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1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

Haverá potencial genético na raça do cão de castro laboreiro.  

para a existência de uma variedade de  

cão de castro laboreiro de pêlo comprido? 

 

Em geral, nunca foi fácil lidar com as diferenças, e no mundo da canicultura isso tam-

bém é verdade. 

 

Na realidade de todas as raças caninas, e não só, aparecem sempre exemplares que 

não estão totalmente conformes os estalões ou standards das respectivas raças. 

 

Os mais acérrimos defensores da pretensa pureza ou genuinidade oficial das raças, 

usando muitas vezes de alguns truques e muita dissimulação procuram iludir a realida-

de, escamoteando ou ignorando essas diferenças. 

 

Mas não é possível iludir a realidade, seria como tapar o sol com uma peneira. 

 

Na raça do cão de castro laboreiro são vários os exemplos de diferenças na raça, que 

verdadeiramente só aqueles que já fizeram ou fazem a criação os conhecem bem. 

 

Não é o propósito desta newsletter abordar assuntos, tais como: as cores da pelagem, 

o tamanho e corpulência, o subpêlo e tantas outras características e aspectos da raça 

que já foram objecto de anteriores newsletters e que qualquer um pode ler no nosso 

site, pois essa informação é pública e gratuita. 

 

Na presente newsletter, o objectivo é analisar o eventual potencial genético da raça 

para a possível existência de uma variedade de cão de castro laboreiro de pêlo compri-

do.  
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Rui Viveiros 

Vejamos alguns factos: 

 

No 1º estalão oficial da raça do cão de castro laboreiro, elaborado em 1935, pelo 

Prof. Manuel Marques, publicado na separata nº 272 da “Revista de Medici-

na Veterinária”, com cópia integral no nosso site, pode-se ler na pág. 10 que 

“…na mesma carta (do Visconde de Paço da Nespereira) se formula a hipó-

tese se existirão duas variedades de castro laboreiro: a de pêlo liso e a de 

pêlo riço. De tudo quanto vi, não julgo poder deduzir elementos que permi-

tam aceitar, como admissíveis duas variedades nesta raça; pelo que julgo ter 

fundamentado bem as características étnicas que fazem parte do estalão 

que, seguidamente, apresento. 

No quadro da sinopse comparativa entre os caracteres diferenciais entre o cão 

da serra da estrela e o cão de castro laboreiro (pág. 29), pode–se facilmente 

verificar que o cão da serra da estrela apresenta pêlo curto e pêlo comprido, 

e que o cão de castro laboreiro apresenta pêlo meio-curto (5 cm aproximada-

mente). 

 

São factos, porque constam do 1º estalão oficial da raça. Não é a minha opinião ou 

de qualquer outra pessoa. 

 

De acordo com o dicionário de língua portuguesa, da Porto Editora, “riço” (pêlo) ad-

vém do adjectivo “crespo”, que significa eriçado, ondulado, franzido. Pêlo riço será 

então um pêlo eriçado, ondulado e franzido. 

 

Não obstante toda as opções daqueles que, ao longo de décadas, influenciaram e 

redigiram os posteriores estalões da raça do cão de castro laboreiro, o facto é que o 

1º estalão oficial da raça de 1935, afirmava claramente que o pêlo do cão de castro 

laboreiro era meio-curto, cujo comprimento (5 cm aproximadamente) estava 

compreendido entre o comprimento do serra da estrela de pêlo curto e o comprimen-

to do serra da estrela de pêlo comprido. 
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Rui Viveiros 

O Prof. Manuel Marques, médico veterinário conceituado e autor do 1º estalão oficial 

da raça de 1935, nunca afirmou ou escreveu que o cão de castro laboreiro tinha pêlo 

curto, como está fixado no actual estalão da raça. 

 

Dando como exemplo positivo, na raça do rafeiro alentejano, os seus criadores e o 

respectivo clube de raça sempre lutaram e não permitiram que no estalão desta raça 

fosse retirado a preferência pelo pêlo de meio-comprimento. 

 

Mas a realidade dos cães da raça do cão de castro laboreiro está e estará sempre 

para além da vontade administrativa de quem, temporal e conjunturalmente, tem in-

fluência e poder politico para determinar a versão oficial do estalão. 

 

A realidade genética da raça, e o que resulta dos seus múltiplos cruzamentos  não se 

coaduna muitas vezes com os desejos e vontades de quem se pretende ser detentor 

da “verdade oficial” da raça. 

 

Só conhece verdadeiramente a raça do cão de castro laboreiro quem ao longo de 

anos, se tem dedicado à sua criação e selecção.  

 

Infelizmente, falta a alguns responsáveis da canicultura oficial, a humildade o  conhe-

cimento do que é a criação desta raça. Se o tivessem, poderiam zelar melhor pela 

sua valorização e entenderiam melhor as diferenças e potencialidades existentes. 

