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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 

Facto inédito: Um Cão de Castro Laboreiro 

no podium de uma exposição canina oficial   

 

Numa newsletter anterior afirmei que seria mais fácil encontrar uma agulha no palheiro 

do que um cão de castro laboreiro subir ao podium numa exposição canina oficial. 

 

Esta minha observação baseava-se na experiência vivida desde há alguns anos, em 

que esta raça esteve ausente dos prémios de grupo nas exposições caninas oficiais, 

naturalmente com excepção das exposições monográficas e especializadas desta raça.  

 

É com muita satisfação que constato que esta tradição foi quebrada, com a recente su-

bida ao podium de um cão de castro laboreiro. 

 

Tal facto ocorreu na passada 20ª Exposição Canina Nacional de Santarém, realizada 

em 30 de Novembro de 2013, no CNEMA – Santarém, na final do grupo das raças por-

tuguesas, em que o macho Charlie do Monteviso foi 2º Classificado, como se pode ob-

servar na foto seguinte.   
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Rui Viveiros 

Desde já os meus sinceros parabéns aos proprietários deste cão e ao seu criador, o 

Rui Miguel Ribeiro, detentor do afixo “Monteviso”. 

 

Este exemplar é filho da cadela “Luna dos Campos do Lis” e do macho “Ben”. 

 

Fico particularmente feliz por ter podido dar o meu contributo pessoal para a existên-

cia deste cão, não só por ser filho de uma cadela da minha criação (Luna dos Cam-

pos do Lis), como também por ter tido alguma responsabilidade na aquisição do 

“Ben” por parte do Rui Ribeiro, na medida em que o incentivei a irmos a Ourense, a 

casa do José Manuel Bouzo, para adquirir este cão e uma irmã de ninhada. 

 

O “Ben” é irmão de ninhada do meu cão MARTI, o qual tem também dado excelentes 

filhos, nomeadamente o actual Campeão Mundial da Raça do Cão de Castro Labo-

reiro, o CZAR DOS CAMPOS DO LIS, propriedade de um cidadão checo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais um episódio que não credibiliza a raça 
 
 

 

Nas recentes 78ª e 79ª Exposições Caninas Internacionais do Norte realizadas na 

Exponor, respectivamente, nos dias 18 e 19 de Janeiro de 2014, repetiu-se nova-

mente uma situação que, mais uma vez, não credibiliza a raça. 

 

No sábado (dia 18 de janeiro) e no domingo (dia 19 de janeiro) foram escolhidos os 

respectivos melhores exemplares da raça do cão de castro laboreiro. 

 

Trata-se de dois exemplares completamente diferentes na sua tipicidade e morfolo-

gia. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Certamente que alguém do público que tenha assistido às duas exposições interro-

gar-se-á sobre qual dos dois exemplares é que é um exemplar tipico da raça, pois 

visualmente pareciam tratar-se duas raças diferentes. 

 

O exemplar tipico da raça será o vencedor da exposição do dia 18 de Janeiro? será o 

vencedor da exposição do dia 19 de Janeiro? Ou não será nenhum deles? 

 

Não é possível continuarmos a assistir a estas tristes situações. 

 

Quem perde é certamente a raça do cão de castro laboreiro. 

 

Infelizmente, estou convicto que estas situações continuarão a verificar-se no futuro, 

pois parece haver interesse real na manutenção do actual “status quo” do estalão da 

raça. 

 

Como criador estou apostado em tentar alterar este estado de coisas. Para isso 

apresentei uma proposta global de alteração do actual estalão. 

 

Como associado do CPC e dos dois clubes de raça reconhecidos oficialmente 

(CCCL e APCCL) procurarei sensibilizar os seus dirigentes para consensualizar as 

medidas necessárias e possiveis. 

 

Faço-o no uso plenos dos meus direitos e responsabilidades como associado, e ain-

da convicto que é objectivo primeiro dessas instituições a defesa e valorização da 

raça do cão de castro laboreiro e o seu bem geral, e não a prossecução de quaisquer 

interesses individuais de algum(uns) dos seus dirigentes. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Rui Viveiros 

Novamente a minha proposta de alteração do actual estalão da raça:  

a tipicidade da cabeça do cão de castro laboreiro 

 

 

Quando há alguns anos comecei a escrever as minhas newsletters sobre o cão de 

castro laboreiro, e já vou no número 65, fi-lo por três razões principais. 

