filhos, e cedendo estes por volta das 10 semanas de idade, e fazendo ainda a 

recair parte dos custos havidos com os  progenitores até à sua idade reprodutora, 

posso afirmar sem margem de erro que o custo real médio de um cachorro não é 

inferior a € 200,00. 
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Estamos a falar de condições normais de gestação e parto, pois se houver lugar a inse-

minações artificiais, cesarianas ou quaisquer outros imprevistos, o seu custo real será 

bem mais superior. 

 

Portanto, em meu entender, o preço médio de € 400-450 que é pedido pela generalida-

de dos criadores de Cães de Castro Laboreiro é razoável e justo.  

 

Incompreensível é ver à venda pretensos Cães de Castro Laboreiro a € 100 ou mesmo 

a preço inferior.  

 

Muito provavelmente, não serão Castros Laboreiro puros, de ascendência conhecida e 

registada no CPC, ou terão sido doados, ou até mesmo roubados.   

 

Se alguém estiver a vender Cães de Castro Laboreiro legítimos a estes preços estará 

certamente a prestar um muito mau serviço à raça, pois está a desvalorizar aquilo que 

deveria ser valorizado e promovido positivamente.  

 

Pessoalmente sou defensor que os clubes de raça do Cão de Castro Laboreiro (CCCL 

e APCCL) deveriam recomendar vivamente aos seus associados e criadores um preço 

mínimo de venda do Cão de Castro Laboreiro, à semelhança do que acontece com clu-

bes de raça estrangeiros, para os exemplares registados e certificados. 

 

Na minha opinião esse preço mínimo deveria ser de € 400,00. 

 

Sabemos que o contexto do país é de crise económica e de algumas assimetrias gritan-

tes, todavia, discordo, em absoluto, com a disparidade de preços que às vezes é prati-

cado por alguns criadores, gerando uma grande incompreensão junto dos potenciais 

novos detentores de cães.    

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Novas fotos dos cachorros da actual ninhada 
 

LIS CH PT   X   UNA 
 

    Com 24 dias: 
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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. 
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