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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. 
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A PRESERVACÃO DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO  

FUNCIONAL E TÍPICO DO SOLAR DA RAÇA 

 

 

O cão de castro laboreiro surge e impõe-se no solar da raça, como um cão de guarda e 

protecção dos rebanhos, numa região onde sempre existiu o lobo como predador natu-

ral. 

 

É um facto incontornável que as gentes de Castro Laboreiro precisavam de um cão 

com corpulência e agressividade, capaz de com a sua presença intimidar o lobo e se 

necessário enfrentá-lo. 

 

A selecção do cão no solar da raça fez-se pela sua funcionalidade, e não por ser uma 

cão de companhia. 

 

O cão funcional e típico preferido pelas gentes castrejas era e é um cão forte e corpu-

lento (podendo os machos atingir pesos de 50-60 kg), grande (machos com altura ao 

garrote à volta de 70 cm e fêmeas à volta de 65cm), com características  do tipo mastim 

(cabeças fortes, sólidas e largas, com vestígios de barbela, comissuras labiais um pou-

co pendentes, pálpebras ligeiramente descaídas, ossos dos membros fortes e mais me-

nos cilíndricos, perímetro toráxico significativo, etc.), com altura da garupa mais alta 

que a altura ao garrote, pelagens mescladas e mescladas raiadas, com presunhos  e 

com a presença de branco, pelo menos com uma mancha no peito. 
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Este era o tipo de cão preferido e seleccionado. Não quer isto dizer, que no solar não 

houvesse outros exemplares mais ligeiros, mas a funcionalidade do cão impunha 

essa selecção. 

 

Durante muitas décadas, na sua região de origem, a criação e selecção da raça foi 

feita com estes objectivos, sem qualquer preocupação de maior com aquilo que defi-

nia o estalão oficial da raça e com os requisitos fixados para o registo no LOP e no 

RI. 

 

Em Castro Laboreiro até à década dos anos 90, não havia praticamente cães regista-

dos no LOP (Livro de Origem Português) ou no RI (Registo Inicial). 

 

Praticamente só após a criação do canil em Lamas de Mouro, do Eng. Sousa, e de-

pois com o Canil de Castro Laboreiro, é que apareceram os primeiros cães regista-

dos, maioritariamente provenientes do Canil da Casa da Algodeia, canil localizado no 

Sul do país e da propriedade da então Presidente do Clube do Cão de Castro Labo-

reiro, Dra. Maria João Burstoff.  

 

Estes exemplares da raça, fruto de uma selecção que se pretendia nortear por crité-

rios ditos de “beleza”, previlegiando um animal de companhia, eram significativamen-

te diferentes do cão funcional da região do solar. 

 

Eram cães mais pequenos, menos corpulentos e mais ligeiros, tendendo a perder as 

suas características de mastim de montanha.  

 

De acordo com algumas informações disponíveis, a  criação e selecção deste tipo de 

exemplares inicia-se na década de 60, com ligações muito fortes ao Clube Português 

de Canicultura, quer através de criadores, quer através de dirigentes e Juízes do 

CPC. 
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Na selecção deste tipo de cão de castro laboreiro, intervieram alguns afixos de cria-

dor, como por exemplo: “de Alvalade”, Serra de Sintra, Casa da Algodeia, Vale do 

Zebro, Casal da Granja, Casal da Roliça, etc. 

 

O estalão oficial da raça durante quase sessenta anos (da década de 50 até 2008, 

data do último estalão)  formatava o cão de castro laboreiro como uma raça média, 

com altura ao garrote até um máximo de 60 cm). 

 

Durante muitos anos fez-se “escola” deste tipo de cão, e os Juizes do CPC julgaram, 

de acordo com a formatação imposta, os cães que iam aparecendo nas exposições 

caninas. 

Rui Viveiros 
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Mas será que estes dirigentes e responsáveis do CPC desconheciam o tipo e a se-

lecção dos cães da região do solar? Naturalmente que não, pois alguns deles julga-

ram diversos concursos tradicionais da raça em Castro Laboreiro, onde podiam facil-

mente ver exemplares que, objectivamente estavam fora e acima do estalão oficial. 

 

Contudo, a figura tutelar, respeitada e com peso político relevante do Padre Aníbal, 

falecido em 2003, impedia que os cães funcionais e típicos do solar, fossem, por par-

te de Juizes, objecto de maus tratos nos concursos tradicionais da raça do cão de 

castro laboreiro. 

 

Viveu a raça e ainda vive nesta dualidade de dois tipos diferentes de selecção, que 

muitas vezes se antagonizam em vez de se complementarem. 

 

Por muito que alguns, com objectivos quantas vezes particulares, se esforçam por 

negar esta evidência destes dois tipos de selecção da raça, essa evidência é eviden-

te, passe a repetição, para o comum dos aficionados da raça. 

