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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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Rui Viveiros 

 
BALANÇO DO 1º CONGRESSO DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO, 

 
MONOGRÁFICA 2014 E CONCURSO TRADICIONAL 2014 

 
 

1º CONGRESSO DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO  

(15 e 16 de agosto de 2014) 

 

 

Foto cedida gentilmente pelo Hotel Castrum Villae 
 
 
 

Como previsto, o 1º Congresso do Cão de Castro Laboreiro, organizado pela APCCL, 

realizou-se no Hotel Castrum Villae, no Lugar da Vila em Castro Laboreiro, nos dias 15 

e 16 de Agosto de 2014. 

 

A Direcção da APCCL está de parabéns pela excelente organização deste evento. 
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Foto cedida gentilmente por José e Carlos Fernandes 
 
 

Este evento contou, o que é de louvar e enaltecer, com uma forte presença institucio-

nal de diversos responsáveis do Clube Português de Canicultura, nomeadamente a 

Presidente da Direcção, Carla Mollinari e o Vice-Presidente da Direcção, Luís Cata-

lan. 

 

Estiveram presentes também diversos Juizes do CPC, para além daqueles que asse-

guraram os julgamentos da Exposição Monográfica e do Concurso Tradicional. 

 

A Presidente da Direcção do outro Clube de Raça do Cão de Castro Laboreiro, o 

CCCL, justificou a sua ausência deste congresso por motivos de doença. O CCCL 

fez-se representar pelo seu Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luís Catalan.  
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Infelizmente, este congresso não contou a presença de nenhum elemento da Direc-

ção do CCCL que poderiam, se tivessem estado presentes, dar o seu contributo para 

a análise e debate dos temas em apreço no congresso. Poderiam ainda ter dado o 

seu contributo com a participação dos seus cães na exposição monográfica e con-

curso tradicional. 

 

Neste congresso, como infelizmente em muitos outros eventos similares, as interven-

ções sobre temas cruciais para a raça do cão de castro laboreiro tiveram tempo des-

tinado demasiado curto, os quais num quadro de análise e debate aprofundado po-

deriam ocupar horas de diálogo. 

 

Os oradores debitaram as suas intervenções e pouco mais aconteceu. 

 

Foi feita a apresentação pública da acta do 1º Concurso Tradicional de 1914, em que 

foi possível verificar alguns dados biométricos dos exemplares em concurso, desig-

nadamente a sua altura e comprimento.  

 

Há cem anos, e ainda não havia estalão oficial da raça, já se constatava a observa-

ção de cães com significativo tamanho. Nessa acta pode-se verificar a existência de 

exemplares com altura ao garrote de 71cm. 

 

Em meu entender, a acta do concurso tradicional de 1914, todas as actas existentes 

de outros concursos tradicionais, e toda a informação relevante para a raça do cão 

de castro laboreiro deveriam estar acessíveis publica e gratuitamente para que qual-

quer pessoa pudesse ler e estudar o seu conteúdo. 

 

Esse seria um enorme serviço público prestado à raça do cão de castro laboreiro. 

Contribuiria para a informação e esclarecimento de todos e valorizaria muito esta 

raça canina portuguesa. 

 

Quanto à minha comunicação sobre a proposta de alteração do estalão e suas dife-

renças com o actual estalão, está disponível na integra no meu site 

www.camposdolis.com 

 

http://www.camposdolis.com/
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A minha proposta de alteração do estalão é uma proposta inclusiva e moderada. Al-

guns, até poderão classificá-la como pouco ambiciosa. No entanto, a minha priorida-

de foi sempre a inclusão e a máxima abrangência.  

 

Quem tem lido as minhas newsletters (e já são 69 números), pode facilmente consta-

tar que considero o cão de castro laboreiro um mastim ligeiramente mais ligeiro do 

que os outros molossóides de tipo montanha portugueses (cão da serra da estrela, 

rafeiro alentejano e cão de gado transmontano). 

 

Ligeiramente mais ligeiro que estes, mas nunca um cão ligeiro e médio.   

 

Na apresentação da minha proposta de alteração do estalão, e como sócio do CPC, 

APCCL e CCCL, segui todos os trâmites institucionais, disponibilizando-me sempre 

para qualquer abordagem e diálogo interno e externo. 

 

Infelizmente, ao fim de muitos meses desde a sua apresentação o feed-back recebi-

do foi quase nulo. O silêncio pode tornar-se, por  vezes, ensurdecedor e bem escla-

recedor.  

 

Lamentavelmente esta proposta de alteração, baseada largamente no 1º estalão da 

raça de 1935, devido à sobrecarga da agenda dos trabalhos do 2º dia do 1º Congres-

so do Cão de Castro Laboreiro, nem sequer foi debatida.  

