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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. 
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tores.  
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As Cores da Pelagem do Cão de Castro Laboreiro: um tema controverso 
 
 

 

Na Newsletter nº 5 abordei a questão das cores da pelagem do Cão de Castro Labo-

reiro, tendo procurado caracterizar as pelagens lobeiro escuro, comum e claro e cor 

do monte, citadas nos vários estalões da raça. 

 

Como nos diversos estalões estas pelagens não estão devidamente caracterizadas, 

ocorre frequentemente entre criadores diferenças de interpretação e opinião sobre as 

mesmas. 

 

Durante todos estes anos já me deparei com situações concretas em que sobre um 

mesmo cão, diversas pessoas, incluindo Juízes, têm opiniões contrárias sobre qual 

seria a sua cor da pelagem. 

 

A cor do monte referida como a característica étnica da raça é particular motivo de 

controvérsia. 

 

O artigo que agora escrevo não pretende justificar o que está escrito no estalão da 

raça, mas antes questionar e reflectir sobre a realidade das cores da pelagem do 

cão, numa perspectiva critica e técnica.   

 

Mas antes de abordar em concreto as pelagens do Cão de Castro Laboreiro, é ne-

cessário falar um pouco sobre alguns aspectos técnicos das pelagens em cães. 

 

Existem nos cães dois pigmentos importantes: a eumelanina (negra e castanha) e a 

feomelanima. Tanto uma como a outra depositam-se na pele e nos pêlos. 
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A eumelanina origina a pigmentação escura na pele e pêlos e a feomelanina dá origem 

às pelagens de cor fulva, nos seus vários gradientes, conferindo  tonalidades amarela-

das, acastanhadas e até avermelhadas. 

 

Pensa-se que geneticamente a transmissão das eumelanimas e das feomelaninas se 

faz de forma independente, e que a sua informação genética se encontra em “locus” 

diferentes ou até em pares de cromossomas distintos. 

 

As feomelaninas, por acção de um factor de diluição, podem conferir uma cor base de 

tonalidade branco sujo ou cinza. 

 

Existe ainda uma outra cor que é o branco, que é a ausência de eumelanina e da 

feomelanima. 

 

Voltando ao Cão de Castro Laboreiro é mencionado no estalão da raça que este dispõe 

de uma pelagem de cor lobeiro. 

 

Ora cor lobeiro, designada por Wolf-grey e Agouti, é aquela de que dispõem algumas 

(poucas) raças de cães, sendo particularmente visível na raça do Cão Lobo Checoslo-

vaco. 

 

Nesta raça é facilmente perceptível a existência de um manto escuro (pêlos escuros 

com base clara), as patas, a zona ventral, a zona do pescoço e parte do focinho são 

claras, com a presença de pigmentos feomelanicos, em geral fulvos. 

 

Por comodidade ou facilidade chama-se cor lobeiro a uma pelagem composta e mes-

clada, mas em rigor técnico, corroborado por diversos técnicos da genética da cor da 

pelagem de cães, o que caracteriza a cor lobeiro é aquilo que acabei de referir no pará-

grafo anterior.  

 

A cor lobeiro é diferente da cor de pelagem “Brindle” que caracteriza tecnicamente os 

tigrados ou raiados, os quais apresentam zonas transversais eumelanicas escuras sob 

um fundo feomelanico (fulvo, amarelo ou cinza). 
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A esmagadora maioria dos exemplares de Cão de Castro Laboreiro são efectivamente 

cães de pelagem raiada. 

 

E uma pelagem raiada não é tecnicamente uma pelagem lobeiro, são, em termos ci-

notécnicos, duas pelagens diferentes.  

 

O primeiro estalão da raça, elaborado em 1935, pelo Prof. Manuel Marques é ele pró-

prio contraditório, pois ora fala em cor lobeiro ora fala em cor raiada ou rajada.  

 

Tenho consciência de que falar em cores de pelagem do Cão de Castro Laboreiro é 

assunto tabu e controverso, mas evidentemente que este artigo apenas reflecte o meu 

pensamento e opinião. 

 

A cor do monte, definida como característica étnica do Cão de Castro Laboreiro, terá 

tido origem nos próprios castrejos que estabeleciam uma semelhança entre as cores 

existentes nos montes castrejos (presume-se que estas cores dos montes sejam as 

existentes no Verão e Outono) e as cores da pelagem do cão. 

 

Mas tecnicamente e geneticamente não existe verdadeiramente uma cor que possa 

ser definida por cor do monte.  

