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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.  

1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 
PODEMOS CONTINUAR A FINGIR OU PODEMOS PARAR DE FINGIR 

 
 

Na sociedade actual, os cães como animais de companhia, têm um papel cada vez 

mais importante no dia a dia de muitos seres humanos. 

 

Existem mais de trezentas diferentes raças de cães, cada uma com a sua especificida-

de e funcionalidade. 

 

A escolha de um cão de uma determinada raça é uma opção que, para além da sua 

utilidade e função imediata, tem muito a ver com a personalidade e história pessoal de 

quem faz a escolha. 

 

Optar por um cão de castro laboreiro é escolher uma raça canina portuguesa em risco 

real de extinção e com caracteristicas muito próprias. 

Rui Viveiros 
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A sua independência de caracter (que o faz aproximar da teimosia) e a sua dedica-

ção à família, são particularmente especiais. 

 

 Infelizmente, a sua eventual extinção parece não incomodar de sobremaneira quem 

se deveria importar com isso. 

 

Para esses que não se importam, é indiferente que o cão de castro laboreiro desapa-

reça ou não. Para eles, é apenas mais um cão. 

 

O que ainda é mais lamentável é que aqueles que teoricamente se deveriam preocu-

par com a defesa e preservação desta raça não o façam de forma eficaz.   

 

Como todos os criadores, às vezes sinto-me desanimado perante as dificuldades e 

perante os custos pessoais do que significa neste país ser criador do cão de castro 

laboreiro. 

 

Mas este desânimo desvanece-se perante a alegria e satisfação de tanta gente que 

adquire um(a) cachorro (a) desta raça.  

Às vezes, sinto-me também um pouco como o Santo António a pregar aos peixinhos.    

 

Este artigo de reflexão e opinião será provavelmente mais um discurso aos peixi-

nhos. Mais um, na continuidade de muitas newsletters que já publiquei.  

 

Provavelmente poucos ou nenhuns efeitos práticos terá. Mas como diz o ditado po-

pular, água mole em pedra dura, tanto dá que fura. 

 

A hipocrisia  e o “faz de conta” são  duas “qualidades” da sociedade actual, que tam-

bém se refletem no mundo do cão de castro laboreiro.  

 

Podemos sempre continuar a fingir e a contornar a realidade, ou podemos, com cora-

gem e dignidade parar de fingir, mesmo que isso nos arranje mais uns “amigos” do 

peito. 
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Como criador e aficionado do cão de castro laboreiro, por respeito à raça e a mim 

próprio, não posso continuar a fingir e a silenciar aquilo que considero prejudicial ao 

presente e futuro do cão de castro laboreiro. 

 

A situação actual da raça não se compadece com hesitações e muito menos com 

qualquer receio.   

 

1. Quando, em 2006, com outros cinco criadores da raça, fundei a APCCL, fi-lo por 

imperativo de consciência, porque considerava, como continuo a considerar, que era 

necessário defender os cães e as gentes da região de Castro Laboreiro. 

 

Na altura, alguns comportamentos sectários do único clube de raça existente (o 

CCCL), levaram-me a concluir que essa seria a melhor solução para a raça. 

 

Como fundador da APCCL, tudo fiz nas minhas possibilidades, e na qualidade de 

sócio do CPC, para que a APCCL fosse reconhecida pelo CPC como clube de raça. 

Sem falsas modéstias, penso que a minha intervenção foi positiva para que esse 

objectivo fosse alcançado. 

 

Hoje decorridos cerca de dez anos após a fundação da APCCL, a realidade dos dois 

clubes de raça (APCCL e CCCL), a realidade da raça na região do solar de Castro 

Laboreiro, o universo reduzido dos criadores da raça e seus cães, é minha opinião 

que nada justifica a existência dos dois clubes de raça, a não ser a perpetuação de 

alguns interesses particulares e egoístas. 