 

Em primeiro lugar como aficionado da raça do cão de castro laboreiro, e mais tarde 

como criador da mesma, sempre pude constatar a existência de exemplares da raça 

com pêlo meio-curto e até com pêlo mais longo. 

 

Infelizmente, a prática de alguns daqueles que criavam e criam a raça, quando se 

deparavam com diferenças visíveis nas ninhadas era a eliminação daqueles que não 

estavam de acordo com os seus desejos ou com o estalão oficial.  
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Rui Viveiros 

Foi assim, com os exemplares unicolores ou monocromáticos, com os exemplares 

mais pequenos ou maiores, com aqueles com maior presença de branco, etc . 

 

A verdade é que nem décadas de selecção da raça, impediram aquilo que é determi-

nado geneticamente e que está no genótipo dos nossos cães. 

 

Os exemplares unicolores ou monocromáticos (fulvos, amarelos e negros) continuam 

a existir, e na minha opinião, baseada na realidade actual da raça, e da propagação 

significativa de exemplares portadores dessas características, tenderão a aparecer 

com mais frequência. 

 

A grande maioria dos exemplares continuará a apresentar pelagens mescladas e 

mescladas raiadas 

 

Os exemplares mais pequenos e ligeiros (sem quaisquer caracteristicas de mastim) 

continuarão a coexistir com os exemplares mais fortes, maiores e mais amastinados 

(molossóides tipo montanha). Naturalmente que, também aqui, os conceitos de quali-

dade tenderão a ser antagónicos, persistindo o anacronismo e as águas turvas em 

que tem vivido a raça. 

 

Todos os exemplares da raça continuarão a apresentar subpêlo, e a grande  maioria 

terá, pelo menos, vestígio de barbela.  

 

E os exemplares com pelagem mais comprida coexistirão com pelagens muito curtas 

(1-2 cm de comprimento). 

 

A presença de branco continuará a aparecer, não obstante a teimosia de se preten-

der eliminá-lo, pois inequivocamente ele faz parte do património genético da raça.  

 

Hoje felizmente, com o enquadramento legal que existe, a eliminação física de ca-

chorros ou cães, não é aceitável, pois é crime e é punível com prisão. 
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A tendência será a não eliminação física dos “diferentes”, mas a sua adopção, a es-

terilização e o não registo oficial desses exemplares. Mas nada disso, mesmo assim, 

impedirá que continuem a existir. 

 

Voltemos à questão da eventual existência de uma variedade de cão de castro labo-

reiro de pêlo comprido. 

 

Como criador, não tenho grandes dúvidas, de que essa variedade poderia   existir de 

facto. 

 

Só não existe, porque os exemplares que apresentavam essas caracteristicas foram 

sendo eliminados ao longo dos tempos ou votados à completa marginalização. 

 

Mas como nos exemplos anteriores, a realidade genética da raça é incontornável. 

 

A característica “pêlo comprido” é geneticamente autossómica recessiva, como acon-

tece, por exemplo, no cão da serra da estrela. 

 

Na primeira metade do século vinte, segundo algumas informações disponíveis, a 

grande maioria dos cães da serra da estrela eram de pêlo curto. 

 

A característica “pêlo curto” é, também segundo os entendidos nesta raça, uma ca-

racterística autossómica dominante. 

 

A característica “pêlo curto” domina, pois, a caracteristica “pêlo comprido” que é re-

cessiva. 

 

No cão da serra da estrela se se cruzar dois exemplares de “pêlo comprido” nasce-

rão sempre e apenas exemplares de “pêlo comprido”, tanto machos como fêmeas.  

 

Os exemplares de “pêlo curto” podem ser homozigóticos ou heterozigóticos.  
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Homozigóticos significa que apenas apresentam os genes responsáveis pela carac-

teristica “pêlo curto”. Se se cruzarem dois exemplares homozigóticos de pêlo curto, 

só nascerão exemplares de “pêlo curto”. 

 

Mas se forem heterozigóticos (apresentam o fenótipo de pêlo curto, mas são porta-

dores do gene recessivo responsável pelo pêlo comprido), do cruzamento de dois 

exemplares de pêlo curto heterozigóticos, nascerão exemplares de pêlo curto e 

exemplares de pêlo comprido (teoricamente 25%).  

 

Se se cruzar um exemplar de cão da serra da estrela de pêlo curto heterozigótico 

(portador do gene recessivo) e um exemplar de pêlo  comprido, nascerão, teorica-

mente, 50% de cães (machos e fêmeas) de pêlo curto (todos portadores do gene 

responsável pelo pêlo comprido) e 50% (machos e fêmeas) de cães de pêlo compri-

do. 

 

Todos nós sabemos que, na realidade da raça do cão da serra da estrela, é mais 

aliciante e apelativa para a canicultura oficial, para a generalidade das pessoas e 

para os concursos caninos, a variedade de pêlo comprido, que é hoje largamente 

maioritária na raça.     