 

Foi pena, pois seria interessante conhecer quais são exactamente as posições e pro-

postas de alguns responsáveis dos clubes de raça e do CPC, e poder debatê-las 

publicamente.  

 

Estou disponível e à vontade para o poder fazer em qualquer outra circunstância, 

onde e com quem quer que seja. 

 

Seria bom que este 1º Congresso da Raça se possa realmente traduzir numa mais-

valia, numa ateração positiva da actual situação da raça, pois o cão de castro labo-

reiro merece isso e muito mais.   
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Gostaria ainda de registar e louvar toda a colaboração e ajuda que a Câmara Munici-

pal de Melgaço deu para a realização destas jornadas, como um bom exemplo a se-

guir por outras instituições. 

 

Impressionado fiquei também com a disponibilidade manifestada publicamente pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, no encerramento dos trabalhos do 

1º Congresso, em garantir apoios financeiros futuros para que o Congresso da Raça 

do cão de Castro Laboreiro se continue a realizar, pelo menos, de dois em dois anos. 

 

 

Exposição Monográfica 2014 
 

Estar presente na exposição, participar com os cães e tirar fotos torna-se dificil fazer 

tudo em simultâneo, pelo que tive de recorrer à boa vontade e colaboração de outros 

para poder reunir algumas fotos que apresento nesta newsletter.  

 

Não referirei os resultados finais e totais de cada classe, pois julgo que a APCCL 

dará conhecimento público disso. 

 

Apresento algumas fotos e alguns resultados  

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Foram inscritos nesta exposição 13 exemplares e o julgamento foi efectuado pelo 

Juiz Jorge Rodrigues. 

 

É com satisfação que verificamos que 7 (sete) dos exemplares expostos têm, pelo 

menos, um progenitor com o nosso afixo de criador  “Campos do Lis”. 

 

O nosso macho “Gama dos Campos do Lis” com apenas 21 meses de idade dispu-

tou o título de melhor macho, tendo obtido o 2º lugar. 

 

A nossa fêmea Pandora dos Campos do Lis, foi a melhor fêmea da monográfica, ten-

do o cão Jocker dos Montes Laboreiro (Zeus) sido o melhor macho e o melhor exem-

plar da raça.  

Rui Viveiros 
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Concurso Tradicional 2014 
 

Com praticamente os mesmos cães da monográfica, realizou-se em seguida o Con-

curso Tradicional 2014. 

 

Os exemplares foram julgados pela Juiza Maria Amélia Taborda. 

 

Foto  cedida gentilmente por Rui Batista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto  cedida gentilmente por Rui Batista 
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Foto  cedida gentilmente por Rui Batista 

 
 

O melhor macho do Concurso tradicional foi o Jocker dos Montes Laboreiro. 

 

O Concurso Tradicional de Castro Laboreiro, usualmente realizado em 15 de Agosto 

no Lugar da Vila de Castro Laboreiro, cujo centenário se comemorou este ano, foi 

durante muitos anos o ponto de encontro anual das gentes castrejas e dos seus 

cães. 

 

Durante muitos anos os cães expostos nos concursos tradicionais, maioritariamente 

cães funcionais, participaram, independentemente de terem ou não registo oficial no 

CPC. Praticamente só no final dos anos 90 e após o ano 2000, é que começaram a 

participar cães com LOP ou RI. 

 

Os cães que participavam nos Concursos Tradicionais eram normalmente cães gran-

des e amastinados, diferentes do tipo de cão de castro laboreiro definido no estalão 

oficial da época, que fixava a altura máxima ao garrote de 60cm e o definia como 

ainda hoje o define, como cão médio e ligeiro.  
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O cão típico das gentes castrejas tinha quer ser um cão capaz de cumprir a sua fun-

ção principal – cão de guarda e protecção de pessoas, bens e gado. Este cão tinha 

que ter corpulência, agilidade e agressividade necessárias para enfrentar o lobo.  

 

Quem queria um cão ligeiro de 25-30kgs para combater o lobo e afugentar os intru-

sos? 

 

Ilude-se quem pense que as questões relativas ao estalão e tipicidade da raça são 

questões recentes. 

 

São questões antigas e transversais na história da raça.  

 

Só apenas como um mero exemplo, recordo que as assembleias gerais do CCCL e 

do CPC aprovaram, em 1993,  que a altura máxima da altura ao garrote dos machos 

de castro laboreiro devia ser de 68cm + 1cm de tolerância (máximo de 69cm), ou 

seja ainda maior do que a minha proposta de alteração do estalão. 

 

É evidente que esta decisão e outras ficaram na gaveta, porque sempre houve poder 

suficiente de quem se lhes opunha.  

 

Até à morte do Padre Aníbal Rodrigues, em 2003, não havia quem se atrevesse 

abertamente a desqualificar um exemplar da raça em qualquer Concurso Tradicional. 

