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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. 

Todos ao artigos publicados são da inteira e exclusiva responsabilidade dos seus au-

tores.  
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Rui Viveiros 

Pelagem no Cão de Castro Laboreiro  
 

 
A abordagem das cores da pelagem do Cão de Castro Laboreiro é uma questão im-

portante e sensível. 

 

Com vista à objectividade deste artigo, começarei por transcrever a redacção do pri-

meiro estalão da raça, elaborado em 1935, pelo Prof. Dr. Manuel Marques. 

 

Estalão de 1935 

 

As cores mescladas e as mesclas raiadas são as mais frequentes, predominando os 

tons escuros (pág. 21). 

 

Não são admitidos os malhados nem os brancos; as cores simples, pela raridade ten-

dem a desaparecer (pág. 23).   

 

São vulgares; os lobeiros (claro, comum e escuro) e o tisnado (pág. 23). 

 

É preferida a cor do monte, e vistosa, o fulvo rajado ou tiçonado (pág.23). 

 

As pelagens compostas, mescladas, são as predominantes, havendo duas: a raiada e 

o lobeiro escuro que, se podem considerar, pela frequência, como bastante caracterís-

ticas (pág. 5). 

 

São também vulgares os princípios de calça e os baixos calçados nas pelagens pre-

dominantes (pág. 5). 

 

É vulgar o lobeiro nas suas tonalidades: claro, comum e escuro. Excepcionalmente 

podem aparecer no mesmo individuo estas três modalidades em regiões diferentes: o 

lobeiro escuro na cabeça, dorso e espáduas (pág. 12); o lobeiro comum no tórax, ga-

rupa e coxas; e o lobeiro claro no ventre, terços (axilas) e bragadas (virilhas), (pág.13).  
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Também é corrente nos lobeiros claros e comuns, mais do que nos escuros, o preto 

tornar-se retinto, e sobressair ao fundo da pelagem, tomando a disposição de raias 

tisnadas, geralmente bem aparentes na cabeça, tórax e membros (pág.13). 

 

Preferida é a cor do monte, reputada pelos criadores castrenses como característica 

étnica: - pelagem composta, alobatada, pardusca, com cambiantes mais ou menos 

carregadas, no preto, tendo à mistura, no todo ou em parte, pêlos castanhos (cor de 

pinhão) ou avermelhados (cor de mogno) fazendo lembrar o rucilho escuro ou avinha-

do, ou dando o brasino, quando nos pontos onde o vermelho predomina este se apre-

senta tisnado (pág. 13). 

 

Estas colorações e o fulvo rajado dão formosas pelagens de um cromatismo interes-

sante (pág.13).   

 

Estalão actual (2008) 

 

Cor: É vulgar o lobeiro nas suas tonalidades, claro, comum e escuro, vendo-se mais 

esta última; a preferida é a cor do monte, assim denominada pelos autóctones, consi-

derada pelos criadores das regiões castrenses como característica étnica: pelagem 

composta, alobatada, pardusca, com cambiantes mais ou menos carregadas, no preto, 

tendo à mistura, no todo ou em parte, pêlos castanhos, cor de pinhão, ou avermelha-

dos, cor de mogno; excepcionalmente, podem aparecer no mesmo indivíduo estas três 

variedades em regiões diferentes: o lobeiro escuro na cabeça, dorso e espáduas, o 

lobeiro comum no tórax, garupa e coxas e o lobeiro claro no ventre, terços e bragadas. 

Admite-se uma pequena malha branca no peito. 

 

Obviamente que a comparação entre o primeiro e o actual estalão apresenta diferen-

ças muito significativas em diversas questões. Já apresentei diversos artigos sobre 

estes aspectos diferenciais, nomeadamente, sobre as cores simples ou compostas e a 

questão do branco. 

 

Parece mais ou menos consensual que o Cão de Castro Laboreiro pode apresentar as 

seguintes cores de pelagem: lobeiro claro, lobeiro comum, lobeiro escuro e cor do 

monte. 