 

A cor do monte, tem sido sempre registada nos registos LOP e RI do Clube Português 

de Canicultura, como Fulvo Raiado. 

 

Tal facto tem sido contestado por alguns criadores, mas hoje depois de muita reflexão 

e da observação de diversos exemplares a quem essa cor é atribuída, acho que o 

CPC está correcto e que a cor do monte deve ser considerada tecnicamente como 

fulvo raiado.         

 

As cores lobeiro escuro, claro e comum mencionadas no estalão, mesmo que daí pos-

sam advir muitas criticas, deviam ser apelidadas de raiadas. 
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Quem não observou já a semelhança de pelagens entre alguns Castro Laboreiro e ou-

tras raças, nomeadamente com o Cão de Fila de São Miguel? Nesta raça portuguesa 

apenas são consideradas as pelagens raiadas! 

 

É evidente que o raiado pode ser mais evidente ou menos perceptível, aproximando 

neste último caso de uma cor geral mais homogénea, não deixando contudo de ser um 

raiado.   

 

Na minha opinião, as pelagens do Cão de Castro Laboreiro deveriam ser classificadas 

da seguinte forma: 

 Pretos raiados 

 Fulvos raiados 

 Cinzas raiados 

  

Aceita-se eventualmente ainda a existência de Amarelos Raiados, pois tecnicamente 

são considerados amarelos os cães com pelagens de cor que vai desde o creme até o 

amarelo torrado. O Labrador Creme é considerado um cão de cor amarela.  

 

Assim, os agora denominados lobeiros escuros, seriam considerados Pretos Raiados. 

 

Os pretos raiados apresentariam uma pelagem mesclada e composta, de tonalidade 

dominante preta. Poderiam apresentar tonalidades cinza, fulva (desde o amarelo-

acastanhado até os tons vermelhos) ou amarelada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETO RAIADO  

Rui Viveiros 
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PRETO RAIADO  

 

Os actuais lobeiros claros, de cor base cinza, passariam a ser considerados Cinzas 

Raiados, que seriam caracterizados por disporem de uma pelagem mesclada 

e composta, de cor dominante cinza.  

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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CINZA RAIADO 
 
Os actuais cor do monte, lobeiros comuns e alguns lobeiros claros, passariam a 

denominar-se Fulvos Raiados, que se caracterizariam por disporem de uma pela-

gem mesclada e composta de cor dominante fulva, nos seus vários gradientes, po-

dendo apresentar pêlos de outras tonalidades (pretos, castanhos, vermelhos, cin-

zas e amarelos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FULVO RAIADO 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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FULVO RAIADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULVO TISNADO RAIADO 
 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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FULVO RAIADO 
 
 

FULVO RAIADO 
 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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FULVO RAIADO 
 
 

 

É natural que estas minhas propostas e sugestões possam causar alguma contesta-

ção e reacção negativa, mas isso acontece quase sempre quando se apresenta uma 

visão ou perspectiva diferente das coisas. 

 

Em canicultura constata-se que é habitual denominar-se cor lobeiro, toda a pelagem 

mesclada que não se enquadra nas cores standardizadas, e isso conduz muitas ve-

zes à repetição de um erro sistemático ao longo do tempo. 

 

No Cão de Castro Laboreiro tal acontece não só com as cores da pelagem, mas tam-

bém, como já referi noutras Newsletters, com a existência do subpêlo e da barbela.  

 

Importa ainda salientar que não abordo aqui as cores monocromáticas que existem 

realmente no Cão de Castro Laboreiro e de que se conhecem exemplares, no país e 

fora do país, de cor preta, creme e fulva. 

 

 

Rui Viveiros 
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Em virtude do estalão em vigor, existem hoje poucos exemplares malhados de bran-

co. Mas teoricamente, o cruzamento sucessivo de exemplares muito malhados de 

branco daria inevitavelmente  descendentes de cor branca, que chegaram a existir 

no passado em Castro Laboreiro.   

 

Considero, este meu artigo, apenas como mais um contributo para a reflexão sobre o 

conteúdo do estalão da raça do Cão de Castro Laboreiro. 

 

 

 

 

 

NOVA NINHADA “CAMPOS DO LIS” 

 

Nasceu, no passado dia 17 de Novembro, uma nova ninhada nossa, filhos de LIS CH 

PT (LOP 374338)  X RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO (RI 74175). É constituí-

da por cinco machos e três fêmeas que apresentam uma grande diversidade de co-

res. 

 

Apresentam-se novas fotos desta ninhada (02-12-2010).  

Rui Alberto da Costa 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 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