 

A primeira, facultar gratuitamente informação fundamental sobre a raça do cão de 

castro laboreiro, democratizando publicamente essa informação e tornando-a acessí-

vel a todos. 

 

A segunda, que essa informação fosse o mais objectiva possível, baseando em ele-

mentos históricos da raça, nomeadamente, no estalão inicial da raça (1935), em do-

cumentos escritos da raça, como é exemplo o relatório da Eng.ª Eva Marques, Vila 

Real 1998, e na observação directa de muitos exemplares.     

 

A terceira, que essas newsletters refletissem as minhas  perspectivas pessoais como 

criador , fossem um espaço de debate e um veiculo de divulgação do meu núcleo de 

criação do cão de castro laboreiro e do meu afixo “Campos do Lis”. 

 

Procurei sempre fazê-lo de forma equilibrada e construtiva, nomeadamente quando 

fui membro da Direcção da APCCL. 

 

Mas fi-lo sempre com total liberdade individual, sem condicionar a minha liberdade 

de expressão e pensamento. Assim continuarei a agir, seja qual for o preço a pagar 

por isso. 

 

A proposta de alteração do estalão actual do cão de castro laboreiro é fruto da minha 

reflexão sobre a raça e da sua própria história. É uma proposta da minha inteira res-

ponsabilidade e autoria. 

 

Na sua elaboração não pedi autorização nem parecer a ninguém para escrever aqui-

lo que escrevi.  

 

Continuarei tranquilamente, como o faço na presente newsletter, a abordar a proble-

mática do estalão da raça, procurando a objectividade e o equilibrio, mas tratando 

das questões concretas, sem subterfugios. 
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Abordarei, de seguida a problemática da “Cabeça” do Cão de Castro Laboreiro. 

 

A cabeça do cão de castro laboreiro é, sem dúvida nenhuma, um elemento  essenci-

al da tipicidade da raça.  

 

O Prof. Manuel Marques, autor do 1º estalão da raça do cão de castro laboreiro, ela-

borado em 1935, também assim o considerava, pois na sua  tabela de pontuação 

(pontos positivos, num máximo de 100 pontos), colocava-a em primeiro lugar e atri-

buía-lhe a pontuação de 20 pontos. Aqui se reproduz essa tabela:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In estalão 1935 
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Existem alguns conceitos referentes à cabeça do cão (conjunto do cranio e do chan-

fro), mencionados no estalão oficial que importa clarificar o seu significado. Apresen-

to, de seguida, um desenho da cabeça (elaborado de forma simples) que julgo poder 

ajudar a compreender melhor esses conceitos: 

 

 

Chanfradura nasal ou “stop”: região situada entre a fronte do cranio a parte posterior 

do chanfro. 

 

Crista occipital, protuberância occipital ou occiput: saliência situada na extremidade 

posterior do crânio. 

 

Eixo facial: linha recta que passa pelas extremidades anterior e posterior do chanfro. 

 

Eixo cranial: linha recta que pelo centro da chanfradura nasal ou stop e pela crista 

occipital. 

 

Eixos cranio-faciais ligeiramente divergentes: as linhas rectas do eixo facial e do eixo 

cranial são ligeiramente divergentes, como se pode observar no desenho.   

 

Comprimento do chanfro (Y): distância entre a extremidade anterior do chanfro 

(extremidade da trufa) e o centro da chanfradura nasal.  
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Rui Viveiros 

Comprimento do cranio (X): distãncia entre o centro da chanfradura nasal e a crista 

occipital.  

 

Centro da chanfradura nasal é definido pela linha  que une os ângulos internos dos 

olhos. 

 

A relação entre o comprimento do cranio e o comprimento do chanfro deve ser de 

6:5. O que é que isto significa? Significa que o comprimento do cranio é superior ao 

comprimento do chanfro, numa relação de 6:5.  

