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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.  

1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 
UMA SÓ RAÇA DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO!  

 
 
 

LIS  (campeão nacional) 
 

 

Quando há mais de seis meses iniciei a redacção destas newsletter houve quem vati-

cinasse que seria muito difícil manter um regularidade semanal da sua escrita. 

 

Hoje, apresento a newsletter nº 26, e posso garantir que o meu entusiasmo inicial não 

esmoreceu, bem pelo contrário. 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

O número de consulta das newsletter no meu site www.camposdolis.com é estimulan-

te, sendo hoje lidas por muita gente que, não encontrando outras fontes, procura nelas 

informação sobre a raça do Cão de Castro Laboreiro.  

 

Estou convicto que hoje, com estes meus contributos, a informação sobre o Cão de 

Castro Laboreiro está mais disponível e acessível ao público em geral.  

 

Durante muito tempo, eram poucos os que conheciam o conteúdo dos estalões da 

raça. No meu site, podem ser consultadas as versões mais relevantes, nomeadamen-

te, o estalão inicial de 1935 e o actual estalão de 2008. 

 

Seria muito importante para a raça e para os seus aficionados a divulgação, o mais 

ampla possível, de alguma informação sobre a raça que continua ainda guardada nal-

gumas gavetas. 

 

Neste nº 26 irei abordar uma questão que considero importante desmistificar. 

 

Recentemente fui contactado por uma senhora alemã perguntando de cachorros de 

Cão de Castro Laboreiro, questionando-me qual era o tipo de CCL que criava, pois ter

-lhe-ia sido transmitido (por quem?) que havia dois tipos de Cães de Castro Laboreiro. 

 

Esta ideia de que há dois tipos diferentes de Cão de Castro Laboreiro é também difun-

dida por alguns em Portugal. 

 

Mas antes de abordar esta questão, gostaria de relembrar que o Cão de Lastro Labo-

reiro é uma das primeiras raças autóctones portuguesas a ter um estalão ou standard 

definido. 

http://www.camposdolis.com/
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Rui Viveiros 

O “pai” do primeiro estalão da raça do Cão de Castro Laboreiro, editado em 1935, é 

o Prof Dr. Manuel Marques que o redigiu, praticamente na mesma altura que fez 

também o 1º estalão da raça do Cão da Serra da Estrela. 

 

A amostra dos cães que o Dr. Manuel Marques utilizou, foi, e penso que disso nin-

guém duvida, exclusivamente constituída por cães da região do solar de Castro La-

boreiro.  

 

A partir daquilo que considerou como características morfológicas representativas 

dos animais observados, elaborou o primeiro estalão da raça. 

 

Não vamos agora analisá-lo em detalhe, pois já o fiz ao longo das primeiras news-

letters que escrevi. 

 

Todavia, importa recordar que o Dr. Manuel Marques, técnico qualificado e reconhe-

cido, escreveu que o tamanho representativo (altura ao garrote) dos cães castrejos 

observados variava entre 54 cm e 65 cm (limites inferior e superior com as tolerân-

cias fixadas).  

 

O Dr. Manuel Marques fê-lo com todo o rigor técnico que se lhe reconhecia, e não 

estaria certamente tonto ou senil quando o fez.  

 

Não escreveu nem disse que o tamanho (altura ao garrote) dos cães que con-

siderou representativos da raça variava entre 52 cm e 60 cm (limites inferior e supe-

rior) que mais tarde viriam a ser adoptados oficialmente pelo CPC, certamente por 

pressão de alguns responsáveis com influência. 
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Rui Viveiros 

Importa ainda referir que quando o Prof. Dr. Manuel Marques elaborou os estalões 

do Cão de Castro Laboreiro e do Cão da Serra da Estrela, apresentou, por escrito, 

no próprio estalão do Cão de Castro Laboreiro um quadro comparativo entre as ca-

racterísticas fixadas para as duas raças. 

 

Nesse quadro ficaram bem explicitas quais as principais diferenças entre as duas 

raças, não havendo confusão possível entre as mesmas. 

 

Nesse quadro comparativo, entre outras diferenças, ficou expresso que o Cão de 

Castro Laboreiro teria, como limite superior, uma altura ao garrote de 65 cm e o Cão 

da Serra da Estrela teria, como limite superior, uma altura ao garrote de 70 cm.  

 

Assim, em 1935, a diferença entre os limites superiores da altura ao garrote 

entre o Cão de Castro Laboreiro e o Cão da Serra da Estrela seria de 5 cm (70cm-

65cm).  

 

Hoje essa mesma diferença, de acordo com os estalões actuais dessas duas 

raças portuguesas é de 9 cm (Cão da Serra da Estrela - 75cm e Cão de Castro Labo-

reiro – 66cm). Verifica-se assim, que a diferença constatada pelo Dr. Manuel Mar-

ques foi praticamente duplicada posteriormente por alguém. Seria interessante saber 

exactamente quais os propósitos que motivaram esta duplicação. 