 

O problema surge na definição exacta de cada um destes tipos de pelagem, que nunca 

foi feita com rigor, e tipificar onde começa e acaba cada um deles. 
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Reconheço que não existem opiniões únicas, havendo por vezes até algum antago-

nismo nas diversas interpretações das cores das pelagens do Cão de Castro Laborei-

ro. 

 

Pela minha experiência de criador e pela observação de muitos exemplares concluo 

que o Cão de Castro Laboreiro apresenta pêlos simples (uma só cor ao longo do 

mesmo pêlo) e pêlos compostos (colorações diferentes ao longo do mesmo pêlo). 

 

Os pêlos do Cão de Castro Laboreiro, podem, na minha opinião, ter as seguintes co-

res: branco, cor de pinhão (cor do miolo do pinhão), amarelados acastanhados 

(fulvo), castanhos, avermelhados (cor de mogno) e preto, podendo haver algumas 

nuances de cores. 

 

As pelagens podem apresentar uma mescla de cores mais ou menos uniforme ou 

apresentar-se raiadas, rajadas ou tigradas.   

 

Um Cão de Castro Laboreiro terá uma pelagem mais rica, do ponto de vista policro-

mático, se apresentar pêlos de todas estas colorações. 

 

Na minha opinião e depois de observar muitas pelagens de muitas cambiantes, pro-

curarei expressar o meu entendimento sobre as pelagens existentes. 

 

LOBEIRO CLARO  

 

Considero que se trata de uma pelagem onde predominam os pêlos claros (simples e 

compostos), cor de pinhão (cor do miolo de pinhão) e/ou amarelado acastanha-

do (fulvo), devendo apresentar em menor quantidade os outros pêlos mais escuros 

(castanhos, avermelhados e pretos).  

 

Na minha opinião os lobeiros claros, para além dos pêlos claros maioritários, têm que 

obrigatoriamente possuir pêlos pretos, podendo ou não possuir pêlos castanhos ou 

avermelhados.   

 

O aspecto global da pelagem destes exemplares pode ser mais ou menos homogé-

neo ou mais ou menos raiado.    

 

Vejamos algumas fotos de exemplares de lobeiros claros:  
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Lobeiro Claro com amarelo acastanhado (fulvo)  
 
 
 
 

Lobeiro Claro com cor de pinhão 
 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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LOBEIRO COMUM  

 

Considero que se trata de uma pelagem onde não predominam os pêlos de nenhuma 

coloração, e onde coexistem os diversos pêlos (cor de pinhão, amarelados acas-

tanhados, castanhos, avermelhados e pretos). 

 

Um lobeiro comum deve ter obrigatoriamente pêlos castanhos, pêlos pretos e pêlos cor 

de pinhão e amarelo acastanhados. Poderá possuir ou não pêlos avermelhados. 

 

Vejamos algumas fotos de exemplares de lobeiros comuns 

 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

7 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

LOBEIRO ESCURO  

 

Trata-se de uma pelagem onde predominam os pêlos pretos, devendo apresentar em 

menor quantidade os outros pêlos.  

 

O lobeiro escuro, para além dos pêlos pretos, deve conter pêlos claros, podendo apre-

sentar também pêlos castanhos e pêlos avermelhados.  

 

O aspecto global da pelagem destes exemplares pode ser mais ou menos homogéneo 

ou mais ou menos raiado.    

 
 

 

 

 

Lobeiro escuro com cor de pinhão  

 

Rui Viveiros 
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Lobeiro escuro com fulvo 

 

COR DO MONTE 

 

Trata-se de uma pelagem composta, onde a cor predominante é alobatada e pardusca, 

apresentando-se o preto com cambiantes mais ou menos carregados, tendo à mistura 

obrigatoriamente, no todo ou em parte, pêlos cor de pinhão, amarelo acastanhados, 

castanhos e avermelhados. 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Verifico que o Clube Português de Canicultura, apesar da cor do monte constar no es-

talão oficial do Cão de Castro Laboreiro, não inscreve esta cor nos registos oficias des-

tes cães, usando em seu lugar a designação de fulvo raiado.  

