
NEWSLETTER Nº 11 / Agosto 2010 

   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

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.  
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Cauda do Cão de Castro Laboreiro 

 

O estalão actual do Cão de Castro Laboreiro fixa as seguintes características: 

 

CAUDA: Inteira, de inserção mais alta do que média, grossa na base; descendo 

até ao curvilhão, quando o animal está sossegado, caída naturalmente entre as felpu-

das nádegas, mas destacando-se delas; de pêlo espesso e longo, sobretudo por de-

baixo, dando-lhe uma maior grossura na parte média, com o terço caudal muito enca-

belado por baixo; airoso porte, em alfange, de ordinário pendente; se o animal está 

excitado, a cauda ultrapassa a linha do dorso, inclina-se para cima, para diante e um 

pouco para o lado, mas nunca para baixo em trompa. 

 

A cauda do Cão de Castro Laboreiro é um elemento da sua morfologia, que para além 

do seu aspecto estético, revela também informação sobre a sua genealogia.  

 

É relativamente consensual que o Cão de Castro Laboreiro terá tido antepassados 

comuns com outras raças portuguesas, nomeadamente com o Cão da Serra da Estre-

la e o Rafeiro Alentejano. 

 

Na região do solar de Castro Laboreiro encontram-se ainda alguns exemplares com 

cauda mais compridas ultrapassando o curvilhão e por vezes enrolada na ponta ou no 

terço médio, formando por vezes gancho ou curvar em trompa. 

 

Estas características correntes em Cães Serra da Estrela ou Rafeiros Alentejanos po-

dem aparecer em Cães de Castro Laboreiro mais fortes e mais amastinados.  
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Os castrejos mais antigos não davam muito relevância a esta questão, e ainda hoje é 

possível observarem-se alguns exemplares com este defeito.  

 

Este defeito pode ser corrigido com relativa facilidade recorrendo ao cruzamento com 

outros exemplares sem o mesmo defeito. 

 

Em sentido contrário, é possível observarem-se exemplares de Cão de Castro Labo-

reiro com caudas curtas e direitas. Estas caudas que formalmente não são penaliza-

das no estalão da raça e que são incapazes de fazerem alfange, são, no meu enten-

der, incaracterísticas da raça do Cão de Castro Laboreiro, e deveriam ser penaliza-

das como defeito.  

 

 

Caudas em Alfange 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 
3 

Rui Viveiros 

 

Ri Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 
4 

Rui Viveiros 

Caudas que enrolam para o lado 
 

 

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 

 
 

Cauda em descanso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


