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O Pastor do Sul nasce em 2008
e o seu principal objetivo é a
criação seletiva do cão de Pastor
Alemão, segundo o standard
definido pela WUSV (Weltunion
der Schäferhundvereine).
Jorge Simões – proprietário e
criador - pretende evoluir com
o cão de Pastor Alemão, num
compromisso entre a natureza, as
potencialidades de cada animal e
o seu treino e socialização, sempre
no respeito da individualidade e
caráter de cada exemplar.

Jorge Simões sempre foi amante
do mundo animal, assim como sempre
teve cães de diversas raças. Porém,
enquadrava-se na qualidade da maioria
comum – era proprietário de um só cão.
O verdadeiro despertar da paixão
pelos pastores alemães surge quando
acolheu “Zara” – o seu primeiro exemplar da raça. Começou por ser acolhida,
principalmente, por ter as características
de cão de guarda, mas rapidamente veio
demonstrar uma série de funcionalidades
das quais não estava à espera mesmo sem
estar treinada para o efeito.
“É um cão de família pois vive dentro de casa com as crianças e é
bastante equilibrado. Acima de tudo, permite ao dono direcioná-lo para
o que quer, adaptando-se a tudo. Além disso, consegue comportar-se em sociedade – eu vou com o meu cão à praia, ao restaurante,
a todo o lado. E guarda quando é necessário, sendo por isso que é
uma das raças mais procuradas. No fundo, é um cão versátil, que
faz tudo”, descreve o criador.
As principais premissas de Jorge Simões em relação aos seus
cães são a saúde, o caráter e a morfologia: “A saúde é um fator
indispensável indiscutível, o caráter porque o cão, além de ter de
demonstrar que é bom sob pressão, não pode ser medroso nem
agressivo, e a morfologia porque tem de ser bonito”.
O fundador é consciente de que a perfeição é difícil de atingir,
acabando por ser até uma luta sem fim. No entanto, “a equipa trabalha
diariamente para melhorar cada vez mais a raça.”
Já criou e vendeu mais de 250 pastores alemães, e a sua forma de trabalho é feita através dos instintos do animal, o que é um
trabalho abrangente e rigoroso mas que contribui para uma grande
procura da raça. “Isso é fruto de um trabalho de anos de dedicação
à raça, para que tenha esta linha genética que realmente funciona.
É muito importante e as pessoas sabem que levam daqui um cão
que cumpre com as suas expetativas, independentemente de terem

diferentes características. É um
cão de família, sociável, amigo
dos amigos do dono, e guarda a
casa como ninguém – este é o
grande atrativo do pastor alemão”,
assegura.
Para desenvolver o melhor
trabalho possível no referido apuramento da raça, o Pastor do Sul
dispõe de condições de excelência. Tem disponíveis 15 boxes individuais com piso antiderrapante,
climatização, musica ambiente e
televisão. Para além disso, conta
também com meios como a captação de água própria, bebedores
automáticos, parques exteriores de grande dimensão, pista para treino
de cães, pista relvada e alimentação adequada – que é outro fator
muito importante. As boxes comunicam com um parque de recreio
comum, promovendo assim a socialização de todos os cães. Já as
maternidades estão equipadas com controlo de temperatura e humidade, aquecimento e portas basculantes para acesso à zona exterior.
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