 

Podemos continuar a fingir que esses dois clubes de raça são absolutamente neces-

sários para a raça do cão de castro laboreiro, que o número elevadíssimo de associ-

ados de cada um dos clubes de raça (APCCL e CCCL), as diferenças insanáveis 

entre eles, justificam que o melhor para a raça do cão de castro laboreiro seja a sua 

existência, ou podemos então parar de fingir que isso é verdade, dizendo claramente 

que um só clube ou associação representativo de todos os criadores da raça seria 

certamente uma mais-valia para o cão de castro laboreiro.   
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2. Podemos continuar a fingir que os responsáveis da canicultura oficial portuguesa 

concordam e se revêem na inclusão da raça do cão de castro laboreiro no Grupo 2, 

Secção 2.2 – Molossóides Tipo montanha, da Classificação da FCI (Federação Cino-

lógica internacional), quando toda a narrativa oficial e os seus respectivos estalões 

da raça, ao longo das últimas décadas, apontam para uma formatação e tipificação 

de cão que pouco ou nada tem a ver com um mastim de montanha de guarda e pro-

tecção de gado. 

 

Podemos continuar a fingir, e a usar de terminologia diversa (cão de trabalho, linhas 

tradicionais, cão lupoide, cão ligeiramente amastinado, etc.), que apenas iludem e 

mistificam o essencial.  

 

É o cão de castro laboreiro um molossóide tipo montanha, um mastim de montanha 

ou uma outra coisa qualquer??? 

 

Naturalmente que podemos também deixar de fingir, e definitivamente, mesmo que 

isso vá contra a narrativa oficial e alguns poderes instituídos, afirmar a condição ine-

quívoca do cão de castro laboreiro como um mastim de montanha, à semelhança do 

que acontece com outras raças caninas autóctones portuguesas, como são os casos 

do cão da serra da estrela e do rafeiro alentejano, ainda que ligeiramente mais ligeiro 

que estes. 

Rui Viveiros 
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3. Podemos também continuar a fingir que muitos exemplares que são premiados em 

exposições caninas, como por exemplo monográficas da raça e concursos tradicio-

nais estão conformes o estalão oficial da raça.  

 

Alguns machos que têm sido premiados têm uma altura ao garrote de 68-69 cm e 

algumas fêmeas premiadas têm uma altura ao garrote de 64-65cm, quando o estalão 

oficial da raça determina que os machos têm uma altura máxima ao garrote de 64cm 

com uma tolerância de mais 2cm, e as fêmeas uma altura máxima de 61cm com uma 

tolerância de mais 2cm. Estes exemplares estão claramente acima das medidas fixa-

das pelo estalão.      

 

Podemos também continuar a fingir que esses mesmos machos e fêmeas premiados 

em exposições monográficas e concursos tradicionais têm uma cabeça (largura e 

volume de cabeça) que está de acordo com aquilo que define o estalão oficial da 

raça (“cabeça de tamanho médio e mais leve que empastada”). Alguns desses exem-

plares, e posso afirmá-lo, por conhecimento pessoal, têm uma cabeça com dimen-

sões muito semelhantes a alguns cães da serra da estrela ou rafeiros alentejanos . 

 

Poderia ainda referir outras características morfológicas desses exemplares premia-

dos que não estão conformes o estalão oficial, mas correria o risco de ser repetitivo 

relativamente ao já afirmei em diversas newsletters anteriores. 

 

Podemos, por isso, continuar a fingir, ou parar de fingir e afirmar que, das duas uma, 

ou esses exemplares deveriam ter sido muito penalizados e nunca deveriam ter sido 

premiados, ou então claramente o estalão oficial actual da raça, não reflecte a reali-

dade da raça do cão de castro laboreiro. 
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Aliás, apenas por mera curiosidade, relembro que a minha proposta de alteração do 

estalão da raça do cão de castro laboreiro, apresentada publicamente há mais um 

ano, propunha as seguintes medidas para a raça: 

Altura ao garrote: Machos: 60-66 cm (tolerância de + 2 cm) 

Fêmeas: 57-63 cm (tolerância de + 2 cm) 

Como se pode constatar esses exemplares premiados estão dentro das medidas por 

mim propostas. 

