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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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Tamanho e peso do Cão de Castro Laboreiro 
 

 

Nos artigos sobre o cão de castro laboreiro que tenho vindo a apresentar, procuro ba-

sear-me em dados e factos objectivos, como os estalões aprovados ao longo do tempo, 

trabalhos efectuados, o contacto pessoal com a raça e a experiência adquirida como 

criador. 

 

O assunto em questão, tamanho e peso do cão de castro laboreiro, é um assunto con-

troverso e que reflecte as divisões e as polémicas que ainda teimam em persistir. 

 

Por norma na vida reajo com prudência e distância perante os detentores da verdade, 

os quais nunca têm dúvidas e as suas “verdades” são dogmas inquestionáveis. 

 

Como criador aprendi, nestes anos, a conviver com a diversidade existente na raça do 

cão de castro de laboreiro, e aquilo que para alguns parece ser uma fragilidade da raça, 

a existência de exemplares mais ligeiros e mais lupóides e a existência de exemplares 

mais fortes e pesados e mais amastinados, é na minha opinião um potencial de espe-

rança na recuperação, rusticidade e vigor da raça. 

 

A elaboração do primeiro estalão da raça, em 1935, é um marco importante na tipifica-

ção da raça. Naturalmente que a amostragem dos cães analisados e avaliados pelo 

Prof. Dr. Manuel Marques, terá sido nessa data, condicionada pela sua dificuldade de 

mobilidade que originou a que fossem essencialmente observados exemplares existen-

tes na Vila de Castro Laboreiro e zonas próximas, e em número reduzido.   

 

Não esquecer ainda que se estava no ano de 1935, vivendo Portugal e a generalidade 

das gentes castrejas com grandes económicas, que se conjugavam com as dificulda-

des de Espanha e da Galiza já em período de pré guerra civil (1936-1939). 

 

Todavia, não obstante os condicionalismos que possam ter ocorrido, a elaboração do 

estalão de 1935 é um ponto de partida incontornável para a raça. 
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Neste documento é referido pelo Prof. Dr. Manuel Marques que a corpulência do cão 

de castro Laboreiro está acima da das raças caninas médias (pág. 4), sendo de 30-

40 Kg para os machos e 20-30 Kg para as fêmeas e a altura ao garrote nos machos 

de 60 cm e nas fêmeas de 56 cm (pág. 4 e 5). 

 

Na nota (1), pág. 19, está escrito que são toleráveis diferenças na altura ao garrote 

de mais 5 cm ou menos de 3 cm nos machos, e de mais 4 cm e menos de 2 cm nas 

fêmeas. 

 

Em conclusão e em concreto, o estalão de 1935 definia o cão de castro Laboreiro 

como um cão de corpulência acima da das raças caninas médias, e em que os ma-

chos podiam variar na altura ao garrote, entre limite inferior e limite superior, entre 57 

cm e 65 cm, e as fêmeas entre 54 cm e 60 cm. O peso dos machos podia variar en-

tre 30-40 kg e as fêmeas entre 20-30 Kg. 

 

Com a alteração do estalão da raça ocorrida em 1955 foram definidas como limites 

da altura ao garrote, os valores de 56 cm a 60 cm, sendo eliminadas as referências 

às tolerâncias fixadas no estalão de 1935. Os pesos mantiveram os valores do esta-

lão de 1935.  

 

No penúltimo estalão em vigor (1987), foram definidos para a altura ao garrote os 

seguintes limites: machos – 55-60 cm; fêmeas – 52-57 cm. 

 

Naturalmente que aprovação destes estalões, em particular de 1955 até à aprovação 

do actual estalão, em 2008 e a homologação deste pela FCI em Março de 2009, vi-

saram objectivamente uma tipologia do CCL conducente à formatação de um cão 

mais ligeiro, mais lupóide e de tamanho médio. 

 

Existem registos de mensurações de cães de castro laboreiro participantes em con-

cursos tradicionais da raça realizados no último século no solar de Castro Laboreiro 

que assinalam a presença de exemplares bem mais fortes, pesados e amastinados 

que os modelos mencionados nos estalões oficiais, o que deu origem a diferenças 

morfológicas efectivas entre cães de castro Laboreiro criados e seleccionados no 

solar e outros criados e seleccionados nos canis de alguns criadores. 
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Citando de novo o trabalho e estudo sobre “O cão de castro Laboreiro e alguns dos 

seus aspectos biométricos e morfológicos”, constante do “Relatório de Estágio da 

Licenciatura em Engenharia Zootécnica, de Eva Elisabete Correia Marques, Universi-

dade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 1998, verifica-se que da amostra de 

63 diferentes cães de castro laboreiro, uma esmagadora maioria dos exemplares 

estudados, tanto machos como fêmeas  estava fora dos estalões oficiais  de 1935, 

1955 e 1987, o que era muito elucidativo da situação então existente.  

 

Neste estudo foram registadas algumas alturas ao garrote significativas tanto de ma-

chos (Piloto Ramon – 70 cm; Salazar – 65,1cm; Tarzan – 64,9 cm; Celta – 67,2 cm; 

Fidel – 70,9 cm; Thor – 69,3 cm; Maks – 63,2 cm), como de fêmeas (Ceila – 64 cm, 

Ticha – 65 cm; Furna – 65,3 cm; Tuka – 65 cm; Faia – 65,5 cm; Luluta – 64,5 cm, 

Turca – 64,6 cm; Jóia – 63,6 cm; Pantufa – 65,3 cm; Babel – 63 cm; Laica – 62,8 

cm). 

