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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 

 

A MINHA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTALÃO DA RAÇA DO  

CÃO DE CASTRO LABOREIRO   

 

(PARTE 1) 

 

Desde que iniciei as minhas newsletters procurei desenvolver uma reflexão pessoal 

sobre o estalão actual da raça do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Tem sido uma tarefa, nem sempre fácil ou pacífica, mas julgo que procurei fazê-lo 

sempre de uma forma o mais objectiva possível e documentada. 

 

Naturalmente que a reflexão e propostas apresentadas em tempo oportuno, só poderi-

am, numa atitude consequente e construtiva, resultar na apresentação de uma pro-

posta de alteração do estalão da raça, o que passarei a fazer a partir de agora. 

 

Mas antes de apresentar a proposta em concreto, gostaria de fazer previamente o seu 

enquadramento e definir alguns pressupostos. 

 

Recordo que o actual estalão (homologado pela FCI em 04.11.2008) foi aprovado, em 

Assembleia Geral do CPC, em 17 de Dezembro de 2005. 
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Parece que ainda foi ontem, mas já vai fazer quase seis anos que o actual estalão da 

raça do Cão de Castro Laboreiro foi aprovado pelo CPC. 

 

Para aqueles que afirmam que é extemporânea e prematura a abordagem da questão 

da alteração do estalão da raça, recordo que, por norma, as alterações dos estalões 

das raças caninas se processa de dez em dez anos. 

 

Defendo que a revisão de um estalão deve ser feita de forma serena, tranquila,  com a 

devida antecedência e o mais consensual possível, por isso considero que faz todo o 

sentido a apresentação desta minha proposta, que só me compromete a mim e que 

reflecte, de forma inequívoca e escrita, a minha perspectiva e pensamento. 

 

Lanço, desde já o repto, para que outros o façam também, de modo a deixar claro o 

que nos divide e o que nos une. 

 

Nesse sentido, quero louvar as opiniões expressas pelo Américo Rodrigues, no Boletim 

Informativo nº 1 da APCCL. Independentemente se de concordar ou não com as mes-

mas, é salutar e positivo conhecerem-se as opiniões uns dos outros, para percebermos 

melhor as diferenças de opinião existentes sobre a raça do Cão de Castro Laboreiro.   

 

É muito importante transmitir que a proposta de alteração do estalão da raça do Cão de 

Castro Laboreiro que passarei a descrever e fundamentar na presente e próximas 

newsletters tem os seguintes pressupostos básicos: 

 

 

1. Trata-se de uma proposta global e integral, pois não faz sentido abordar 

este ou aquele aspecto pontual da raça, mas sim referir o cão na sua glo-

balidade. 
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2. O principio da inclusão e não da exclusão. A minha proposta visa não 
excluir ninguém, nem pessoas nem cães, procurando fazer a ponte en-
tre as diferenças ainda existentes, quer entre exemplares da raça, quer 
entre criadores e associações caninas.  

  
3. Que o próximo estalão da raça do cão de castro laboreiro seja um fac-

tor de união entre os criadores da raça e as instituições cinológicas, e 
não um argumento para justificar divisões. 

 
4. Que o próximo e futuro estalão reflicta de forma mais fidedigna e verda-

deira a realidade morfológica e funcional da raça do cão de castro labo-
reiro. 

 
5. Que esta minha proposta deve ser encarada apenas como um contribu-

to pessoal para uma reflexão colectiva e não como uma solução definiti-
va.    

 
 

Cães vencedores do Concurso Tradicional de 2005 

 

 

Esta minha proposta de alteração do estalão da raça do cão de castro Laboreiro, 

será dividida em várias newsletters, onde serão abordados os seus diversos aspec-

tos. 

Rui Viveiros 
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Indicarei a actual versão do estalão e as alterações que proponho.  As diferenças 

serão assinaladas com cor vermelha.  

 

ESTALÃO ACTUAL 

 

 

CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

 

ORIGEM: Portugal 

 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO ESTALÃO DE ORIGEM EM VIGOR: 04-11-2008 

 

UTILIZAÇÃO: Cão de guarda, de vigilância e protecção dos rebanhos. 

 

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 2 Pinscher e schnauzer, raças molossóides, 

cães suíços de montanha e boieiros e outras raças. 

 

Secção 2.2 Raças molossóides de tipo montanha  

Sem prova de trabalho. 

 

BREVE RESUMO HISTÓRICO: Sendo uma das raças mais antigas da Península 

Ibérica, deve o seu nome à vila de onde é originário, a vila de Castro Laboreiro, con-

celho de Melgaço no extremo Norte de Portugal. É uma região montanhosa, agreste, 

que se estende desde o rio Minho até às Serras da Peneda e do Soajo a altitudes 

varáveis, indo até perto de 1400 metros. Demarcado pelos rios Minho,Trancoso, La-

boreiro e Mouro. 

