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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 

 
 

1ª EXPOSIÇÃO CANINA NACIONAL DO MONTIJO 
 

Mais dois prémios para os “Campos do Lis”. 

 

Melhor Exemplar da Raça do Cão de Castro Laboreiro e CAC para a cadela VICKY 

DOS CAMPOS DO LIS. 

 

RCAC para a cadela LUA DOS CAMPOS DO LIS. 

 

VICKY DOS CAMPOS DO LIS 

Rui Viveiros 
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FINAL DAS RAÇAS PORTUGUESAS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

A MINHA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTALÃO DA RAÇA DO CÃO 

DE CASTRO LABOREIRO   

 

(PARTE 2) 

 

Continuo a apresentar a proposta que iniciei na anterior newsletter. As alterações 

propostas estão em letra de cor vermelha. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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FLASH DOS CAMPOS DO LIS 
(THOR X MUSA DOS CAMPOS DO LIS) 

 
 

ESTALÃO ACTUAL 

 

 

(continuação) 

 

TRONCO: 

 

Linha superior: Recta, horizontal ou ligeiramente mergulhante. 

 

Garrote: Bem ligado ao pescoço e tronco. 

 

Dorso: Comprimento regular; forte; mais comprido que a região lombar. 

 

Lombo: Curto; largo; bem musculado, liga-se de uma forma harmoniosa com a garupa. 
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Garupa: Curta, larga, musculada, com suave inclinação. Pode evidenciar uma leve 

predominância em relação à altura ao garrote. 

 

Peito: Em ogiva, regularmente profundo; largo; alto. 

 

Linha inferior e ventre: Apreciável inclinação de esterno às virilhas; ventre nada 

volumoso e até ligeiramente retraído, mostrando sensível diferença de nível entre as 

regiões xifóideia e púbica. 

 

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 

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

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

encabelado 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. 

 

MEMBROS: 

 

MEMBROS ANTERIORES: Fortes e bem musculados. Muito correcto de aprumos, 

quando vistos pela frente e de perfil; ossatura bem desenvolvida. 

 

Ombros: Articulações e ângulos bem desenvolvidos, ângulo escápulo-umeral de re-

gular abertura. 

 

Braços: Bem cobertos de músculos poderosos. 

 

Antebraços: Direitos e diminuindo gradualmente de volume de cima para baixo, até à 

quartela; ossatura bem desenvolvida, um tanto cilindróides. 
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Metacarpos: Nem muito compridos nem inclinados em excesso. 

 

Mãos: Proporcionais à corpulência e mais arredondadas que compridas, tendendo 

para o felino; dedos grossos, naturalmente encurvados, sem desvios para fora 

(espalmados) ou para dentro (enclavinhados); bem unidos; unhas bem nascidas, 

pretas ou cinzento escuro, lisas, rijas, de gastamento regular e palmas grossas e 

coriáceas. 

 

MEMBROS POSTERIORES: Fortes e bem musculados. Muito correcto de aprumos, 

quando vistos de perfil e por trás; ossatura bem desenvolvida. 

 

Coxas: Bem cobertas de músculos poderosos, facilmente apreciáveis por detrás; 

 

Joelhos: Ângulo articular fémuro-tibial aberto. 

 

Pernas: Boa ossatura, musculadas. 

 

Jarretes: Altos; a linha do curvilhão inclina-se um pouco para diante da vertical 

(ligeiramente acurvilhados), articulações e ângulos bem desenvolvidos, ângulo tí-

biotársico de regular abertura, medianamente obtuso. 

 

Metatarsos: Ossatura bem desenvolvida um tanto cilindróides. 

 

Pés: Em tudo idênticos às mãos. Podem apresentar presunhos simples ou duplos. 
 
 
ANDAMENTOS: Movimentos de locomoção rítmicos e fáceis, deslocando -se os 

membros paralelamente ao plano sagital do corpo. O passo normal e às vezes o pas-

so travado, são os que mais utiliza para se deslocar, a não ser que uma causa deter-

minante o leve a mover-se mais apressadamente (trote ou galope). 
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REX DOS CAMPOS DO LIS 
(VIRIATO X MUSA DOS CAMPOS DO LIS) 

 

 

A MINHA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTALÃO ACTUAL  

CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

 

(continuação) 

 

TRONCO: 

 

Linha superior: Recta, horizontal ou ligeiramente mergulhante. Admite-se uma diferença 

média de 1-2 cm entre a altura da garupa e a altura do garrote. 