 

Estes números, alguns dos quais referentes a cães de referência da raça, falam por 

si e mostram o paradoxo existente na época.   

 

A alteração do estalão de 1987 e a aprovação pela Assembleia Geral do CPC, em 

2005, de uma nova proposta de estalão do cão de castro Laboreiro, visou corrigir 

alguns aspectos do anterior estalão. 

 

O novo estalão do cão de castro laboreiro, homologado pela Federação Cinológica 

Internacional (FCI) em Março de 2009, aprovou as seguintes novas medidas e pe-

sos:      

 

ALTURA E PESO: 

Altura ao garrote: Machos: 58-64 cm (tolerância de + 2 cm) 

Fêmeas: 55-61 cm (tolerância de + 2 cm) 

Peso: Machos: 30-40 Kg 

Fêmeas: 25-35 Kg 

 

Constata-se assim que este novo estalão em comparação com o anterior (1987) au-

menta o limite superior da altura ao garrote dos machos e fêmeas em 6 cm. 

 

As diferenças do actual estalão em comparação com o primeiro estalão da raça 

(1935) elaborado há 74 anos, são bem mais reduzidas. Apenas mais 1 cm na altura 

ao garrote dos machos e 3 cm na altura ao garrote das fêmeas. 
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Comparando as medidas registadas no estudo da Eva Marques, algumas já aqui ci-

tadas, continua-se a verificar que um número significativo de exemplares estaria ain-

da fora do actual estalão, continuando seguramente alguns dos seus actuais descen-

dentes também a estarem fora do estalão oficial. 

 

Refira-se que os pesos dos machos mantém-se inalterados (30-40Kgs), apesar do 

aumento potencial de 6 cm na altura ao garrote. Certamente que exemplares no limi-

te superior da altura ao garrote ultrapassarão os 40 kgs de peso. 

 

O peso das fêmeas passa para 25-35 Kgs, aumentando 5 kg nos limites inferior e 

superior, havendo também certamente um número significativo de fêmeas com peso 

superior a 35 kgs. 

 

No estudo de Eva Marques de 1998, 11 das 45 fêmeas observadas (cerca de 24%) 

ainda estariam fora do actual estalão de 2009. 

 

Apresento, de seguida algumas fotos de exemplares das linhas tradicionais do solar 

de Castro Laboreiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cedida gentilmente por Pedro Júlio Santa Rita  
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Foto cedida gentilmente por Pedro Júlio Santa Rita  

 

Foto cedida gentilmente por Pedro Júlio Santa Rita  
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PILOTO RAMON – proprietário Sr. Manuel Esteves, de Queimadelo (1) 
 
 
 

 
PILOTO RAMON – proprietário Sr. Manuel Esteves, de Queimadelo (1) 
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MAKS – proprietário Sr. José Gonçalves  (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKS – proprietário Sr. José Gonçalves  (1) 
 

 

(1) Fotos cedidas gentilmente por Luis Almendra 
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Por tudo o que já referi anteriormente, e com base nos dados objectivos apresenta-

dos, haverá necessidade de adequar o estalão da raça aos cães de castro laboreiro 

existentes e não o contrário, como pretendem certos agentes da canicultura para os 

quais o que há a fazer é procurar adequar os cães ao estalão definido de forma ad-

ministrativa e de acordo com os seus próprios critérios estéticos. 

 

 

 

 

 

 

OS NOSSOS CÃES 

 

 

Lua dos Campos do Lis 

 

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Esta cadela nasceu em nossa casa, no dia 19 de Março de 2009, e é detentora do RI 

74920. 

 

De cor lobeiro comum é filha de VIRIATO e de MUSA DOS CAMPOS DO LIS. 

 

VIRIATO é um cão genuinamente castrejo, de cor lobeiro comum com cor de 

mogno, adquirido em Castro Laboreiro à criadora D. Delfina Esteves, actualmente 

com 5 anos de idade, é filho da TRAICY e do BIMBO, ambos infelizmente já faleci-

dos. É um dos nossos cães. 

 

TRAICY era uma cadela filha do SALAZAR (um dos raros cães castrejos com o título 

de campeão nacional) e da NICE, um aexcelente cadela cor do monte. 

 

BIMBO era um cão cor do monte, da propriedade do Sr. José Carlos, da Albergaria 

Mira Castro, em Castro Laboreiro. 

 

 

Rui Viveiros 
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MUSA DOS CAMPOS DO LIS é uma cadela nascida em nossa casa, com cerca de 

3 anos, de cor lobeiro escuro, é filha de LIS e de UNA. É um dos nossos cães. 

 

LIS é um cão Campeão Nacional, é filho de BOBI e de uma cadela existente em 

Castro Laboreiro, tem 5 anos de idade. É um dos nossos cães. 

 

BOBI, um cão castrejo de cor do monte, foi escolhido como o melhor exemplar da 

raça em diversos Concursos Tradicionais do Cão de Castro Laboreiro, que se reali-

zam todos os anos, em 15 de Agosto, na Vila de Castro Laboreiro. 

 

UNA, é uma cadela da criação de Luis Almendra, de cor lobeiro claro, é filha de 

SULTÃO (Campeão Nacional) e de DONA DO LOMAUM. Tem cerca de 4 anos e 

meio de idade. É um dos nossos cães. 

 

A LUA DOS CAMPOS DO LIS é uma cadela jovem em que depositamos muitas ex-

pectativas, tendo uma forte componente genética das linhas tradicionais do solar de 

Castro Laboreiro. 

 

Foi muito recentemente cruzada com um macho de uma linha geneticamente muito 

diferente, e estamos a aguardar a confirmação da sua gestação. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


