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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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COMO É POSSÍVEL ??? 

 

Neste artigo vou abordar uma situação ocorrida este fim-de-semana que considero 

paradoxal e até caricata, se não se tratasse de um assunto sério.  

 

Os acontecimentos envolvem uma cadela exposta nos dois dias das duas exposições 

(sábado e domingo). 

 
Esta cadela apresentou-se a concurso à 21ª Exposição Monográfica do Cão de Castro 

Laboreiro, realizada no Sábado, dia 23 de Outubro de 2010, em Arcos de Valdevez.  

 

Foi considerada a pior fêmea na classe aberta, classificando-se em último lugar. Foi 

julgada nesta exposição pelo Juiz Luís Gorjão-Henriques. 

 

No dia seguinte, dia 24 de Outubro de 2010, apresentou-se a concurso na 3ª Exposi-

ção Canina Nacional de Arcos de Valdevez, e foi classificada em 1º lugar na classe 

aberta de fêmeas e ganhou mais um CAC. Foi julgada pelo Juiz Manuel Loureiro Bor-

ges. 

 
Pergunto, como é possível uma cadela ser considerada num dia a pior cadela da 

raça na sua classe, e no dia seguinte ser considerada a melhor na sua classe? 

 

Alguma coisa não está certa!!! 

 
 

Será que há dois estalões da raça? Ou haverá duas escolas diferentes de Juizes ? 

 
Não estou a fazer quaisquer juízos de valor sobre o trabalho dos diferentes Juizes em 

causa, nem quem está certo ou errado, mas uma coisa é certa e segura é que a cade-

la é a mesma!!!   
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Poderão dizer-me que esta é uma situação única, mas isso não é verdade, pois há 

mais casos de exemplares que são considerados entre os piores numa exposição, e 

logo noutra a seguir estão entre os melhores. 

 

Qualquer observador independente e até pouco informado sobre a raça e que tenha 

estado presente nestas exposições do fim-de-semana terá ficado atónito e perplexo, 

interrogando-se certamente sobre como deve ser um bom exemplar da Raça do Cão 

de Castro Laboreiro. 

 

Em minha opinião estas situações não são desejáveis que aconteçam e só vem refor-

çar aquilo que já referi numa anterior newsletter e que é a necessidade imperiosa e 

urgente de haver uma convergência e consenso entre todas as partes envolvidas na 

canicultura nacional sobre a tipificação e Estalão da Raça do Cão de Castro Laboreiro, 

em particular entre os Clubes da Raça, a APCCL e o CCCL.  

 

 

 

 

 

NOVAS FOTOS DA NINHADA ACTUAL CAMPOS DO LIS  

(LIS CH PT X UNA) DIA 24-10-2010 

 

 

 

Rui Alberto da Costa 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. 
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