 

Então pode-se perguntar, porque razão foi a minha proposta de alteração do estalão 

ignorada e iludida? 

 

Também aqui podemos continuar a fingir ou parar de fingir.  

 

Admito perfeitamente que se possa discordar do conteúdo ou parte do conteúdo da 

minha proposta de alteração. O que eu gostaria de saber, e também muitas outras 

pessoas ligadas à raça, é quais são exactamente então as posições e propostas dos 

clubes de raça e do próprio CPC. 

 

Concordam com o actual estalão? Que eventuais propostas de alteração têm? 

 

Parando de fingir, a justificação para que a minha proposta de alteração do actual 

estalão tenha sido ignorada ou iludida, parece-me simples.  

 

É basicamente uma questão de protagonismo e uma prova de força de quem não 

aceita mudanças a uma narrativa oficial da raça, que reflete uma parte da sua histó-

ria, mas ignora e combate uma outra parte significativa da história da raça do cão de 

castro laboreiro.   

 

Ainda por cima, a proposta de alteração do estalão foi apresentada por um simples 

criador da raça, que mesmo sendo um dos três principais criadores actuais da raça, 

não é membro de nenhum dos órgãos sociais das instituições caninas, CPC, CCCL e 

APCCL.    
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4. Podemos continuar a fingir que a raça do cão de castro laboreiro é uma raça por-

tuguesa canina particularmente querida e apoiada fortemente pelas instituições ofici-

ais, ou então parar de fingir e agir. 

 

O país delega no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura, delega na Di-

recção Geral da Veterinária, a Direcção Geral da Veterinária delega no CPC, o CPC 

delega nos clubes de raça, e os clubes de raça delegam nos criadores. 

 

E os criadores delegam em quem?  

  

A verdade é que os criadores da raça do cão de castro laboreiro, como acontece in-

felizmente com outras raças portuguesas, estão por sua conta e risco, sem apoios 

dignos desse nome, e são eles que garantirão a sobrevivência da raça, mesmo que o 

tenham que fazer com resistências de tantos delegantes de responsabilidades. 

 

5. Ainda recentemente tive conhecimento da afirmação de um conhecido Juiz portu-

guês de canicultura que disse que a raça do cão de castro laboreiro estava condena-

da à extinção por falta de variabilidade genética. 

 

Quanto à questão da falta de variabilidade genética na raça do cão de castro laborei-

ro, estou absolutamente convicto dos sérios riscos de extinção da raça, no médio e 

longo prazo. Basta conhecer o efectivo existente da raça. 

 

São cada vez mais os exemplares com elevado grau de consanguinidade, dentro e 

fora do solar da raça. Poderia citar facilmente vários exemplos de ascendências, mas 

não o faço, para não ser acusado de estar a pôr em causa este ou aquele criador e 

os seus cães. Mas tal facto é fácil de ser verificado pela observação atenta dos seus 

pedigrees.   

 

Infelizmente, há responsáveis que não conhecem e nem fazem a mínima ideia sobre 

a real situação da raça, ignorando a origem e ascendência dos exemplares que algu-

ma vez passaram à frente dos seus olhos. 
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Outros, falam da consanguinidade e das técnicas e sistemas de reprodução em con-

sanguinidade nesta raça, como se estivessem a tratar de uma outra qualquer raça 

em que existem dezenas ou centenas de milhares de exemplares no mundo, e con-

sequentemente muitas alternativas para garantir a vitalidade e viabilidade dessas 

raças. 

 

Lamentavelmente e de forma irreversível, são muitos os exemplos de várias espé-

cies de animais e plantas, que se extinguiram, pela sua excessiva consanguinidade e 

falta de variabilidade genética.   

 

Há também quem, na raça do cão de castro laboreiro, continue a apostar na elevada 

consanguinidade, na expectativa da obtenção da máxima homogeneidade dos seus 

exemplares, quantas vezes apenas na mira mesquinha da obtenção de títulos e pré-

mios nas exposições caninas.  