 

Se por exemplo o comprimento do cranio for de 13 cm, o comprimento do chanfro 

será de 10,83 cm. 

 

Outros conceitos a reter: 

 

Agnatismo: deficiente posicionamento das maxilas por alongamento uma delas em 

relação à outra. 

 

Prognatismo: deficiente posicionamento relativo das maxilas por alongamento exces-

sivo da maxila inferior. 

 

Endognatismo: deficiente posicionamento relativo das maxilas por alongamento ex-

cessivo da maxila superior. 

 

Sulco frontal: depressão longitudinal na região frontal do cranio.  

 

Olhos amigdaliformes: olhos em forma de amêndoa. 

 

Analisemos então, a cabeça do cão de castro laboreiro, com excepção do seu tama-

nho, que foi abordada na anterior newsletter (nº 64), conforme está definida no actual 

estalão. 

 

 

CABEÇA(actual estalão): Tamanho médio, mais leve que empastada; seca, sem 

ser descarnada; a pele é bem carnuda mas sem rugas; comprida, aproximando-se 

do rectângulo.  
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Rui Viveiros 

 

CABEÇA (proposta de alteração do estalão): 

 

Sobre o tamanho da cabeça já me referi na última newsletter (nº 64), e em conformi-

dade com a minha proposta de alteração do estalão, a cabeça do cão de castro labo-

reiro deve ser sólida, forte e de tamanho regular e proporcional ao seu corpo. 

 

Sobre a forma da cabeça, diz o actual estalão que deve aproximar-se do rectângulo. 

Repito que a  cabeça inclui o cranio e o chanfro 

 

Nunca tal conceito foi mencionado em nenhum estalão da raça. Aliás, sempre foi 

referido que a forma da cabeça aproximava-se da forma piramidal, estreitando o 

chanfro suavemente para a extremidade, sem ser demasiado estreito ou ponteagu-

do.  

 

Refere o actual estalão que o cão de castro laboreiro tem um tipo ligeiramente amas-

tinado. 

 

A versão inglesa do estalão menciona um tipo de mastim ligeiro. 

 

Na minha opinião mastim ligeiro significa amastinado, pois não se trata de um molos-

soide ou mastim puro. 

 

O conceito de “ligeiramente amastinado” só pode significar em rigor um cão do tipo 

“ligeiramente mastim ligeiro”. Deduzo que o redactor da versão portuguesa terá que-

rido referir-se à definição que constava no anterior estalão “tipo lupoide  amastinado”. 

 

A definição de cão lupoide diz respeito a “cães com a cabeça em forma  piramidal, 

chanfro alongado, estreito, com orelhas geralmente erectas....”. Exemplo: Pastor ale-

mão.  

 

A definição de molossoide diz respeito a “cães com cabeça maciça, redonda, cuboi-

de ou aproximando-se do rectangulo, orelhas pequenas e pendentes e chanfro cur-

to...”. exemplo: dogues, mastins, bulldog, etc. 

 

Ora um cão “ligeiramente amastinado” não pode ter uma cabeça de forma rectangu-

lar, pois isso é uma caracteristicas afecta a mastins ou molossoides puros. 
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Rui Viveiros 

Por isso, o conceito de ligeiramente amastinado é antagónico com uma forma de 

cabeça rectangular. 

 

Trata-se, na minha opinião de um erro grosseiro afirmar-se que o cão de castro labo-

reiro tem uma cabeça  aproximando-se do rectângulo, pois tal não corresponde à 

verdadeira realidade dos exemplares existentes da raça, cuja forma de cabeça apro-

xima-se da forma piradimal e não da rectangular. 

 

Em conclusão, a minha proposta de alteração contempla a seguinte redacção: 

 

CABEÇA Tamanho regular, mais leve que empastada; seca, sem ser descarna-

da; a pele é bem carnuda mas sem rugas; comprida, de perfil tendendo para o rectilí-

neo. Predominância do crâneo sobre a face. 

 

A expressão “predominância do cranio sobre a face” significa predominância do cra-

nio sobre o chanfo. 