 

Também todos nós sabemos das resistências que houve em diversas raças, para 

que fossem reconhecidas oficialmente, as variedades de pêlo comprido.   

 

Só muito recentemente é que esse reconhecimento foi feito nalgumas raças. E dou 

apenas como exemplos, as variedades de pastor alemão de pêlo comprido e a varie-

dade de São Bernardo de pêlo comprido. 

 

Mas essas são outras raças, outros povos e outros países! 

 

Mas será que tal poderia acontecer na raça do cão de castro laboreiro? 
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Rui Viveiros 

Só a experiência o poderia efectivamente comprovar, se houvesse vontade política 

de avançar por esse caminho! 

 

Uma coisa é certa. Nascem ocasionalmente cachorros de castro laboreiro de pela-

gem mais comprida. 

 

Ao longo destes anos tenho tido conhecimento, em diversos criadores, do nascimen-

to ocasional de vários exemplares de raça com pêlo comprido, descendentes de pro-

genitores de pêlo curto ou meio-curto.. 

 

Para mim, a explicação razoável é de que os progenitores em causa, são portadores 

do gene recessivo responsável pelo pêlo comprido. E em presença de dois reprodu-

tores portadores do gene recessivo responsável pelo pêlo comprido, aparecem 

exemplares fenotipicamente com pêlo comprido. 

 

De seguida, apresento fotos que possuo, de cachorros da raça do cão de castro la-

boreiro com pêlo mais comprido: 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

Naturalmente que, alguns simplistas avessos às diferenças que a genética determi-

na, dirão tratar-se do resultado de cruzamentos de castros laboreiros com rafeiros ou 

com outras raças.  

 

Mas as fotos destes cachorros, bem de outros diversos cachorros que fui observando 

ao longo dos anos, nascem de castros laboreiros genuínos, alguns deles com ascen-

dência conhecida até à 5ª geração, ascendentes esses que apresentavam sempre 

pêlo curto ou meio curto, e com pedigree registado. 

 

Daqui resulta, na minha opinião, que a possibilidade da existência de uma variedade 

de pêlo comprido na raça do cão de castro laboreiro, é real, bastaria para tal uma 

criação e selecção dos exemplares que vão aparecendo com pêlo mais comprido. 

 

Se isso é desejável e vantajoso para a raça, deixo isso à consideração e critério dos 

criadores e dos responsáveis da canicultura. 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Se calhar noutros países, haveria quem não enjeitasse pura e simplesmente essa 

possibilidade, e procuraria uma mais valia nessa opção. 

 

Aqui em Portugal e com a realidade que temos, certamente nada acontecerá, e conti-

nuarão a ser excluídos os exemplares de pelagem comprida.  

 

 

 

 

Ligeira subida dos registos oficiais  

da raça do cão de castro laboreiro no ano de 2014 

 

De acordo com o Ralatório e Contas de 2014 do Clube Português de Canicultura 

foram efectuados 175 novos registos na raça, a esmagadora maioria respeitantes ao 

nascimento de novos cachorros. 

 

Os 175 registos efectuados repartem-se em 134 LOP e 41 RI. 

 

Estes registos representam mais 29 registos do que em 2013, e um acréscimo de 

19,86% em relação ao ano anterior. 

 

A raça do cão de castro laboreiro, no quadro das 12 raças caninas nacionais e res-

pectivo ranking, ficou situada em 7º lugar. 

 

É uma boa notícia, pois evidencia que os principais criadores da raça, não obstante 

todas as dificuldades existentes, não esmoreceram e continuam a zelar pela difusão 

e valorização da raça.   

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhadas actuais com o Afixo de criador “Campos do Lis” 
 

   
Ninhada MARTI X FLORA DOS CAMPOS DO LIS 

 

Ninhada, nascida em 09 de Março de 2015. Actualmente, estão disponíveis cinco 

machos e duas fêmeas. 

 

Eis novas fotos dos cachorros: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninhada MARTI X LUA DOS CAMPOS DO LIS 

 

Ninhada, nascida em 09 de Março de 2015. Actualmente, estão disponíveis duas 

fêmeas. 

 

Eis novas fotos dos cachorros: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Ninhada GAMA DOS CAMPOS DO LIS X NICE DOS CAMPOS DO LIS 
 

Ninhada, nascida em 09 de Março de 2015. Actualmente, estão disponíveis três ma-

chos e três fêmeas. 

 

Eis novas fotos dos cachorros: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

19 

rui.viveiros@sapo.pt 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninhada GAMA DOS CAMPOS DO LIS X GHOTA DOS CAMPOS DO LIS 

(ÍRIS) 

 

Ninhada, nascida em 03 de Abril de 2015. Estão disponíveis três machos e três fê-

meas, que serão entregues a partir de 5 de Junho de 2015. 

 

Eis novas fotos dos cachorros: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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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 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