 

Talvez se trate de uma medida cautelar, pois em cachorros de Castro Laboreiro jovens 

não é, por vezes, possível avaliar com exactidão e rigor, o tipo de pelagem que irão 

possuir em adultos. 

 

É inegável que a coloração da pelagem do Cão de Castro Laboreiro se vai alterando à 

medida que vai crescendo, em particular nos primeiros seis meses. 

 

Também é um facto que a existência de subpelo durante uma fase do ano e a sua per-

da noutra fase do ano confere ao Cão de Castro Laboreiro uma diferenciação global da 

coloração da sua pelagem nessas mesmas fases do ano. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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NOTÍCIAS 
 

Vicky dos Campos do Lis participou na 115ª Exposição Canina Internacional de 

Lisboa (Lisboa Winner 2010), realizada em 10 de Julho do corrente ano, tendo ganho o 

título de “Melhor Cachorro da Raça”. 

 

Nesta mesma Exposição participou o Cão de Castro Laboreiro “THOR”, pai dos ca-

chorros da nossa actual ninhada, o qual ganhou o título de “Melhor Macho”, e conse-

quentemente o respectivo CAC e CACIB.  

 

 
 

 
 

OS NOSSOS CÃES 
 
 

O nosso canil amador dispõe actualmente de 3 machos e seis fêmeas de Cão de Cas-

tro Laboreiro. 

 

Iniciaremos a partir de agora, a apresentação de cada um deles. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Vicky dos Campos do Lis 

 

Esta cadela, detentor do Afixo Campos do Lis e do RI 75546, nasceu na nossa casa, 

em 12 de Novembro de 2009, e é filha de RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO e de 

PASTOR. 

 

 
RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO é uma cadela originária do Canil dos Montes de 

Laboreiro sediado na Vila de Castro Laboreiro. Trata-se de uma cadela de cor lobeiro 

comum, filha de LOBA e de KASTROH. 

 

A cadela LOBA, de cor lobeiro comum, é a cadela mais premiada do Canil dos Montes 

de Laboreiro, detentora de vários títulos, incluindo o de Campeã da Europa. 

 

KASTROH é um cão de cor do monte, filho directo de BOBI, cão genuinamente castre-

jo, e detentor de diversos títulos de “Melhor Exemplar da Raça” em vários Concursos 

Tradicionais realizados no lugar da Vila de Castro Laboreiro.  

 

 

 

Rui Viveiros 
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O pai de VICKY DOS CAMPOS DO LIS é o PASTOR. Este cão com cerca de 9 anos, 

um excelente cor do monte, é propriedade do Senhor Augusto Gil, residente em Riba 

de Mouro. Trata-se de um cão de trabalho que quotidianamente acompanha os reba-

nhos da família e a quem foi atribuído o Registo Inicial RI74591, na sequência da sua 

participação num Concurso Tradicional, realizado em 15 de Agosto, na Vila de Castro 

Laboreiro. 

 

PASTOR  ganhou, em 2009, o título de “Melhor Veterano Macho” na Exposição Mono-

gráfica da Raça, realizada em 2009, na Vila de Castro Laboreiro e organizada pela 

APCCL. Também, em 2009, ganhou o título de “Melhor  Exemplar da Raça” no Con-

curso Tradicional da Raça do Cão de Castro Laboreiro, realizado na Vila de Castro 

Laboreiro, em 15 de Agosto de 2009.    

 

VICKY DOS CAMPOS DO LIS é uma cadela resultante de um cruzamento genético 

único e em quem depositamos muitas esperanças, tendo já um namorado em vista, o 

MARTI, um cachorro com cerca de 9 meses, cor do monte, outro exemplar existente 

na nossa casa.     

Rui Alberto da Costa Viveiros 