 

Rui Viveiros 
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É lamentável ver fotos de cães e descrições das características da raça absoluta-

mente dispares e antagónicas. Basta uma breve navegação na internet para poder 

constatar este facto. 

 

Talvez, na minha ingenuidade, pensei, ao apresentar uma proposta global de altera-

ção do estalão, que era possível a adopção de um estalão que fosse inclusivo, que 

fosse capaz de incluir a diversidade existente na raça, sem excluir criadores e cães. 

 

Hoje, estou convicto que os interesses e os protagonismos pessoais se sobrepõem 

ao interesse global da raça, não permitindo uma alteração inclusiva do estalão da 

raça. 

 

Continuará o “status quo” vigente, nada mudando no essencial. 

 

A decisão fundamental da raça caberá, como sempre coube, aos criadores da raça, 

àqueles que com o seu esforço e sacrifício pessoal, são capazes de garantir a sobre-

vivência e preservação desta raça canina portuguesa.  

 

Os criadores actuais da raça do cão de castro laboreiro, aqueles que fazem algumas 

ninhadas por ano, não são muitos. 

 

Em 2013, de acordo com dados do CPC, os três principais criadores da raça esta-

vam localizados nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Leiria. 

 

Estes três criadores, nos quais me incluo, representam mais de 90% dos cães que 

são actualmente criados e seleccionados. Os restantes são resultado de ninhadas 

ocasionais que ocorrem aqui e acolá. 

 

Serão os criadores que garantirão o futuro da raça, e serão eles que irão determinar 

o tipo de cão de castro laboreiro que prevalecerá no presente e no futuro. 
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Como criador  constato que nove em cada dez pessoas que procuram um cachorro 

de castro laboreiro querem um cão grande, com bom carácter e ligado à família, ro-

busto e com presença suficientemente intimidatória capaz de vir a ser um bom cão 

de guarda. 

 

Como na vida, também nos cães, a procura é que determinará a oferta. 

 

O estalão oficial e a vontade de alguns dirigentes da canicultura podem fixar medidas 

administrativas para a raça do cão de castro laboreiro, mas serão sempre os criado-

res e os aficionados da raça a determinar o seu futuro.  

 

No que me diz respeito procurarei sempre fazer a minha criação e selecção do cão 

de castro laboreiro, no quadro das instituições caninas oficiais, registando as minhas 

ninhadas e participando, na medida do possível, em exposições caninas.  

Rui Viveiros 
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Continuarei sempre que possível, a recorrer essencialmente a exemplares oriundos 

do solar da raça, privilegiando os seus exemplares funcionais e típicos. 

 

Não hesitarei a recorrer a esses exemplares, mesmo que não estejam registados 

oficialmente no LOP ou no RI.  

 

O registo oficial dos cães é para mim importante, mas ainda mais importante é a pre-

servação do cão funcional e típico do solar da raça. 

 

Foi com esse objectivo que ajudei a fundar a APCCL. Poderão contar sempre comigo 

se esse for o propósito. Não contarão certamente comigo, se o objectivo for a exclu-

são ou a marginalização do cão típico do solar da raça ou de alguns dos seus criado-

res.  

Rui Viveiros 
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Durante décadas para as gentes de Castro Laboreiro, pouco importava o estalão 

oficial da raça, o que importava mesmo era a criação e selecção de um cão de traba-

lho, funcional e que garantisse a segurança dos seus bens, designadamente, dos 

seus  rebanhos.  

 

E esse cão era, como já disse anteriormente, um cão forte, grande, um mastim ou 

molossóide de montanha, rústico, nobre e fiel, pouco conforme com o estalão oficial 

da raça, que durante décadas e ainda hoje o define como um cão ligeiro e médio.  

 

A preservação deste tipo de cão funcional e característico da região do solar, será 

crucial no futuro da raça.  

 

Infelizmente, na actualidade, o maior número de exemplares deste tipo encontra-se 

fora da região do solar, espalhados pelo país e até pelo estrangeiro.   

 

A raça do cão de castro laboreiro terá, no presente, numa perspectiva optimista, cer-

ca de 100 a 150 reprodutores (machos e fêmeas). 

 

Os riscos de extinção da raça não são mera prosa, mas uma possibilidade séria, à 

medida que se vão acentuando os efeitos da excessiva consanguinidade existente e 

da diminuição real da variabilidade genética. 

 

Poucos exemplares e muito consanguíneos, contribuirão certamente para surgimento 

de muitas patologias recessivas e para o definhamento da raça, que nenhum teste 

de paternidade ou outro procedimento administrativo poderá evitar ou contrariar.   

 

Estes riscos sérios de extinção, só não serão compreendidos pela ignorância e pela 

petulância. 
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O que é realmente importante para o futuro da raça é a existência crescente de exem-

plares saudáveis, rústicos e com o carácter e a funcionalidade que sempre têm carac-

terizado este cão de guarda e protecção. 

