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Esta newsletter destina-se a ser um espaço de informação e divulgação dos Cães de 
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paço de informação e intervenção técnica relativo a esta raça canina portuguesa. 
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Para quando um controlo efectivo e rigoroso das ninhadas da Raça 

do Cão de Castro Laboreiro por parte das entidades caninas ofici-

ais (CPC, CCCL e APCCL) ?  

 

 

Há vários anos que, junto dos criadores do cão de castro laboreiro, não é feito pratica-

mente nenhum controlo oficial das ninhadas nascidas. 

 

As entidades oficiais, CPC e Clubes de Raça (CCCL E APCCL), mercê de vários con-

dicionalismos e constrangimentos dos tempos actuais, não têm junto dos criadores, 

nem verificado in locu a existência real e física das ninhadas, nem providenciado os 

testes de paternidade e maternidade dos seus progenitores.  

 

Esta situação é insustentável para a raça do cão de castro laboreiro, pois pode condu-

zir a curto e médio prazo a um abastardamento da raça de consequências imprevisí-

veis, com a introdução incontrolada de cães de origem duvidosa, e pode pôr em causa 

a credibilidade de alguns pedigrees existentes (LOP e RI). 

 

Atualmente a veracidade da ascendência e descendência de muitos dos cães de cas-

tro laboreiro existentes depende quase exclusivamente da seriedade dos seus criado-

res. 

 

E se a esmagadora maioria dos seus criadores merece confiança, pode haver  algu-

mas “ovelhas negras” no seu seio, que possam pôr em causa a  credibilidade e serie-

dade de muitos. 
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A bem da verdade e da autenticidade e tipicidade da raça do cão de castro laboreiro 

é urgente que as entidades oficiais da canicultura portuguesa façam, de facto, o con-

trolo sistemático das ninhadas nascidas do cão de castro laboreiro. 

 

O CPC e os Clubes de Raça reconhecidos oficialmente (CCCL e APCCL) têm toda a 

legitimidade e autoridade legal para verificarem as ninhadas que vão sendo regista-

das. 

 

Salvaguardados os procedimentos regulamentares e legais, há que ir a casa ou aos 

canis dos criadores e verificar as ninhadas existentes e a conformidade dos seus 

progenitores, e adoptar se necessário, medidas duras e exemplares para quem pre-

varicar ou cometer algum ilícito. 

 

Se for necessário, há que não hesitar e anular todo e qualquer registo oficial (LOP ou 

RI) sobre os quais haja confirmação de fraude deliberada e se necessário também 

impedir durante o tempo que for adequado que os prevaricadores possam efectuar 

qualquer registo oficial de cães junto do CPC.     

 

Numa sociedade livre e de comunicação aberta é natural que apareça na internet e 

sites de divulgação toda a panóplia de informação sobre a adopção e venda de 

“Cães de Castro Laboreiro”. 

 

Há aí “cães de castro laboreiro” para todos os gostos, e cada um é livre de optar pela 

aquisição de um exemplar, mesmo que seja de origem desconhecida ou duvidosa, 

ou que lhe sejam atribuídas pretensas “qualidades”.  

 

O que já não é possível é que sobre os cães de castro laboreiro registados oficial-

mente no CPC possam pairar quaisquer dúvidas sobre a sua autenticidade e genui-

dade. 
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Suplementarmente, também o estalão ou standard oficial da raça do cão de castro 

Laboreiro é letra morta para alguns. 

 

Por isso, não obstante a raça do cão de castro laboreiro ter sido a 5ª raça portuguesa 

com mais registos oficiais em 2011, é hoje raríssimo encontrar um seu exemplar nas 

exposições caninas. 

 

As razões económicas não justificam totalmente essa ausência das exposições ofici-

ais. 

 

Em meu entender há quem se esforce por veicular a ideia de que estalão oficial da 

raça não está em conformidade com os “verdadeiros” cães de castro laboreiro (por 

sinal aqueles que são vendidos nas suas casas ou canis) e que por isso não vale a 

pena ir aos concursos caninos.  

 

O que é lamentável, e torna-se motivo de perplexidade e descrédito, é quando algum 

dos novos proprietários leva um desses exemplares a uma exposição canina e são aí 

fortemente penalizados. 

 

Obviamente que esta situação não se coloca aos cães não registados no CPC, pois 

estes não podem participar nas exposições caninas oficiais, e a sua ascendência é 

aquela que correcta ou erradamente for transmitida por quem o vende ou oferece. 

 

Em meu entender o CPC e os Clubes de Raça do Cão de Castro Laboreiro deveriam 

ser mais exigentes e não permitir que sócios seus, promovam de forma deliberada e 

sistemática a criação e venda de cães de castro laboreiro não registados oficialmen-

te. 

Definitivamente há que agir serena mas prontamente a bem da raça do cão de castro 

laboreiro, pois caso contrário pode estar em causa a sua própria sobrevivência num 

futuro próximo.        

 

Este procedimento é contrário e desrespeita as normas do Clube Português de Cani-

cultura (CPC) e da própria Federação Cinológica 

Internacional (FCI). 
Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Agravamento da desertificação humana e do cão de castro labo-

reiro na região de Castro Laboreiro, solar da raça 

 

A desertificação no interior do país acentua-se e a região do solar da raça do Cão de 

Castro Laboreiro não é uma excepção. 

 

Os “velhos” e “velhas” vão morrendo, o gado vai desaparecendo e consequentemen-

te também o cão de castro laboreiro, guardião dos rebanhos. 

 

Na região de Castro Laboreiro cada vez há menos cães puros, existem diversos lu-

gares sem qualquer macho puro da raça, e as fêmeas, mesmo que sejam genuínas 

(não muitas), vão continuando a parir rafeiros cruzados de  outros rafeiros. 

 

Com excepção do canil dos Montes de Laboreiro e de alguns exemplares genuínos, 

típicos e puros que existem na posse de alguns castrejos, a situação actual da raça 

do cão de castro laboreiro na região do solar é dramática. 

 

Hoje, há alguns castrejos que querem ter um cão puro têm dificuldades pois não tem 

a quem procurar ou quem os disponibilize. 

 

A continuar a actual situação, o futuro da raça passará, na minha opinião, cada vez 

mais pelos cães criados nalguns canis e nalguns criadores exteriores à região do 

solar de Castro Laboreiro. 

 

A canicultura moderna tem também algumas exigências e cuidados a que a criação e 

selecção do Cão de Castro Laboreiro não poderá deixar de ter também em linha de 

conta.      

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhada MARTI X PANDORA DOS CAMPOS DO LIS 
 

Desta ninhada nascida, em 01 de Março de 2012, estão ainda disponíveis, neste mo-

mento, dois machos e uma fêmea. 

 

Eis algumas fotos novas dos cachorros: 

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 