 

Esta introdução é importante para perceber melhor que não tem qualquer fundamen-

to técnico nem histórico pretender afirmar-se que existem dois tipos diferentes de 

cães na raça do Cão de Castro Laboreiro, uns maiores e mais corpulentos (para os 

defensores desta tese, seriam estes os cães CCL legítimos e puros), e outros mais 

pequenos e mais ligeiros (para os defensores desta tese, seriam estes os cães CCL 

legítimos e puros).  



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 
5 

Rui Viveiros 

Como já referi, a análise objectiva do estalão de 1935, confirma que os cães repre-

sentativos da raça, eram os que reuniam as características morfológicas e típicas 

inscritas nesse estalão, nomeadamente, o tamanho entre 54cm e 65 cm. 

 

Naturalmente que ao longo dos tempos houve sempre cães maiores e mais peque-

nos na raça, mas o que é relevante tecnicamente são as suas características repre-

sentativas e a sua tipicidade. 

 

A história da raça do Cão de Castro Laboreiro é feita pelos seus criadores, sendo 

por vezes difícil destrinçar as opiniões subjectivas, sempre respeitáveis, da realida-

de objectiva. 

 

Inquestionavelmente um marco importante da raça do Cão de Castro Laboreiro foi a 

definição do seu primeiro estalão de 1935, foi através dele que os cães existentes 

na região de Castro Laboreiro passaram a constituir uma raça bem definida e típica. 

 

Esse é um marco incontornável da raça. 

 

Hoje, mercê da intervenção de muita gente lúcida e de bom senso, o estalão actual 

da raça, aprovado em 2008, veio reproduzir em grande medida o estalão de 1935. 

 

O actual estalão da raça do Cão de Castro Laboreiro fixa os 55 cm e 66 cm como 

limites inferior e superior do seu tamanho (altura ao garrote), portanto apenas 

mais 1 cm daqueles que estavam fixados em 1935, não havendo do meu ponto 

de vista uma alteração significativa, mas apenas a reposição dos parâmetros fixa-

dos em 1935.  
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Rui Viveiros 

Infelizmente para a raça, os partidários das teses mais fundamentalistas e extremas 

não desarmam, e para uns o limite máximo de altura continua a ser os 60 cm e todos 

os animais que tiverem mais que isso deviam ser pura e simplesmente eliminados, 

para outros, do extremo contrário, a altura ao garrote deveria ser praticamente igual 

à raça do Cão Serra da Estrela e Rafeiro Alentejano, e todos os que não tivessem 

essas medidas deviam também pura e simplesmente serem eliminados. 

 

Obviamente que nem uns nem outros tem razão, e são objectivamente negados, não 

só pelo estalão de 1935, como por outros estudos que foram feitos mais recentemen-

te. 

 

Cito de novo o estudo da raça, feito em 1998, pela Eva Marques, o qual incidiu sobre 

uma amostra de 65 cães diferentes (47 fêmeas e 18 machos) com origem na região 

do solar de Castro Laboreiro. 

 

A origem castreja destes 65 exemplares, claramente representativa dos cães do so-

lar, não pode ser objectivamente posta em causa, a não por quaisquer artifícios ou 

fantasias. 

 

Obviamente que na época (1998) este estudo foi omitido e iludido por alguns por não 

reflectir algumas “verdades” oficiais, em particular por aqueles que defendiam o ta-

manho máximo de 60 cm. 

 

Mas se para estes os resultados obtidos eram incómodos, também para aqueles que 

defendem como típicos da raça, cães de tamanho semelhante ao Cão Serra da Es-

trela de pêlo curto, os resultados apresentados também não vieram corroborar as 

suas teses. 
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Rui Viveiros 

Senão vejamos, 

 

Dos 18 machos avaliados (e nestes incluem cães de referência da raça), 72,2% (13) 

estavam dentro dos limites fixados no actual estalão de 2008 (limite superior de 

66cm) para a altura ao garrote. Apenas 5 apresentaram altura superior a 66cm, ten-

do 3 dos machos em estudo apresentado uma altura igual ou inferior a 60cm. 

 

Das 47 fêmeas estudadas, 36 (76,6%) estavam dentro dos limites fixados no actual 

estalão de 2008 (limite superior de 63cm), tendo apenas 11 (23,4%) apresentado 

valores de altura ao garrote superior a 63 cm. 

 

A grande maioria dos exemplares (cerca de 75%) de cães da raça de Cão de Castro 

Laboreiro, com origem castreja indiscutível, objecto do estudo de 1998, da autoria de 

Eva Marques, está dentro dos parâmetros fixados no actual estalão da raça de 2008. 

 

Mesmo com uma diferença de mais de sessenta anos, o estalão de 1935 e este estu-

do de 1998, confirmam no essencial as características de tamanho da larga maioria 

dos exemplares do Cão de Castro Laboreiro observados na região de Castro Labo-

reiro.  

