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Um caso documentado de pelagem realmente lobeira  

em Cão de Castro Laboreiro 

 

 

Nas minhas newsletters nº 5 e nº 22, já abordei a questão das pelagens do Cão de 

Castro Laboreiro. 

 

Nessa última (nº 22) afirmei que a generalidade das pelagens do Cão de Castro Labo-

reiro são pelagens com o factor brindle, ou seja, são pelagens raiadas ou tigradas. 

 

Obviamente que esta afirmação não é pacífica, quando durante muito tempo se con-

vencionou, classificar de lobeiras essas pelagens. 

 

Como irei abordar na próxima newsletter, a Parte 3. da minha proposta de alteração 

do estalão oficial da raça, e onde a questão das pelagens vai ser incluída, considerei 

que fazia todo o sentido dar, previamente, conhecimento de um caso concreto e bem 

documentado de pelagem verdadeiramente lobeira em Cão de Castro Laboreiro.   

 

Trata-se de uma cadela com actualmente 18 meses de idade 
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Cadela de pelagem lobeira (RI 75547) 
 
 

 

Pode-se observar a existência de um manto escuro (pêlos escuros com base clara), 

as patas, a zona ventral, a zona do pescoço e parte do focinho são claras, com a 

presença de pigmentos feomelanicos, neste caso fulvos. 

 

A extremidade da cauda possui também abundantes pêlos escuros. 

 

Para que não haja dúvidas sobre a ascendência desta cadela, apresento de segui-

da as imagens do pai e da mãe desta cadela, que são Cães de Castro Laboreiro da 

região do solar da raça. 
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O PAI   (RI 74591) 

 
 

 

 

O pai (RI 74591) é um cão de trabalho e foi melhor exemplar da raça no Concurso 

Tradicional do Cão de Castro Laboreiro, realizado em 15 de Agosto de 2009. 

 

Este cão aparece com, algum destaque, no Livro de Cães de Gado, editado recente-

mente pelo Grupo Lobo. 

 

Sobre a sua verdadeira ascendência, como ocorre infelizmente com alguma frequên-

cia com cães oriundos da região do solar, existem algumas dúvidas e reservas. 

 

 

Rui Viveiros 
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Agora, a mãe. 

A MÃE  -  LOP 445539 

 

O pai desta cadela (LOP 445539) é o macho KASTROH, que por sua vez é filho do BO-

BI (melhor exemplar da raça em monográfica da raça e diversos Concursos Tradicio-

nais) e da ALAIKA (filha do Roque da Casa da Algodeia e da Laika). 

 

A mãe desta cadela (LOP 445539) é a LOBA, campeã da Europa, de Portugal, de Es-

panha e de Gibraltar.  

 

Como poderemos observar a filha deste casal (RI 74591 x LOP 445539), e que é objec-

to do presente artigo, apresenta uma pelagem que, apesar da mesma ser policromática 

e composta, é bem diferente da pelagem dos pais que são exemplares de pelagem rai-

ada. 

Rui Viveiros 
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Para se poder conhecer melhor a evolução da pelagem desta cadela (RI 75547), 

apresento duas fotos dela quando era cachorra. 

 

      15 dias de idade (cachorra da direita) 
 

Rui Viveiros 
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Um mês de idade (RI 75547) 
 

 

Como podem verificar a cadela quando era cachorra, apresentava-se claramente 

mais escura comparativamente à cor que tem actualmente, nomeadamente nas pa-

tas, ventre e algumas zonas da cabeça. 

 

As patas, o ventre e algumas zonas da cabeça deixaram de apresentar pêlos eume-

lânicos (pêlos escuros) para apresentar pêlos claros (fulvos). 

 

Como explicar então o aparecimento desta pelagem diferente dos pais? 

 

Naturalmente porque essa característica se encontra no genótipo (conjunto das ca-

racteristicas  genéticas) do pai ou da mãe ou de ambos.  

 

Como é comandada  a hereditariedade desse factor?  

Rui Viveiros 
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Para falar com verdade e rigor, só estudando de forma séria. 