 

Ter cães saudáveis e rústicos só é possível fazendo um trabalho de selecção da raça e 

de controlo efectivo das principais patologias. 

 

Sem controlo das principais patologias caninas, como o despiste e controlo crescente 

das displasias da anca e do cotovelo, da cardiomiopatia dilatada, das doenças auto-

imunes, etc., não será possível, numa raça em riscos de extinção como é o castro la-

boreiro, dizer-se, com verdade, que estamos a trabalhar bem e para o bem da raça. 

 

Para que o sucesso destes objectivos seja concretizável há que aproveitar ao máximo 

todos os recursos genéticos existentes, nomeadamente todos os exemplares que pos-

sam ser uma mais-valia para a raça.  

 

E aqui entram certamente os poucos exemplares que ainda se podem encontrar no 

solar e ocasionalmente aqui e acolá no país, mesmo que não tenham qualquer registo 

oficial. 

 

Há quem defenda que o essencial para a raça do cão de castro laboreiro é criar bases 

de dados genéticos sobre os reprodutores existentes registados no LOP ou RI, estabe-

lecendo os seus perfis genéticos e efectuando testes de paternidade e maternidade. 

 

Não deixando essa informação de ser relevante, ela é manifestamente insuficiente pa-

ra uma verdadeira e séria base de dados sobre a raça, porque na mesma deve constar 

toda a informação sobre cada cão, designadamente, os seus dados morfométricos, a 

sua avaliação sanitária com certificação veterinária, no que se refere às principais pa-

tologias (RX dos controlos de displasia da anca e do cotovelo, ecocardiografias e even-

tualmente RX de controlo da cardiomiopatia dilatada), patologias oculares, etc., e todos 

os detalhes que possam ser relevantes para a avaliação da sua aptidão como reprodu-

tor. 
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Mesmo correndo o risco de me repetir algumas vezes nas muitas newsletters que já 

editei (70), e de poder colidir com alguns interesses instalados e de ser incómodo 

para os mesmos, continuarei a expressar a minha livre opinião como criador e aficio-

nado da raça e a dar o meu contributo pessoal ao cão de castro laboreiro, enquanto 

tal me for possível. 

 

Fá-lo-ei com humildade e perseverança, procurando fundamentar o melhor possível 

toda a informação e opinião expressa, aprendendo com a experiência diária da cria-

ção, quantas vezes dolorosa e difícil, ouvindo os outros, incluindo a gente simples e 

com experiência de vida, sem pretensiosismo de ser dono da verdade ou da raça. 

 

A questão da participação dos cães de castro laboreiro em exposições caninas, e até 

para alguns, a quase exigência dessa participação para a qualificação como reprodu-

tores da raça é outra matéria com que sou confrontado, como criador e como exposi-

tor. 

 

Estou à vontade porque serei certamente dos criadores da raça que mais tem partici-

pado em exposições caninas. 

 

Se por um lado a divulgação pública da raça do cão de castro laboreiro é muito im-

portante e é necessário que as pessoas conheçam e vejam exemplares da raça e daí 

a importância da exposição de cães da raça, por outro lado sinto (mesmo tendo oito 

campeões nacionais da raça), que os cães de castro laboreiro e os seus criadores 

poderiam ser tratados com mais consideração e atenção, devido a tratar-se de uma 

raça canina autóctone portuguesa, em riscos de extinção. 

 

Já me referi, em anteriores newsletters, a esta questão, e não me vou repetir. 
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Interrogam-se algumas pessoas porque razão participam tão poucos cães de castro 

laboreiro nas exposições caninas, quando nos últimos dez anos foram registados 

(LOP e RI) mais de 1700 cães da raça. 

 

Eu próprio que tenho participado em algumas exposições caninas, me questiono al-

gumas vezes se valerá mesmo a pena participar nelas e suportar os seus custos 

significativos.   

 

As diferenças morfológicas entre exemplares da raça presentes em exposições é 

muitas vezes acentuada, mais parecendo serem de raças diferentes, ganhando fre-

quentemente os exemplares mais pequenos e mais ligeiros. 

 

Se são esses a excelência da raça, e se eles são o reflexo do estalão oficial, então é 

perfeitamente compreensível  a ausência de muitos cães de qualidade nesses even-

tos. 

 

Receio que essa ausência se venha a acentuar no futuro, se nada for feito para tor-

nar o estalão oficial da raça mais inclusivo e abrangente, de modo a que todos os 

criadores sintam que vale a pena a exposição e a competição. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhadas e Cachorros de Castro Laboreiro disponíveis  

com o Afixo “Campos do Lis” 

 

Neste momento, estão disponíveis 3 cachorros (2 machos e 1 fêmea), nascidos em 

04 de Agosto de 2014.  

 

Já têm as vacinas múltiplas completas e estão disponíveis para entrega imediata.  

 

Eis algumas fotos desses cachorros. 

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 

Rui Viveiros 