 

Para garantir a vitalidade e viabilidade genética da raça do cão de castro laboreiro, é 

preciso muito mais do que esses exemplares premiados. 

 

É necessário garantir um número suficiente de exemplares em que haja suficiente 

variabilidade genética. 

 

Como se consegue isso? 

 

Também aqui podemos continuar a fingir, dizendo que está tudo bem, ou parar de 

fingir, agindo e fazendo diferente daquilo que tem conduzido a raça à situação actual.  

 

Na minha opinião é crucial haver uma atitude activa de inclusão na raça da generali-

dade dos exemplares existentes na região do solar, em todo o país e até no estran-

geiro, pois existem umas boas dezenas de exemplares de castro laboreiro espalha-

dos pelo mundo, em especial, na europa.  
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Podemos fingir que o futuro da raça do cão de castro laboreiro está principalmente 

no efectivo existente na freguesia de Castro Laboreiro e concelho de Melgaço, mas 

parando de fingir é preciso afirmar que a esmagadora maioria dos exemplares actu-

almente existentes da raça estão fora freguesia de Castro Laboreiro e concelho de 

Melgaço. 

 

Conhecendo a realidade, atrevo-me a afirmar que apenas os exemplares existentes 

no estrangeiro são em número superior ao efectivo total existente na freguesia de 

Castro Laboreiro e concelho de Melgaço. Apenas estão, no estrangeiro, muito disper-

sos, distribuídos por muitos proprietários e vários países.   

 

Não obstante, esta realidade da maioria do efectivo da raça estar fora da região de 

Castro Laboreiro, os exemplares existentes no solar e a reserva genética que repre-

sentam, é muito importante para a variabilidade genética da raça.  

 

Mais, é muito importante que o número de exemplares da raça existentes em Castro 

Laboreiro, em especial os exemplares de trabalho, não diminuam, de forma significa-

tiva. 

 

Pela parte que me toca, já tenho oferecido vários exemplares meus a pessoas resi-

dentes na região, e sempre que me pedem, estou inteiramente disponível para ofere-

cer-lhes cachorros (as), mesmo fazendo uma viagem de cerca de 800Km (ida e vol-

ta) e suportando pessoalmente todas as despesas de deslocação.    

 

Todos, são poucos para garantir a desejada variabilidade genética na raça, mesmos 

os cães daqueles criadores com os quais possamos eventualmente ter menor afini-

dade pessoal. Os cães não terão certamente culpa dos donos que têm, nem dos do-

nos dos outros cães. 

 

Se algum exemplar tiver um qualquer aspecto morfológico menos bom (orelhas mal 

placadas, caudas menos correctas, olhos de coloração insuficiente, etc), tal não deve 

ser factor de exclusão. Antes, pelo contrário, devem constituir um desafio, no sentido 

de se melhorarem esses aspectos menos bons, através de uma apurada selecção. 
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É para mim inacreditável e um péssimo serviço prestado à raça do cão de castro la-

boreiro, que alguns responsáveis das instituições caninas, em particular dos clubes 

de raça, persistam na atitude de não atribuírem registo inicial a exemplares, cuja as-

cendência não sendo suficientemente conhecida, têm, no entanto, suficientes carac-

teristicas típicas da raça.  

 

Vejam-se quantos registos iniciais foram feitos oficialmente nos últimos dez anos! 

Praticamente nada, comparado com o que poderia e deveria ter sido feito! 

 

Quem ganha com isso? A raça? Certamente que não! Alguém em particular? Talvez. 

 

Até aos anos noventa, na região de Castro Laboreiro não havia praticamente ne-

nhum cão da raça registado no CPC. 

 

Seriam esses exemplares registados então, muito diferentes daqueles que ainda 

existem na região do solar?  