 

Todavia, para entender melhor esta pelagem, poderei dizer que esta cadela já foi 

cruzada com um macho de pelagem tradicional (raiada) e não pariu nenhum cachor-

ro com a sua pelagem.  

 

Aparentemente, os cachorros não a apresentam porque o macho não é portador des-

sa característica e a mesma será provavelmente recessiva. 

 

Aparentemente, poderíamos comprovar isso se cruzássemos no futuro, um destes 

cachorros machos com a própria mãe, e verificássemos se nasciam cachorros idênti-

cos à mãe. 

 

É fácil a qualquer pessoa observar esta pelagem e compará-la com as pelagens lo-

beiras que apresenta, por exemplo o Cão Lobo Checoslovaco, raça recente que re-

sultou da hibridação entre o lobo e o cão.   

 

Infelizmente na canicultura quando não se consegue caracterizar bem uma pelagem 

composta e mesclada, diz-se erradamente que é uma pelagem lobeira. 

 

Com este exemplo objectivo e concreto acabei de referir-me a uma pelagem que não 

é habitual ocorrer na raça do Cão de Castro Laboreiro (só conheço este exemplo e 

de uma irmã de ninhada da mesma), mas que é mencionada (pelagem lobeira) no 

estalão da raça. 

 

Todavia, tem aparecido em Portugal e no estrangeiro (em particular na Alemanha) 

cães com pelagem monocromática (creme, fulvo e preto). 
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Na Alemanha começaram a aparecer cães cremes (tecnicamente denominados ama-

relos), porque um criador deste país adquiriu a um criador português, Sr. Paulo Cor-

reia, um casal de Cães de Castro Laboreiro, em que o macho (lobeiro escuro e de 

nome Douro) tinha sido adquirido ao Sr. Pedro Santa Rita e a fêmea (cor do monte) 

tinha sido adquirida na Vila de Castro Laboreiro, a qual seria provavelmente descen-

dente do macho MAKS.  

 

Deste casal nasceram diversos cães monocromáticos de cor creme, a que lhes cha-

ma ”Blonde CCL” que são facilmente observáveis no seu site e no facebook. 

 

Daqueles que conheço, todos os cães monocromáticos de cor creme e fulva nasce-

ram de cães com pelagens normais. Mais, nasceram tanto machos como fêmeas. 

 

Por estas duas razões é minha convicção que essas pelagens monocromáticas 

(creme e fulva) são associadas a genes recessivos, e que tanto o macho como a 

fêmea terão que ser portadores desse (s) gene (s) recessivo (s). 

 

Os monocromáticos pretos surgem de cães fortemente eumelanisados, comportando

-se esta característica como aparentemente dominante ou cumulativa. 

 

É importante que se diga que todos estes Cães de Castro Laboreiro monocromáticos 

(creme, fulvo ou preto) não estão em conformidade com o estalão actual da raça, e 

que tanto em exposições caninas nacionais como  estrangeiras seriam desqualifica-

dos. 
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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 

Tal como já referi em artigos de opinião anteriores, é necessário que todos os res-

ponsáveis da raça do Cão de Castro Laboreiro partilhem da decisão que deve ser 

tomada quanto à inclusão ou não das pelagens monocromáticas numa futura altera-

ção do estalão da raça do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Pessoalmente, já enunciei a minha posição que consta da Parte 1. da minha propos-

ta de alteração do estalão, ou seja, uma raça com pelagem policromática e mescla-

da. 

 

Fi-lo por considerar que esta pelagem é uma das características da tipicidade do Cão 

de Castro Laboreiro. 

 

Todavia, não sou irredutível nesta posição, e se os criadores e o CPC quiserem alte-

rar nesse sentido o actual estalão da raça do Cão de Castro Laboreiro, não contarão 

com a minha hostilidade. 

 

Outras raças portuguesas também prevêem no seu estalão uma grande variedade 

de cores na pelagem. Cito apenas como exemplo, o Cão da Serra da Estrela. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