 

ASPECTO GERAL: Cão tendendo para rectilíneo, lupóide, tipo amastinado. Ani-

mal vigoroso, de agradável conjunto morfológico e algumas vezes de vistosa pela-

gem. Tem a expressão severa e rude e a rusticidade de montanhês. 
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PROPORÇÕES IMPORTANTES: Cão sub-longilíneo com uma relação comprimento 

do corpo/altura ao garrote de 7:6; Altura do peito ligeiramente inferior a metade da 

altura ao garrote. Eixos crânio-faciais ligeiramente divergentes. Relação comprimento 

do crânio/ comprimento do chanfro de 1,2:1. 

 

COMPORTAMENTO / CARÁCTER: Companheiro leal e dócil para quem com ele 

mais priva, é indispensável na protecção dos gados contra o ataque dos lobos que, 

nas imediações do solar, ainda hoje abundam. Sentinela ideal pela vigilância cons-

tante que exerce nos pontos confiados à sua guarda, rondando-os com frequência. 

Nobre de índole. Desembaraçado de andamentos, ágil e activo, toma atitudes de 

alguma hostilidade sem, contudo, ser brigão. Tem um ladrar de certo modo caracte-

rístico, que se inicia com um tom profundo, subindo em seguida em tons graves, e 

terminando em agudos prolongados, é a sua forma de dar sinal de alarme. 

 

CABEÇA: Regular de tamanho, denotando leveza e não empastamento; seca, 

sem ser descarnada; bem guarnecida de tegumento, mas sem rugas; comprida e 

aproximando-se do tipo rectilíneo; bem inserida. 

 

REGIÃO CRANIANA: 

 

Crânio: Regularmente desenvolvido e ligeiramente saliente; eixos crânio-faciais 

ligeiramente divergentes; perfil aproximando-se do rectilíneo; moderadamente largo; 

arcadas supra ciliares pouco pronunciadas; sulco frontal quase nulo; crista occipital 

pouco pronunciada. 

 

Chanfradura Nasal (Stop): Pouco acentuada, a maior distância do vértice do crânio 

do que da ponta do focinho. 
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REGIÃO FACIAL: 

 

Trufa: Bem pronunciada, direita e bem aberta; grande; sempre preta. 

 

Chanfro: Comprido; direito em toda a sua extensão; forte; adelgaçando gradualmente 

para a ponta do focinho, mas sem ser estreito nem pontiagudo; 

Lábios: Bem fendidos, regulares e de comissuras pouco aparentes; nada carnudos; 

não pendentes; mucosa bucal (céu da boca e bordos labiais) fortemente pigmentada 

de preto. 

 

Mandíbulas/dentes: Maxilas potentes poderosamente musculadas e bem cerradas 

ajustando-se bem; dentição completa, dentes brancos, fortes, adaptando-se bem e 

bem implantados; fecho em tesoura mas podendo admitir-se em pinça. 

 

Faces: Planas, convergindo moderadamente até à ponta do chanfro mas sem 

adelgaçar. 

 

Olhos: Iguais, médios, amendoados, oblíquos, à superfície da órbita, bem abertos, 

castanhos, que podem ir desde o castanho claro nas pelagens mais claras até ao 

castanho escuro, quase preto, nas pelagens mais escuras. Expressão um pouco se-

vera e rústica. Pálpebras negras. 

 

Orelhas: Inserção um pouco acima da média, caindo naturalmente e, paralelamente, 

de um e outro lado da cabeça, como que placadas; pendentes, quando em atenção, 

a orelha volta-se para diante; pouco espessas e de forma aproximadamente triangu-

lar, mas arredondadas na ponta; regulares, de tamanho médio (comprimento igual à 

largura). 
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PESCOÇO: Bem ligado ao tronco e com uma boa inserção cefálica, o que facul-

ta à cabeça um altivo porte; curto; direito; bem constituído e de grossura proporcio-

nal; sem barbela. 

Cadela apresentada no Concurso Tradicional de 2005 

 
 
 
 

A MINHA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTALÃO ACTUAL  

 

CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

 

 

ORIGEM: Portugal 

 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO ESTALÃO DE ORIGEM EM VIGOR: __/___/__ 

 

Rui Viveiros 
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UTILIZAÇÃO: Cão de guarda e de companhia, de vigilância e protecção dos 

rebanhos.  

 

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 2 Pinscher e schnauzer, raças molossóides, 

cães suíços de montanha e boieiros e outras raças. 