 

Honestamente alguém pode garantir comprovadamente a completa ascendência ma-

terna e paterna (pelo menos até à 3ª geração) de alguns exemplares que foram 

de referência, na região do solar? A resposta honesta e verdadeira é não! 

 

Então, porque razões não se registam os bons exemplares que ainda existem no 

solar da raça e em todo o restante país, aumentando assim as opções da raça e a 

sua variabilidade genética? 

 

Espero que não se venha, no futuro, a chorar as chamadas lágrimas de crocodilo, e 

que aqueles que, no passado e no presente foram e são  responsáveis pela exclusão 

destes exemplares, não venham a lamentar-se pela extinção da raça, quando já não 

houver qualquer alternativa. 
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Ou quando a alternativa for apenas o cruzamento dos pouquíssimos exemplares de 

castro laboreiro com exemplares de outras raças diferentes, o que será sempre pior 

do que ter aproveitado os exemplares que foram sendo excluídos ao longo destes 

anos, e que certamente seriam castro laboreiros puros ou exemplares com forte 

componente genética da raça.   

 

E segura e certamente temos que ter um estalão oficial da raça que seja inclusivo, e 

não exclua exemplares da própria raça, só porque uns são maiores ou menores, e 

uns mais mastins ou menos mastins!!! 

 

Pessoalmente, como criador, e desde a primeira hora, sempre me preocupei em au-

mentar a variabilidade genética no meu efectivo da raça.  

 

Tenho no meu efectivo a genética de um número muito significativo de exemplares 

que foram de referência na região do solar, mas também fora da região do solar. 

 

Tenho percorrido e continuo a percorrer o país todo, sempre à procura, de novos 

exemplares, e sei que andam por aí (bem localizados!) ainda alguns exemplares, que 

serão de grande utilidade para a raça. 

 

Como consequência, tenho hoje em minha casa, um número muito significativo de 

cães de castro laboreiro. 

 

Mas esse é o preço a pagar (e que tem sido muito elevado pessoalmente, acredi-

tem!) para que a variabilidade genética da raça melhore, e não se degrade. 

 

6. Podemos continuar a fingir, a ignorar ou contornar alguns aspectos que são refe-

renciados no 1º estalão da raça, editado em 1935, ou podemos ter a coragem de não 

fingir ou de não ignorá-los. 
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Com tranquilidade posso afirmar ter um bom conhecimento global da raça, dentro e fora 

do solar da raça, que é resultado de muito trabalho e dedicação, de muito dinheiro gas-

to, de muita pesquisa e de algumas centenas de cachorros criados e selecionados por 

mim e pela minha família. 

 

Utilizei e utilizo reprodutores de várias linhas genéticas, oriundos de vários canis, e que 

foram alguns, campeões e exemplares de referência da raça, e cujos pedigrees, estão 

no nosso site, disponíveis para quem os queira consultar.  

 

A utilização desses descendentes, e os múltiplos cruzamentos que tenho efectuado ao 

longo de vários anos, evidenciam, de forma objectiva, muito do seu património genéti-

co.   

  

O que conta mesmo, é o que resultado dos cruzamentos de tantos campeões ou cães 

de referência da raça. 

 

E é exactamente isso que me tem permitido conhecer muito melhor a raça do cão de 

castro laboreiro, e valorizar cada vez menos algumas narrativas oficiais, alguns dogmas 

e “doutas” verdades de alguns “senhores da raça”.   

 

Poderia citar múltiplos aspectos, mas irei apenas referir-me a alguns. 

 

Um desses aspectos relevantes do estalão de 1935, é a questão das cores da pelagem 

dos cães da raça. 

 

Em 1935, e já lá vão oitenta anos passados desde então, o 1º estalão da raça mencio-

nava as pelagens mescladas e as pelagens mescladas raiadas, como pelagens mais 

usuais na raça. 

