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CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL

Cão de Fila de São Miguel (förkortas ofta till Fila de São Miguel) är en av de få hundraserna i Europa som 
fortfarande används som arbetande hundar. De flest arbetande hundarna återfinns i sin ursprungliga 
region – Azorerna, en ögrupp av nio vulkaniska öar i norra Atlanten. Ett territorium som är en av de två 
autonoma regionerna i Portugal.

NAMNET

“Cão” betyder hund på Portugisiska medans “Fila” betyder “att hålla något med munnen/tänderna”. São Miguel är 
en referens till ön på Azorerna där rasen vuxit fram. Lokalt kallas Filan även ibland ”Cão de Vacas” (Portugisiska 
för bulldog, pga dess primära användningsområde som boskapsvaktare & herdehund), på Engelska kallas rasen 
även för ”Azorean Cattle Dog”.

TEMPERAMENT

I en av de toppklassade hundhistorieböckerna, Old Country Blood, beskrivs Cão de Fila de São Miguel så här: 
”Jag kan inte tala tillräckligt högt om dessa hundar; det är en sann arbetande hund med ett ytterst hårt och 
primitivt temperament”. (“I cannot speak highly enough of these dogs; they are a true working dog with an 
extremely fierce, primitive and hard temperament”.)

Cão de Fila de São Miguel är en vakt- & herdehund. Herde-/vallhundar är kända för deras naturliga förmåga att 
skapa ett starkt band mellan sig och sin herde/ägare men även för deras intelligens och detta är i hög grad fallet 
med Fila. Enligt Mr Rui Teixeira (Casa da Praia kennel), en av de mest erfarna uppfödarna i branschen, ”en hund 
kan hantera en hjord av kor. Förstå vad det innebär, den kan tolka över 20 olika uppgifter från sin herde på fältet, 
särskilja flera kor från varandra och känna dom genom deras olika namn” (“one dog can manage a herd of cows. 
Understand what that entails, it can interpret over 20 different tasks from its owner on the field, distinguish several 
cows from one another and know them by their different names.”)

Deras intensitet och råhet i hanteringen av besättningen gör dem till en tillgång för att hantera kor/tjurar, men 
jordbrukare har nämnt att Fila är för tuff för att hantera får eller andra mindre husdjur.
Fila är en mycket driven och intelligent ras som även utmärker sig som väktare tack vare sin intensiva 
skyddsegenskap, vilket måste ses för att tro på. I kontinentala Portugal är väktarjobben ett av de viktigaste jobben 
som ges till Fila de São Miguel, där valla kor är mindre vanligt.

Mixen mellan intelligens, råhet/tuffhet och skyddsegenskap gör denna ras till ett mycket dåligt val för en oerfaren 
hundägare, men även ett dåligt val för de som tror att det räcker med en 20 minuters promenad runt kvarteret för 
att tillgodose hundens dagliga motion och arbete.



KROPPSBYGGNAD OCH HÄLSA

Cão de Fila de São Miguel är en atletisk, mediumstor till stor hund, även om deras deltagande i hundutställning-
ar har drivit storleken till att bli en tyngre byggd, större hund (ofta lutande mot ett fat bröst). Förutom hundar av 
utställningslinjer, ska den arbetande Fila inte vara högre än 60 cm i manken och inte väga mer än 35 kg för hanar 
och 30 kg för tikar – kom ihåg att detta är de övre måtten i rasens standard och att dom ofta är lägre/lättare än 
dessa siffror. Formmässigt är dom inte längre än dom är höga.
Huvudets form är fyrkantigt med öron högt ansatta på toppen av hjässan. Nospartiet och ansiktet är ofta helt svart, 
liknande en mask, medan kroppen är traditionellt brindel – allt från ljust till mörkt brun och ibland nästan helt 
svart. Pälsen har ibland vita fläckar på bröstet och/eller tassarna vilket många relaterar till de äldre blodslinjerna av 
rasen. Avlade till att vara utomhus, är dom fullt utrustade att tåla det Portugisiska vädret.
Även att det ofta är nämnt att rasen inte är känd för att ha många hälsoproblem, så har de så kallade 
valpfabrikernas uppfödare (backyard/puppy mill breeder) orsakat att hälsoproblem uppkommit på 
Fila de São Miguel i form av höftleds- och armbågsdysplasi. Det rekommenderas starkt att man undersöker 
uppfödaren, dennes rykte samt hundar innan man köper en Fila (precis som man ska göra inom alla raser). 
Förövrigt är en normal Fila en sund hund som har en medelålder på 13-14 år. 

Källa: http://filadesaomiguel.com
All about the Cão de Fila de São Miguel
Text översatt från engelska till svenska av Marianne Lindblom 2018

Stort tack till alla som varit med och bidragit med bilder:
Fluidos do Vulcão kennel
Casa da Mina kennel
Corinne Testelin
Nadia Sousa
Vitor Bárcia
Pedro Melo

Fotograferna till bilderna har givit sitt samtycke till publicering på hemsida och i tidning som utges av specialklubben i Sverige

Varför syns inte Cão de Fila de São Miguel inom hundsports världen?

Cão de Fila de São Miguel är en hård och intelligent ras ungefär i samma storlek som Malinois och lite mindre än 
den tyska Schäfern. Med dess temperament och storlek skulle man tänka sig att rasen är en perfekt skyddshund 
inom sportsvärlden som tex French Ring, KNPV, Schutzhund, Mondioring eller Belgium Ring, 
men Fila de São Miguel syns sällan på dessa event. Varför?

André Colaço (Fluidos do Vulcao kennel), en berömd portugisisk uppfödare av Cão de Fila de São Miguel, 
Malinois och Alsace (German Shepherd Dog), samt en erfaren Mondioring konkurrent med mångårig erfarenhet 
inom säkerhetsbranschen, förklarar att även om han alltid använder Fila de São Miguel under sina 
säkerhetspatruller, tror han inte att temperamentet hos Fila lämpar sig inom den idrottsliga världen, där väljer han 
istället Malinoisens linjer.

Enligt André är rasen Fila´s mentalitet inte lika flexibel som hos Malinois eller även Schäfer. Med mångårig 
erfarenhet av alla tre raserna, är Colaço av den uppfattningen att Fila är en specialist inom aggression, den är alert 
och är ett fantastiskt alternativ att ha vid sin sida när det gäller en verklig situation, men den idrottsliga världen 
har en mängd olika discipliner inom lydnad, skyddsarbete inklusive kontrollerad aggression, stannande attacker, 
bevakning etc där andra raser, tack vare sin natur, kan göra ett bättre jobb än Cão de Fila de São Miguel.

Observera att alla bilder på hundarna är från utlandet då det inte finns mer än någon enstaka individ av rasen här 
i Sverige.  Här i Sverige är det förbjudet att kupera öron och svansar, medan det i andra länder är det fortfarande 
godkänt därav många bilder med kuperade öron och svansar.



Arbetande 
Cão de Fila de São Miguel, 

inom Portugisiska poliskåren



 Vuxna hundar med kuperade öron & svansar

Vuxna hundar med kuperade öron & svansar



Valpar i olika brindle varianter 



Garth med ägare/förare 
Vitor Bárcia

Garth var en Cão de Fila de São 
Miguel som tjänade sitt land som 
fallskärmsjägare. Med stort mod 
föjde han sin förare Vitor i varje 
uppdrag som dom blev tilldelade.

Garth dog i augusti 2018, men 
kommer att bli ihågkommen för 
hans insatser, styrka och mod. 
 



Vuxna hundar med okuperade 
öron & svansar







Fallsjärmsjägarna 
Vitor och Garth


