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Três décadas dedicadas aos cães
Fomos ao Canil da Quinta de São
Fernando, em Manteigas, onde
conversámos com Suzette Preiswerk
da Mota Veiga. A nossa entrevistada é
a mais antiga criadora desta raça, com
um percurso iniciado em 1987 e daí para
cá nunca mais largou esta sua paixão.
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A responsável por este projeto é de origem suíça e, na
sequência do casamento com um português, estabeleceu-se
nesta região. Estávamos em 1975. Paralelamente a isso, o
amor nutrido pelos animais é algo que a tem acompanhado
desde sempre. Foi nascendo, a partir daí, o interesse por
esta raça autóctone.
Como já referido, foi concretamente em 1987 que
empreendeu esforços para a sua dedicação profissional à
criação destes cães. Na altura, e conforme lembra, “a raça
Serra da Estrela não era tão conhecida como é hoje”. Tinha
maior visibilidade, por exemplo, o Pastor Alemão. Atualmente,
é de forma nítida a “raça portuguesa que mais se destaca”.
Para que tal acontecesse, contribuiram características
como o facto de ser “um bom cão de guarda, ao mesmo tempo
que é um bom cão de família”. Acrescentando: “O Serra da
Estrela, como protetor de rebanhos, é muito bom porque tem
um ar dissuasor para os lobos e é também um cão indicado
para a proteção de propriedades, como por exemplo quintas
que se encontrem isoladas. Ao mesmo tempo, é um cão que
não é agressivo e que gosta das crianças”.
Assinala, porém, que este “não é um cão de apartamento
e precisa de espaço, assim como convém estar em áreas
bem cercadas para que se evite que vá para demasiado
longe”. Dando continuidade a estas recomendações, Suzette
Preiswerk da Mota Veiga considera que “é melhor estes animais serem adotados com oito semanas, porque é quando

se habituam mais rapidamente às pessoas”. Em termos de
alimentação, adverte que “não deve ser dada uma dieta com
proteínas em excesso, porque isso gera um crescimento
demasiado rápido, o que nem sempre é bom”.
A procura pelos cães Serra da Estrela está a crescer,
muito por intermédio da divulgação online, e o interesse suscitado já atravessa diversos pontos do panorama internacional.
A esse nível, Suzette Preiswerk da Mota Veiga fala-nos de
países europeus como “a França, Alemanha, Holanda ou
Itália” e dá também o exemplo dos “Estados Unidos, Canadá
ou Brasil” enquanto mercados mais longínquos.