 

Mas também mencionava as pelagens unicolores: fulvo unicolor e preto unicolor. Em 

momento algum do 1º estalão da raça é dito ou escrito que estas pelagens unicolores 

estavam fora do estalão ou que não eram contempladas no estalão. Bem pelo contrá-

rio! 
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Castro Laboreiro Fulvo 
 
 

Castro Laboreiro Preto 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Então, porque é que os estalões posteriores as excluíram?  

 

A exclusão destas pelagens unicolores do estalão da raça, foi uma medida adminis-

trativa de quem mandava na canicultura oficial. 

 

Mas como sempre, e malgrado a douta vontade desses mandantes, a verdade da 

genética impõe-se sempre, e não obstante terem decorridos tantos anos, de tanta 

selecção orientada nesse sentido, continuam a aparecer os castros laboreiros unico-

lores, fulvos, pretos e até amarelos (cremes). Direi mesmo, a tendência será para 

aumentar o efectivo dessas pelagens. 

 

Então porquê manter essas pelagens fora do estalão oficial? Porque razão nas ou-

tras raças caninas portuguesas similares (cão da serra da estrela e rafeiro alenteja-

no) é permitida uma multiplicidade de cores de pelagens, e no cão de castro laborei-

ro tal não é permitido? 

 

O 1º estalão de 1935, continua a ser um documento incómodo, porque particamente 

quase todas as questões que se colocam no presente estão lá! 

 

Veja-se a referência à questão da eventual existência de uma variedade de pêlo riço 

ou franzido na raça do cão de castro laboreiro. Manuel Marques, autor do 1º estalão 

de 1935, citando o Visconde do Paço de Nespereira, atribuía a existência de exem-

plares de pêlo mais comprido a um fenómeno de hipertricose (também comumente 

denominada síndroma do lobisomem) localizada.  

 

Há oitenta anos, quando Manuel referiu-se a estes exemplares de pêlo mais compri-

do, não excluiu os mesmos do estalão da raça, até lhes atribuíu alguns atributos. 

 

Pelos exemplares que já vi, posso afirmar que o aparecimento de cachorros com 

estas características não é assim tão raro. 
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Aparentemente estas características não se devem a qualquer fenómeno de hipertri-

cose localizada, pois o pêlo riço ou franzido está disseminado por todo o corpo dos 

cães. 

 

Aparentando esta característica é transmissível geneticamente e de natureza autos-

sómica recessiva, pois estes exemplares nascem de progenitores em que  ambos 

têm pêlo liso e curto, podendo nascer tanto machos como fêmeas.  

 

Obviamente que ao longo de muitas décadas, quase todos os cachorros que nasci-

am diferentes (cor da pelagem, tipo de pêlo, etc.) tinham fatalmente o seu destino 

traçado e não chegavam, quase sempre, à idade adulta.       

 

Actualmente, os exemplares que outrora seriam eliminados, sobrevivem com mais 

frequência, e é possível verificar uma maior diversidade de características. 

 

A questão que se coloca é o que fazer com esses exemplares. 

 

Fingir que eles não existem, não é certamente a melhor solução. Podemos atirar o 

assunto para debaixo do tapete; todavia, a questão não desaparece. 

    

Em conclusão, pessoalmente, acho que a melhor solução é encarar de frente todas 

as questões, e tentar encontrar as melhores soluções para a raça do cão de castro 

laboreiro. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Rui Viveiros 

Cachorros actualmente disponíveis com a Afixo “Campos do Lis” 

 

Neste momento, temos disponíveis apenas cachorras. 

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 

Estão disponíveis, para entrega imediata, as seguintes cachorras: 

 

1 cachorra, nascida em 9 de Março, de pelagem lobeiro escuro, cujos progenito-

res são: Gama dos Campos do Lis e Nice dos Campos do Lis. 

1 cachorra, nascida em 3 de Abril, de pelagem lobeiro claro, cujos progenitores 

são: Gama dos Campos do Lis e Ghota dos Campos do Lis (Íris). 

2 cachorras, nascidas em 16 de Maio, de pelagem cor do monte,  cujos progeni-

tores são: MARTI e Vicky dos Campos do Lis. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