 

REGIÃO CRANIANA (versão actual do estalão):  

 

Crânio: Moderadamente desenvolvido, ligeiramente saliente e medianamente largo. 

Os eixos crânio-faciais são ligeiramente divergentes com um perfil aproximando-se 

do rectilíneo. As arcadas supra ciliares são pouco pronunciadas com um sulco frontal 

quase imperceptível; a protuberância occipital é pouco pronunciada.  

Stop: Pouco acentuado, mais distante da protuberância occipital do que da trufa.  

 

REGIÃO CRANIANA (proposta de alteração do estalão):  

 

Na minha proposta mantém-se o essencial da redação do actual estalão,  explicitan-

do que o perfil do cranio aproxima-se do rectilineo, tanto frontal como lateramente. 

Ou seja, quando se olha de frente para o cranio, a sua linha superior assemelha-se a 

uma recta. O mesmo acontece com a linha superior lateral do cranio.  

 

REGIÃO FACIAL(versão actual do estalão)::  

 

Trufa: Bem desenvolvida, grande, em linha com o chanfro. As narinas são bem aber-

tas. A trufa é sempre preta.  
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Chanfro: Comprido; direito; forte e adelgaçando-se gradualmente para a extremida-

de, sem ser estreito nem pontiagudo;  

Lábios: Bem rasgados, com as comissuras médias e pouco aparentes; nem carnu-

das; nem pendentes. As mucosas do palato (céu-da-boca) e os bordos labiais são 

fortemente pigmentadas de preto.  

Maxilas/dentes: Potentes, bem musculadas e bem articuladas. Dentição completa, 

dentes brancos, fortes, adaptando-se bem e bem implantados. Articulada em tesou-

ra, sendo aceite em pinça.  

Faces: Planas, convergindo moderadamente para a extremidade do chanfro mas 

sem adelgaçar.  

Olhos: Médios, amendoados, oblíquos, à superfície da órbita, nem proeminentes 

nem encovados. Castanhos, que podem ir desde o castanho claro nas pelagens 

mais claras até ao castanho-escuro, quase preto, nas pelagens mais escuras. A ex-

pressão é relativamente severa. O bordo das pálpebras é preto.  

Orelhas: Colocadas relativamente alto, caindo natural e paralelamente, de cada lado 

da cabeça. Finas e quase triangulares, arredondadas na extremidade; de tamanho 

médio (comprimento igual à largura). Quando o cão está atento, as orelhas são vira-

das para a frente 

 

REGIÃO FACIAL(proposta de alteração):  

 

Trufa: Bem desenvolvida, grande, em linha com o chanfro. As narinas são bem aber-

tas. A trufa é 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 rasgados, com as comissuras médias e pouco aparentes; nem carnu-

das; nem pendentes. As mucosas do palato (céu-da-boca) e os bordos labiais são 

fortemente pigmentadas de preto.  

 

Mandíbulas/dentes: Maxilas potentes, bem musculadas e bem articuladas. Dentição 

completa, dentes brancos, fortes, adaptando-se bem e bem implantados. Articulada 

em tesoura, sendo aceite em pinça.  

 

Faces: Planas, convergindo moderadamente para a extremidade do chanfro mas 

sem adelgaçar.  
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Olhos: Iguais, médios, amendoados, oblíquos à superfície da órbita, nem proeminen-

tes nem encovados, castanhos, que podem ir desde o castanho claro nas pelagens 

mais claras até ao castanho escuro, quase preto, nas pelagens mais escuras. Ex-

pressão um pouco severa e rústica. O bordo das pálpebras é preto, admitindo-se que 

estas possam apresentar-se muito ligeiramente descaídas. 

 

Na minha proposta admite-se assim que as pálpebras possam apresentar-se muito 

ligeiramente descaídas, o que é natural nos cães amastinados. 

 

Orelhas: Inserção acima da média, caindo e pendendo naturalmente e, paralelamen-

te, de um e outro lado da cabeça, como que placadas; Pouco espessas e quase tri-

angulares, arredondadas na extremidade, com comprimento igual à largura 

(aproximadamente, 12cm X 12cm). 

