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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.  
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Rui Viveiros 

A importância do Cão de Castro Laboreiro de pelagem Lobeiro Escuro 

na criação e selecção da raça 

 

Durante muitos anos, nalguns canis importantes da raça, praticamente só eram cria-

dos exemplares de pelagem lobeiro escuro. Esporadicamente apareciam alguns 

exemplares de pelagem lobeiro comum. 

 

Graças a isso, muitas pessoas ainda hoje associam o Cão de Castro Laboreiro a um 

cão de pelagem escura.  

 

Na década de 90 e primeira década de dois mil, começaram a ser mais difundidos 

alguns exemplares com pelagens de outras cores (lobeiro claro e cor do monte), com 

origem principal em cães da região do solar de Castro Laboreiro. 

 

A maior divulgação destas pelagens veio contribuir para a diminuição dos lobeiros 

escuros e um acréscimo significativo de lobeiros claros e cor do monte. 

 

Actualmente, existem criadores que não possuem no seu canil qualquer exemplar 

lobeiro escuro. 

 

Em certas situações, passou-se de um extremo ao outro. 

 

No meu entender, o cruzamento sucessivo de lobeiro escuro x lobeiro escuro  contri-

buiu, numa determinada fase da raça, para limitar fortemente a riqueza cromática da 

pelagem do Cão de Castro Laboreiro, que é indiscutivelmente uma das suas princi-

pais características raciais. 
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LOBEIRO ESCURO 
 

 

Hoje, assiste-se a um outro procedimento contraproducente para a raça do Cão de 

Castro Laboreiro, que é o facto de alguns criadores cruzarem sucessivamente, entre 

si, exemplares de pelagens mais claras (ex: lobeiro claro x lobeiro claro; lobeiro claro x 

cor do monte; cor do monte x cor do monte, etc) 

 

Estes cruzamentos vão dar origem a alguns descendentes demasiado claros e diluí-

dos, com escassez de pêlos pretos na sua pelagem e falta da pigmentação preta em 

zonas bem definidas do cão. 

 

De acordo com o estalão em vigor da raça, o Cão de Castro Laboreiro deve ser forte-

mente pigmentado de preto, em determinadas zonas do seu corpo, designadamente, 

na trufa, céu da boca, bordos labiais, pálpebras e unhas, para além de possuir uma 

abundante presença de pêlos pretos na sua pelagem. 

Rui Viveiros 
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Na criação e selecção do Cão de Castro Laboreiro, como na vida em geral, a solução 

é o equilíbrio. 

 

Por isso, recomendo vivamente que num casal de Cães de Castro Laboreiro, o ma-

cho ou a fêmea sejam lobeiros escuros. 

 

Nascerão cachorros lobeiro escuro e outros cachorros mais claros.  

 

Verifica-se ainda que os cachorros mais claros resultantes destes cruzamentos, têm 

normalmente uma maior riqueza em pêlos escuros e melhor pigmentação preta nas 

zonas exigidas pelo estalão da raça. 

 

Em coerência como criador, e visto não possuir nenhum macho lobeiro escuro, tenho 

vindo a seleccionar um número significativo de fêmeas lobeiro escuro.  

 

Na região do solar de Castro Laboreiro sempre existiram também exemplares lobeiro 

escuro. 

 

Alguns dos excelentes reprodutores castrejos eram lobeiros escuros, cito por exem-

plo, os casos do Salazar e do Piloto Ramon. 

 

Em síntese, considero que numa correcta criação e selecção da raça do cão de cas-

tro laboreiro, é indispensável a existência de exemplares com pelagem lobeiro escu-

ro.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Novas Fotos da actual Ninhada 
 

 

A nossa ninhada actual, nascida em 17 de Novembro de 2010, são filhos de LIS CH 

PT (LOP 374338) X RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO (RI 74175). 

 

Com oito semanas de idade, apresentam-se novas fotos dos cachorros. 

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 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


