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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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PORQUE NÃO UM CENTRO DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA 

RAÇA NA REGIÃO DE CASTRO LABOREIRO? 

 

 

A raça do Cão de Castro Laboreiro, na sua região de origem (freguesia de Castro La-

boreiro), passa por momentos muito difíceis. 

 

Com excepção de dois criadores particulares que dispõem ainda de um número razo-

ável de exemplares, basta percorrer a Vila e os muitos locais da freguesia para verifi-

car o significativo abastardamento dos actuais cães de trabalho, resultado de sucessi-

vos cruzamentos das fêmeas que vivem em liberdade com cães de diversas raças ou 

simplesmente com rafeiros.  

 

Se nada for feito, a médio prazo será cada vez mais difícil encontrar exemplares com 

as características típicas da raça e a longo prazo é provável mesmo a sua extinção na 

região do solar. 

 

Não sendo natural nem residente da região, apesar do carinho especial que a mesma 

me merece, esta situação preocupa-me profundamente como criador e aficionado da 

raça. 

 

Muitas vezes me tenho interrogado como foi possível chegar à situação actual. 
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A desertificação humana da região, a alteração de hábitos culturais, sociais e econó-

micos das suas populações explicam-na em grande medida, mas não totalmente. 

 

O Cão de Castro Laboreiro é um património vivo da região que deveria ser motivo de 

orgulho e de preservação de todos os castrejos, em particular de todos aqueles que 

têm responsabilidades institucionais e que são líderes de opinião.  

 

Penso que todos, incluindo o Clube Português de Canicultura, a Câmara Municipal 

de Melgaço, a Junta de Freguesia de Castro Laboreiro, e as diversas associações 

regionais e locais, poderiam investir mais do seu tempo e dinheiro na recuperação e 

preservação da raça do Cão de Castro Laboreiro, raça canina autóctone portuguesa 

única. 

 

Em qualquer outro país este património seria acarinhado, apadrinhado e apoiado. 

Em Portugal nem por isso. 

Rui Viveiros 
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Mas há que ser positivo e procurar ultrapassar este estado de coisas. 

 

Como fazê-lo? 

 

Uma das possibilidades seria a constituição, em Castro Laboreiro, de um Centro de 

Recuperação e Preservação do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Como vivemos numa época de grandes restrições financeiras e não podemos espe-

rar que sejam as entidades públicas a custear a constituição e funcionamento deste 

Centro, há que inventar e promover parcerias entre privados interessados e essas 

entidades públicas. 

 

Seria importante garantir, na fase inicial, a cedência de um espaço com mínimo de 

encargos e a construção de algumas (poucas) infraestruturas capazes de albergar 

um ou dois machos e algumas fêmeas, e também de um trabalhador a part-time ou 

full-time, assegurando as adequadas condições de segurança.   

 

O que faria este Centro de Recuperação e Preservação da Raça? 

 

No meu entender, em primeiro lugar, a pesquisa, inventariação e caracterização do 

efectivo da raça do Cão de Castro Laboreiro na região do solar. 

 

Em segundo lugar, promover a legalização e registo dos exemplares com as caracte-

rísticas típicas da raça, independentemente da sua propriedade. 

 

Em terceiro, sensibilizar e tentar cativar os donos das fêmeas de qualidade existen-

tes, para guardá-las durante o cio. Nesse sentido, o Centro deveria criar condições 

para poder guardar algumas fêmeas durante o cio e controlar eficazmente os seus 

cruzamentos com determinados machos. 
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Naturalmente teria que haver alguma contrapartida dos donos dessas cadelas para fa-

zer face a despesas ocorridas. 

 

Em quarto lugar, o Centro de Recuperação e Preservação da Raça, deveria acompa-

nhar a evolução das ninhadas e se necessário apoiar a sua venda. 

 

Em quinto lugar, o Centro deveria documentar e certificar os cruzamentos e as ninha-

das, sob sua orientação e supervisão, a fim de conferir autenticidade e genuidade. 

 

Obviamente que o Centro teria que ser imaginativo para garantir a sua auto sustentabi-

lidade, mas penso que com trabalho e muita dedicação tal seria possível. 

 

O trabalho de selecção teria que ser drástico e determinante, de modo que fossem ape-

nas privilegiados e seleccionados os exemplares que dessem boas provas. 

 

Um dos objectivos do trabalho do Centro de Recuperação e Preservação seria a cedên-

cia, mediante protocolo, de exemplares, em particular de machos, para diferentes pro-

prietários de rebanhos de um maior número possível de lugares da freguesia de Castro 

Laboreiro, de modo a que nesses locais passasse a haver um macho dominante da 

raça do Cão de Castro Laboreiro que inibisse a acção dos machos rafeiros.  

 

Considero que não tem de haver antagonismo de interesses e funções entre este Cen-

tro de Recuperação e Preservação do Cão de Castro Laboreiro e os criadores individu-

ais da raça. 

 

Acho até que todos teriam a ganhar com esta instituição, e muito particularmente o Cão 

de Castro Laboreiro. 

 

Fica aqui esta minha sugestão, a qual gostaria muito de ver concretizada um dia. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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NOVAS FOTOS DA ACTUAL NINHADA DOS CAMPOS DO LIS 
 

A ninhada nascida recentemente, constituída por um macho e dez fêmeas, filhos de 

VIRIATO (RI 71986) e de MUSA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 384208), já tem 

uma semana de idade  

 

Apresento mais algumas fotos da mesma: 

 

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. 
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A mãe está a ser alimentada com a ração da Royal Canin “Maxi Júnior Active”. 

 

Não obstante serem onze, a mãe está bem e a ninhada a crescer e a evoluir, de 

acordo com as nossas expectativas.  

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


