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www.camposdolis.com 

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.  

1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

Barbela nos Cães de Castro Laboreiro 

 

Todos os estalões do Cão de Castro Laboreiro, desde 1935 até ao actual, referem que 

o pescoço do CCL não possui barbela. 

 

Na minha opinião e pelo contacto directo com muitos exemplares, a inexistência de bar-

bela no Cão de Castro Laboreiro é quase a mesma coisa que a inexistência do seu 

subpêlo. 

 

Pode-se negar a sua existência, mas lá que existe, existe mesmo, nem que seja vestigi-

al a sua presença nalguns  exemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbela pouco perceptível 

 

Rui Viveiros 
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Barbela perceptível 

 

 

Aliás, o facto do Cão de Castro Laboreiro ser um mastim ligeiro, ou segundo outros 

um cão amastinado, é natural a existência de barbela, pois essa é uma das caracte-

rísticas dos mastins. 

 

Mesmo a selecção massal praticada ao longo de várias gerações orientada para es-

colha de exemplares cada vez mais ligeiros, mais lupóides e menos amastinados, 

dificilmente consegue eliminar completamente a barbela, sendo perceptível nem que 

sejam vestígios. 

 

Se a selecção massal praticada foi orientada no sentido da escolha dos exemplares 

mais fortes, maiores e mais mastinados, seguramente que a barbela será mais visí-

vel e destacada. 

 

Sendo, segundo a Federação Cinológica Internacional (FCI), o Cão de Castro Labo-

reiro um mastim ligeiro, ou segundo outros um cão amastinado, julgo que seria mais 

correcto e consentâneo com a sua tipologia e com a realidade da maioria dos exem-

plares existentes, admitir-se no estalão da raça, pelo menos, a possibilidade da pre-

sença de vestígios de barbela. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Linha dorsal do Cão de Castro Laboreiro 

 

O primeiro estação do Cão de Castro Laboreiro elaborado pelo Prof. Dr. Manuel Mar-

ques, em 1935, caracterizava a linha superior do tronco da seguinte forma: “Dorso 

horizontal e de regular comprimento; região lombar forte (larga, curta e bem muscula-

da), ligando-se de uma forma harmoniosa com a garupa que se lhe segue a constituir 

um plano de suave inclinação”. 

 

No Quadro da Sinopse comparativa dos caracteres diferenciais entre os Cães da 

Serra da Estrela e de Castro Laboreiro, existente no final do estalão de 1935 (pág. 

22), está escrito que a garupa é normalmente inclinada. 

 

No estalão de 1935 é referido explicitamente que a diferença entre a altura da garupa 

e do garrote é em média de 1 cm, tanto nos machos como nas fêmeas. 

 

Cito de novo um dos raros documentos e estudos existente sobre o cão de castro 

laboreiro, “O Cão de Castro Laboreiro – Estudo de alguns aspectos biométricos e 

morfológicos” – Relatório de estágio da licenciatura em Engenharia Zootécnica, de 

Eva Elisabete Correia Marques”, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 

Real 1998. 

 

Neste estudo realizado em 1998, com uma amostra de 63 cães de castro laboreiro 

concluiu-se que a diferença média entre a altura do garrote e a altura da garupa dos 

machos analisados foi de 2,4625 cm, enquanto que a diferença média nas fêmeas foi 

de 2,3106 cm. 

 

Salazar, um cão de referência que foi campeão nacional, observado também neste 

estudo revelou uma diferença entre a altura da garupa e a altura do garrote de 2,1 

cm.  

 

Verificou-se assim que neste estudo a diferença média entre a altura do garrote e a 

altura da garupa ultrapassa bem a média referida no estalão de 1935 (1cm).  

 

Comparando as medições obtidas referentes à inclinação (diferença entre a altura da 

garupa e a altura do garrote), constantes das pág. 37 a 39 deste estudo, pode-se 

verificar que alguns exemplares apresentaram diferenças de 5 cm, evidenciado uma 

inclinação acentuada na sua linha dorsal.   

 

Porquê estas diferenças entre a altura da garupa e altura do garrote nos cães estu-

dados, quase todos eles naturais da região do solar de Castro Laboreiro? 
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No meu entender é a selecção natural e a funcionalidade desses cães que ditam es-

sas diferenças. Sendo o cão de castro laboreiro um mastim de montanha que tem 

que se deslocar em terreno montanhoso, acidentado, pedregoso, com mato abun-

dante, essa funcionalidade vai moldar a sua morfologia e exigir uma estrutura óssea 

e muscular, nomeadamente nos seus membros posteriores, que estejam bem adap-

tados ao seu dia a dia. 

 

O actual estalão do cão de castro Laboreiro, de 2008, refere que “A linha superior 

(dorsal) do cão é horizontal ou ligeiramente mergulhante. A garupa pode evidenciar 

uma leve predominância em relação à altura do garrote”. 

 

A diferença de redacção entre o primeiro estalão da raça, em 1935, que é explícita 

quando refere que normalmente a garupa é inclinada e que região lombar forte liga-

se de uma forma harmoniosa com a garupa que se lhe segue a constituir um plano 

de suave inclinação, e a redacção do actual estalão, de 2008, que refere que a garu-

pa pode evidenciar uma leve predominância em relação à altura do garrote, não é 

apenas uma questão de semântica. 

 

Reflecte, no meu entender, uma tentativa de formatar o cão de castro laboreiro no 

sentido de dotá-lo de uma linha dorsal horizontal, traduzindo aquilo que parece ser o 

gosto estético de quem teve uma intervenção directa na redacção do actual estalão, 

sem ter em devida conta a realidade morfológica da maioria dos cães de castro labo-

reiro nem a especificidade da funcionalidade da raça e a sua história.   

 

Fotos que evidenciam as linhas dorsais de alguns exemplares de cão de castro labo-

reiro participantes em Concursos Tradicionais que se realizam anualmente em Agos-

to, na Vila de Castro Laboreiro. 

Rui Viveiros 
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OS NOSSOS CÃES 

 

Brisa dos Campos do Lis 

 

Esta cadela nasceu em nossa casa, no dia 19 de Julho de 2009, e é detentora do 

LOP 418153. 

 

De cor lobeiro escuro é filha de LIS CH PT e de UNA. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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LIS é um cão de cor lobeiro claro, com o título de Campeão Nacional, é filho de BOBI 

e de uma cadela existente em Castro Laboreiro e tem cinco 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, no lugar da Vila de Castro Laboreiro. 

Rui Viveiros 

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

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

meio de idade. É um dos nossos cães. 

Rui Viveiros 

Rui 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 

SULTÃO é filho de SUÃO e de MERLIN (segundo informação do seu proprietário 

esta cadela é filha do MAKS). 

 

O SUÃO, resultante de uma inseminação artificial em fresco, é filho de NIRA DO VA-

LE DO ZEBRO e do TARZAN. 

 

A BRISA DOS CAMPOS DO LIS é ainda uma cadela jovem, tem apenas 1 ano de 

idade, mas é certamente uma cadela que promete e em quem depositamos muitas 

expectativas. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