 

É necessário referir que, embora não representativos da raça, existe ainda uma per-

centagem razoável de Cães de Castro Laboreiro com tamanho superior ao fixado no 

actual estalão, o que do meu ponto de vista, exige ainda um esforço acrescido de 

reajustamento do actual estalão com algumas alterações a fazer. 

 

Outro aspecto objectivo a assinalar é que da região do solar foram saindo, ao longo 

de décadas, alguns exemplares para outras regiões do país.  
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Rui Viveiros 

Destes, assumem particular importância alguns Cães de Castro Laboreiro, que pela 

intervenção insuspeita do Padre Aníbal Rodrigues (referência histórica da região), 

foram entregues à Escola de Fuzileiros. 

 

A Escola de Fuzileiros veio a constituir-se como um núcleo importante da criação e 

selecção da raça, com o Afixo próprio de “Vale do Zebro”, tendo um papel relevante 

nas décadas de 80 e 90. 

 

Os ascendentes e descendentes destes cães atravessam horizontalmente a raça 

do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Estes cães eram também seleccionados tendo em conta a sua agressividade e efi-

cácia como cães de guarda e de defesa/ataque. Não eram certamente cães de brin-

car. 

 

Em conclusão, 

 

Existe, inequivocamente e apenas uma só raça do Cão de Castro Laboreiro, 

que é aquela a que corresponde o estalão actual da raça. 

 

Parece-me ainda desajustada e sem qualquer fundamento, a associação que se 

pretende fazer entre os exemplares de maior tamanho e corpulência às linhas anti-

gas e tradicionais. 

 

Todos os exemplares de Cães de Castro Laboreiro descendem, de uma forma ou 

de outra, de linhas antigas e tradicionais da raça. Não vieram certamente de Marte 

ou de um outro qualquer planeta! 
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Rui Viveiros 

Todos aqueles cães e cadelas castrejas que foram, analisados e medidos no estu-

do, de 1998, da Eva Marques, bem os exemplares da Escola dos Fuzileiros que 

vieram de Castro Laboreiro, representam inequivocamente muitas linhas antigas e 

tradicionais do Cão de Castro Laboreiro, e na sua larga maioria estavam em confor-

midade com o actual estalão da raça. 

 

Obviamente que o que caracteriza uma raça canina não é apenas o seu tamanho e 

corpulência. Existem muitas outras características morfológicas que conferem a 

tipicidade da raça. 

 

As raças caninas, como qualquer raça de outra espécie, têm que ter uniformidade e 

têm que ser distintas das outras raças existentes. 

 

Estes princípios também são válidos para a raça do Cão de Castro Laboreiro.  

 

A raça do Cão de Castro Laboreiro tem que ser distinta das outras raças portugue-

sas mais afins, como seja o Cão da Serra da Estrela e o Rafeiro Alentejano. 

 

O Cão de Castro Laboreiro é mastim ligeiro, não é certamente um molossóide ou 

mastim puro, e é consequentemente mais ligeiro e de menor tamanho do que o 

Serra da Estrela ou o Rafeiro Alentejano.  

 

Não é aceitável haver Cães de Castro Laboreiro de tamanho e corpulência idênti-

cos ao Cão da Serra da Estrela ou ao Rafeiro Alentejano, ou mesmo de tamanho 

superior a estas duas raças. 

 

Mas se isto deve ser assim, também tem que haver equilíbrio e verdade nas suas 

diferenças! 
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dificação não é permitida. 

Rui Viveiros 

Quando o Dr. Manuel Marques estabeleceu as diferenças entre o Cão de Castro La-

boreiro e o Cão da Serra da Estrela, havia apenas uma diferença máxima de altura 

ao garrote de 5 cm (70cm-65cm). 

 

Depois, de forma administrativa e artificial, quase que se duplicou essa diferença, 

passando para 9 cm (75cm – 66cm). 

 

Esta diferença de 9cm na sua altura, descaracterizou o Cão de Castro Laboreiro, 

tornando-o demasiado ligeiro em comparação com o Cão da Serra da Estrela. 

 

Portanto, nem tanto ao mar nem tanto à terra.  

 

No meu entender há que aproximar de novo as alturas do Cão de Castro Laboreiro e 

do Cão da Serra da Estrela, elevando um pouco mais a altura ao garrote do primeiro. 

 

Aumentar o limite superior da altura ao garrote do Cão de Castro Laboreiro em 2-

3cm, contribuiria certamente para nos aproximarmos dos valores iniciais existentes 

em 1935 nas duas raças em questão.  

 

Brevemente nesta questão, como em tudo o que se refere ao estalão do Cão de 

Castro Laboreiro, e para completar e consolidar tudo aquilo que já escrevi nas mi-

nhas anteriores newsletters, irei apresentar sugestões e propostas concretas de re-

formulação do actual estalão, que deixarei à atenção e apreciação de quem se inte-

ressar por essas matérias.  

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


