Contributo para a Recuperação de uma Raça
O Caso do Castro Laboreiro
Silvia Ribeiro, Ana Elisabete Pires, Carla Cruz & Francisco Petrucci-Fonseca
Grupo Lobo, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C2-3º Piso,
1749-016 Lisboa.

Resumo
Outrora auxiliares indispensáveis do pastor, pois vigiavam e protegiam os rebanhos
dos ataques dos predadores silvestres, as raças cães de gado estão actualmente, por
toda a Europa, em riscos de desaparecimento. As principais causas para a sua
regressão: o abandono da pastorícia pelas populações rurais e o desaparecimento das
espécies predadoras, persistem e tomam a utilização destes cães cada vez menos
frequentes. Em consequência algumas raças apresentam um efectivo bastante
reduzido e exemplares revelando menores aptidões para a guarda de rebanhos. Por
outro lado, a acção de diversos canicultores, cuja pressão de selecção é dirigida aos
aspectos estéticos e não aos funcionais, reforça a perda da capacidade para trabalho
dos exemplares restantes. Na tentativa de alterar esta situação, o Grupo Lobo iniciou
em 1996 um projecto piloto para as raças Cão de Castro Laboreiro, Cão da Serra da
Estrela. Mais tarde este estudo foi também alargado à raça Rafeiro do Alentejo,
revelando o empenho e pioneirismo desta ONG na implementação de soluções
práticas para a conservação do lobo e do património animal nacional. Com esta
medida, têm vindo a ser desenvolvidos estudos etológicos, sobre a eficiência destes
cães na protecção dos rebanhos, e genéticos, relativos à variabilidade existente nas
raças. Pormenores deste projecto assim como os resultados obtidos para a raça Cão
de Castro Laboreiro serão apresentados.
Este projecto conta com o apoio de diversas entidades, privadas e estatais e só assim
tem sido possível atingir o sucesso e a visibilidade actuais.
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