 

Secção 2.2 Raças molossóides de tipo montanha. 

 

Sem prova de trabalho. 

 

BREVE RESUMO HISTÓRICO: Sendo uma das raças mais antigas da Penínsu-

la Ibérica, deve o seu nome à região donde é originário, a freguesia de Castro La-

boreiro. Esta freguesia integra o concelho de Melgaço no extremo Norte de Portu-

gal.  

 

ASPECTO GERAL: Cão do tipo mastim ligeiro (1), tendendo para rectilíneo. 

Animal vigoroso, de agradável conjunto morfológico e com pelagem policromática e 

mesclada. Tem a expressão severa e rude e a rusticidade de montanhês. 

 

PROPORÇÕES IMPORTANTES: Cão sub-longilíneo com uma relação comprimen-

to do corpo/altura ao garrote de 7:6; Altura do peito ligeiramente inferior a metade 

da altura ao garrote. Eixos crânio-faciais ligeiramente divergentes. Relação compri-

mento do crânio/ comprimento do chanfro de 1,2:1. 

 

COMPORTAMENTO / CARÁCTER: Companheiro leal e dócil para quem com 

ele mais priva, é indispensável na protecção dos gados contra o ataque dos lobos 

que, nas imediações do solar, ainda hoje abundam. Sentinela ideal pela vigilância 

constante que exerce nos pontos confiados à sua guarda, rondando-os com fre-

quência. Nobre de índole. Desembaraçado de andamentos, ágil e activo, toma atitu-

des de alguma hostilidade sem, contudo, ser brigão. Tem um ladrar de certo modo 

característico, que se inicia com um tom profundo, subindo em seguida em tons 

graves, e terminando em agudos prolongados, é a sua forma de dar sinal de alar-

me. 
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CABEÇA: Regular de tamanho, denotando leveza e não empastamento; seca, 

sem ser descarnada; bem guarnecida de tegumento, mas sem rugas; comprida e 

aproximando-se do tipo rectilíneo; bem inserida. 

 

REGIÃO CRANIANA: 

 

Crânio: Regularmente desenvolvido e ligeiramente saliente; eixos crânio-faciais 

ligeiramente divergentes; perfil aproximando-se do rectilíneo; moderadamente largo; 

arcadas supra ciliares pouco pronunciadas; sulco frontal quase nulo; crista occipital 

pouco pronunciada. 

 

Chanfradura Nasal (Stop): Pouco acentuada, a maior distância do vértice do crânio 

do que da ponta do focinho. 

 

REGIÃO FACIAL: 

 

Trufa: Bem pronunciada, direita e bem aberta; grande; sempre preta. 

 

Chanfro: Comprido; direito em toda a sua extensão; forte; adelgaçando gradualmente 

para a ponta do focinho, mas sem ser estreito nem pontiagudo; 

 

Lábios: Bem fendidos, regulares e de comissuras pouco aparentes; nada carnudos; 

não pendentes; mucosa bucal (céu da boca e bordos labiais) fortemente pigmentada 

de preto. 

 

Mandíbulas/dentes: Maxilas potentes poderosamente musculadas e bem cerradas 

ajustando-se bem; dentição completa, dentes brancos, fortes, adaptando-se bem e 

bem implantados; fecho em tesoura mas podendo admitir-se em pinça. 
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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 Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Faces: Planas, convergindo moderadamente até à ponta do chanfro mas sem 

adelgaçar. 

 

Olhos: Iguais, médios, amendoados, oblíquos, à superfície da órbita, bem abertos, cas-

tanhos, que podem ir desde o castanho claro nas pelagens mais claras até ao castanho 

escuro, quase preto, nas pelagens mais escuras. Expressão um pouco severa e rústica. 

Pálpebras negras, admitindo-se que possam apresentar-se muito ligeiramente descaí-

das. 

 

Orelhas: Inserção um pouco acima da média, caindo naturalmente e, paralelamente, de 

um e outro lado da cabeça, como que placadas; pendentes, quando em atenção, a ore-

lha volta-se para diante; pouco espessas e de forma aproximadamente triangular, mas 

arredondadas na ponta; regulares, de tamanho médio (comprimento igual à largura). 

 

PESCOÇO: Bem ligado ao tronco e com uma boa inserção cefálica, o que faculta 

à cabeça um altivo porte; curto; direito; bem constituído e de grossura proporcional; ad-

mite-se que possa apresentar ligeira presença de barbela. 

 

 

NOTAS 

 

(1) Esta é definição que consta do estalão do Federação Cinológica Internacional (FCI), 

(FCI-Standard Nº 170/ 30.03.2009/GB), a qual não coincide com a redacção da versão 

portuguesa do CPC.     