 

Nas dimensões das orelhas volta-se à redacção do estalão de 1935, com a explicita-

ção das suas medidas aproximadas (aproximadamente, 12cm X 12cm). 

 

Quando o cão está atento, as orelhas voltam-se para diante, ficando a face externa 

em posição anterior.  

 

 

DEFEITOS DA CABEÇA (actual estalão) 

 

DEFEITOS: Qualquer desvio em relação ao estalão deve ser considerado como 

um defeito e será penalizado em função da sua gravidade e das suas consequências 

na saúde e bem-estar do cão.  

Cabeça: Muito volumosa, ossuda ou carnuda, muito estreita, comprida ou pontiagu-

da.  

Orelhas: De inserção atípica, muito grandes, carnudas e redondas.  

  

DEFEITOS GRAVES:  

Olhos: Amarelos, pálpebras descaídas.   
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DEFEITOS ELIMINATÓRIOS (DESQUALIFICAÇÕES):  

Crânio / Chanfro: Eixos crânio-faciais convergentes.  

Trufa: De qualquer cor que não seja a preta.  

Maxilas: Prognatismo inferior ou superior.  

Olhos: Esbranquiçados ou desiguais de tamanho.  

Surdez: Congénita.  

 

 

DEFEITOS DA CABEÇA (proposta de alteração do estalão) 

 

 

DEFEITOS: Qualquer desvio em relação ao estalão deve ser considerado como 

falta e penalizado na exacta proporção da sua gravidade e das suas consequências 

na saúde e bem-estar do cão. 

 

Excluo dos defeitos simples aqueles que são mencionados no actual estalão, pois é 

incompreensível que caracteristicas como a cabeça muito volumosa, ossuda ou car-

nuda, muito estreita, comprida ou pontiaguda, e orelhas de inserção atípica, muito 

grandes, carnudas e redondas, sejam considerados apenas como defeitos simples, 

pois são elementos fundamentais da tipicidade da raça.  

  

DEFEITOS GRAVES: 

 

Cabeça: Muito volumosa, ossuda ou carnuda, muito estreita, comprida e pontiaguda. 

Perfil convexo. Comissuras grandes, carnudas e muito pendentes. 

 

Orelhas: de inserção e forma atípica, não placadas, muito grandes ou pequenas, car-

nudas e redondas 

 

Olhos: Amarelos, redondos, de tamanho grande, pálpebras pronunciadamente des-

caídas 

 

DEFEITOS ELIMINATÓRIOS (DESQUALIFICAÇÕES): 

 

Cabeça: atípica; convergência de eixos crânio-faciais. 

  

Maxilas: Prognatismo ou endognatismo. 
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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 

O actual estalão fala em prognatismo superior ou inferior. Ora essa redacção é tecni-

camente incorrecta. Os termos correctos são endognatismo e prognatismo.  

 

Trufa, Lábios, Bordo das Pálpebras: de coloração que não seja a preta 

 

Olhos: Gázeos (de cor verde-azulado ou esverdeado) ou desiguais de tamanho. 

 

O actual estalão fala em olhos esbranquiçados. Talvez se queira referir à existência 

de cataratas. Contudo, retoma a redação do estalão de 1935, considerando que os 

olhos gázeos (de cor verde-azulado ou esverdeado), são um defeito eliminatório, 

pois têm influência nefasta na tipicidade da raça, em particular na sua melanização. 

 

Surdez: Congénita. 

 

 

 

 

 

CACHORROS DISPONÍVEIS DE NINHADAS COM O AFIXO “CAMPOS DO 
LIS” 

 
 
Neste momento, temos cachorros disponíveis das seguintes ninhadas: 
 

 

   Ninhada nascida em 20 de Outubro de 2013  

 (MARTI  X VICKY DOS CAMPOS DO LIS) 

 

Temos disponível um macho cor do monte 
 
  

 Ninhada nascida em 26 de Outubro de 2013  

 (MARTI  X KIKA DOS CAMPOS DO LIS) 

   
 Temos disponíveis dois machos cor do monte. 
 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