 

Garrote: Bem ligado ao pescoço e tronco. 

 

Dorso: Comprimento regular; forte; mais comprido que a região lombar. 
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Lombo: Curto; largo; bem musculado, liga-se de uma forma harmoniosa com a garu-

pa. 

 

Garupa: Curta, larga, musculada, com suave inclinação. Pode evidenciar uma leve 

predominância em relação à altura ao garrote (admite-se uma diferença média de 1-2 

cm). 

 

Peito: Em ogiva, regularmente profundo; largo; alto. 

 

Linha inferior e ventre: Linha inferior de apreciável inclinação de esterno às virilhas; 

ventre nada volumoso e até ligeiramente retraído, mostrando sensível diferença de 

nível entre as regiões xifóideia e púbica. 

 

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 

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

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

encabelado 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. 

 

MEMBROS: 

 

MEMBROS ANTERIORES: Fortes e bem musculados. Muito correcto de aprumos, 

quando vistos pela frente e de perfil; ossatura bem desenvolvida. 

 

Ombros: Articulações e ângulos bem desenvolvidos, ângulo escápulo-umeral de re-

gular abertura. 

 

Braços: Bem cobertos de músculos poderosos. 

 

Antebraços: Direitos e diminuindo gradualmente de volume de cima para baixo, até à 
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Antebraços: Direitos e diminuindo gradualmente de volume de cima para baixo, até à 

quartela; ossatura bem desenvolvida, um tanto cilindróides. 

 

Metacarpos: Nem muito compridos nem inclinados em excesso. 

 

Mãos: Proporcionais à corpulência e mais arredondadas que compridas, tendendo 

para o felino; dedos grossos, naturalmente encurvados, sem desvios para fora 

(espalmados) ou para dentro (enclavinhados); bem unidos; unhas bem nascidas, 

pretas ou cinzento escuro, lisas, rijas, de gastamento regular e palmas grossas e 

coriáceas. 

 

MEMBROS POSTERIORES: Fortes e bem musculados. Muito correcto de aprumos, 

quando vistos de perfil e por trás; ossatura bem desenvolvida. 

 

Coxas: Bem cobertas de músculos poderosos, facilmente apreciáveis por detrás; 

 

Joelhos: Ângulo articular fémuro-tibial aberto. 

 

Pernas: Boa ossatura, musculadas. 

 

Jarretes: Altos; a linha do curvilhão inclina-se um pouco para diante da vertical 

(ligeiramente acurvilhados), articulações e ângulos bem desenvolvidos, ângulo tí-

biotársico de regular abertura, medianamente obtuso. 

 

Metatarsos: Ossatura bem desenvolvida um tanto cilindróides. 

 

Pés: Em tudo idênticos às mãos. Podem apresentar presunhos simples ou duplos. 

 

ANDAMENTOS: Movimentos de locomoção rítmicos e fáceis, deslocando -se os 

membros paralelamente ao plano sagital do corpo. O passo normal e às vezes o pas-

so travado, são os que mais utiliza para se deslocar, a não ser que uma causa deter-

minante o leve a mover-se mais apressadamente (trote ou galope). 
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Vêem-se exemplares que, em virtude das massas musculares das coxas terem ad-

quirido um acentuado desenvolvimento (nadegudos), apresentam esta particularida-

de no andar: fazem movimentos oscilatórios de um para outro lado, quando deambu-

lam ao passo (gingões). (2) 

 

NOTAS 

 

(2) redacção idêntica à constante no primeiro estalão da raça do cão de castro labo-

reiro, elaborado, em 1935, pelo Prof. Manuel Marques. 

 

(continua) 

 

LUZ DOS CAMPOS DO LIS 

(LIS X UNA) 

Rui Alberto da Costa 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 

 

PRÓXIMAS NINHADAS  “CAMPOS DO LIS” 

 

 Ninhada com nascimento previsto para final de Maio de 2011, filha de VIRIATO 

(RI 71986) X MUSA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 384208) 

 

 Ninhada com nascimento previsto para meados de Junho de 2011, filha de VI-

RIATO (RI 71986) X BRISA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 418153) 

 

 

 

                           

                                           Votos de uma  

     BOA PÁSCOA 

 

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