Quanto muito poderiam desvalorizar o exemplar. O Padre Aníbal tinha poder político 

e religioso considerável para que tal não acontecesse. 

 

Ainda tive a oportunidade de assistir pessoalmente a diversos concursos tradicionais, 

com larga presença, quer de criadores e proprietários castrejos, quer dos seus cães. 

 

Com o evoluir dos anos, assisti preocupado a uma ausência crescente quer dos ha-

bitantes da terra quer dos seus cães. 
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Verifiquei frequentemente que quando apareciam cães de trabalho com caracteristi-

cas que referi anteriormente, frequentemente eram desvalorizados por Juizes, os 

quais, por vezes, lhe negavam o Registo Inicial. Ou seja, esses exemplares, nasci-

dos na terra e típicos da raça eram proscritos e remetidos para a clandestinidade 

oficial. 

 

Pessoalmente, sinto-me orgulhoso de, em seis exemplares, ter conseguido que lhes 

fosse atribuído o RI.   

 

Infelizmente, assiste-se na região de castro laboreiro a uma desertificação humana 

crescente, com consequente redução dos cães existentes. 

 

Havendo em Castro Laboreiro poucos exemplares de cães da raça, existem, todavia 

ainda alguns, os quais deveriam ser objecto de uma atenção e valorização especiais. 

 

Contudo, o que aconteceu nos últimos concursos tradicionais, é que cada vez há 

menos habitantes e cães da terra a participar. 

 

Este é um facto incontornável e há que refletir séria e profundamente sobre os por-

quês desta situação.  

 

Em Castro Laboreiro sempre houve cães da terra com alguns detalhes morfológicos 

menos bons (orelhas mal placadas, caudas menos correctas, etc.). Contudo, nunca 

deixaram de ser exemplares funcionais da raça e eram frequentemente utilizados na 

reprodução. 

 

Nos últimos anos, e este ano não foi excepção, apareceram sempre no Concurso 

Tradicional, exemplares com caracteristicas semelhantes àqueles que apareciam 

normalmente nos concursos tradicionais. 

 

Lamentavelmente, os seus detentores e esses cães nem sempre são tratados da 

melhor forma, pois são desvalorizados e até excluidos do concurso. 
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Estes episódios são naturalmente geradores de mau estar e até revolta das gentes 

de Castro Laboreiro e arredores. 

 

No meu entender, é incompreensível e inaceitável que esses cães continuem proscri-

tos e não lhes seja atribuído o Registo Inicial e integrados plenamente na raça. 

 

Os criadores farão depois, como sempre foi a sua responsabilidade, a selecção crite-

riosa dos seus descendentes. 

 

Pessoalmente, ajudei a fundar a APCCL, para que os castrejos pudessem ter um 

interlocutor institucional. Tenho colaborado com  a participação de exemplares meus 

em Concursos Tradicionais, grande parte deles descendentes de exemplares nasci-

dos em Castro Laboreiro. 

 

Sempre considerei isso, uma ajuda e uma colaboração, e até um dever. 

 

Sendo presentemente um dos principais criadores da raça do cão de castro laboreiro 

assisto preocupado à actual situação da raça e não me acomodo e resigno a ela. 

 

Não obstante algumas das ocasionais feiras de vaidades e de alguns interesses co-

merciais e pessoais egoístas, espero sinceramente que a canicultura portuguesa 

seja capaz de preservar o tesouro e o património nacional que é a raça do cão de 

castro laboreiro. 

 

Pessoalmente, enquanto tiver saúde e dinheiro para as muitas despesas inerentes à 

criação e detenção de exemplares da raça, continuarei a reproduzir e seleccionar o 

cão de castro laboreiro, para que esta raça  sobreviva e não se extinga.  

 

Sem cães não há raças caninas, e se não houver cães, não há toda a actividade in-

dustrial e comercial afectas a eles, não haveria exposições caninas e consequente-

mente não seriam necessários Juizes para as julgar.  

 

Por estas razões é do interesse geral a preservação e valorização da raça do cão de 

castro laboreiro.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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NOVOS CACHORROS DISPONÍVEIS  

 

Apresento novas fotos dos cachorros nascidos, em 01 e 04 de Agosto.  
 
 

Ninhada nascida em 01.08.2014 
 
 

Neste momento, tenho ainda disponíveis desta ninhada três machos e duas fêmeas. 

Prevê-se a sua entrega a partir de 25 de Setembro. 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Ninhada nascida em 04.08.2014 
 

Neste momento, tenho ainda disponíveis desta ninhada três machos e três fêmeas. 

Prevê-se a sua entrega a partir de 27 de Setembro. 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

19 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

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 

 

 

 

Nota:  Estas duas ninhadas têm pouca consanguinidade entre si, o que permite 

fazer casais com boa variabilidade genética. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


