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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 

Lobeiro escuro, a pelagem mais comum do cão de castro Laboreiro 
 

No mundo da canção, costuma-se afirmar “cantarei até que a voz me doa”, aqui no 

mundo da raça do cão de castro laboreiro direi “escreverei até que o dedo me doa”. 

 

Faz hoje o nº 76 das minhas newsletters. Até eu próprio, não pensei chegar até tão lon-

ge, nem que esta minha informação apaixonada e livre pudesse incomodar alguma 

gente que se instalou e acomodou na canicultura.   

 

Dirão alguns, a propósito desta newsletter, que lá está ele a citar e a relembrar de novo 

“o velho estalão de 1935”.   

 

É preciso que muita gente saiba que este “velho estalão de 1935” era guardado quase 

como se fosse segredo de estado.  

 

Hoje no nosso site, ele e os outros estalões da raça posteriores, podem ser lidos gratui-

tamente e na íntegra. É a vantagem da era da informática e da digitalização. 

 

É importante que se conheça bem o passado da raça do cão de castro laboreiro, para 

que se possa entender melhor o presente e perspetivar o seu futuro. 

 

É usual ouvir de alguns que no cão de castro laboreiro “sempre foi assim”, “nunca tal 

existiu”, etc. Felizmente que na história da raça do cão de castro laboreiro, a sua histó-

ria não se faz só a preto e branco.  

 

Há que ter memória e zelar por todo o património da raça, e não apenas da parte ou 

das partes que gostamos ou queremos impor. 
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Hoje irei abordar a questão dos lobeiros escuros. 

 

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 Medicina Veteri-

nária”, com cópia integral no nosso site, pode-se ler na pág. 14 que “…As cores sim-

ples (preto e fulvo) são raras; as compostas, mescladas, são as predominantes, ha-

vendo duas: a raiada e o lobeiro escuro que, se podem considerar, pela frequência, 

como bastante representativas…). 

 

Na pág. 21 do mesmo documento pode ler-se “…É vulgar o lobeiro nas suas tonali-

dades: claro, comum e escuro, vendo-se mais esta última…”. 

 

Ainda na pág. 30 do mesmo documento pode ler-se “…As cores mescladas e as 

mesclas raiadas são as mais frequentes, predominando os tons escuros. As cores 

simples são excepcionais e tendem a desaparecer...” . 

 

Como se pode concluir da leitura destes excertos do 1º estalão oficial da raça do cão 

de castro laboreiro, as cores simples (preto e fulvo) eram uma realidade, embora ra-

ras, vendo-se mais o lobeiro escuro, e que as cores mescladas e as mesclas raiadas, 

eram as mais frequentes, predominando os tons escuros. 

 

Entendo que o Prof. Manuel Marques quando se referia a escuro, referia-se a negro, 

até porque quando se referiu a uma das cores simples, afirmou que uma das cores 

simples, que era rara, era a cor preta e não a cor escura.   

 

Durante muito tempo, praticamente só se viam nas exposições caninas os castro 

laboreiros de pelagem lobeiro escuro, alguns deles quase completamente negros. 

 

Muito gente identificava como característico da (e ainda hoje isso acontece) raça do 

cão de castro laboreiro, a sua pelagem escura. 
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Alguns exemplares de cor quase negra, foram considerados, durante períodos signi-

ficativos, como referências da raça. Posso citar apenas como um  exemplo, o Finote 

ou Fazot, de quem apresento algumas fotos nesta newsletter, tiradas num evento 

público, a exposição monográfica da raça de 2005, realizada em Lamas de Mouro.   

  

Apresento também, em seguida, fotos de exemplares da raça com pelagem “lobeiro 

escuro”, tiradas também em diversos eventos públicos da raça. 

 

Muitas vezes, mais vale uma imagem do que mil palavras. 

 
 

Monográfica 2005 (Lamas de Mouro) – Finote ou Fazot 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

4 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

Monográfica 2005 (Lamas de Mouro) ) – Finote ou Fazot  

 

Concurso Tradicional 2005  

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Não irei repisar aquilo que já afirmei em documentos anteriores, nomeadamente, na 

minha proposta de alteração do actual estalão da raça. 

 

Referir-me-ei genericamente como pelagem “lobeiro escuro” a todas as pelagens em 

que a cor negra predomina, e que no meu entender, como já referi no passado re-

cente, englobam, no meu entender, os lobeiros negros e os negros raiados.  

 

Como criador acho uma inexactidão falar-se em escuro, quando a realidade é que se 

tratam de pêlos de cor negra ou preta. Aliás, a cor negra ou preta é mencionada cla-

ramente no estalão de 1935. 

 

E o cão de castro laboreiro tem, inequivocamente, pêlos de cor preta ou negra, como 

facilmente se podem observar nas fotos desta newsletter.  

 

Sempre houve nos núcleos de criadores da raça exemplares lobeiros escuros, inde-

pendentemente da sua localização geográfica e eram facilmente observáveis nas 

diversas exposições caninas (exposições locais, exposições  internacionais, exposi-

ções monográficas e concursos tradicionais).  

 

Nos últimos anos, tem-se vindo a observar nas exposições caninas um número de-

crescente de exemplares com esta cor de pelagem.  

 

Nos poucos exemplares de castro laboreiro que aparecem nas exposições caninas, 

tem-se verificado um acréscimo de fulvos raiados. 

 

Por norma, a cor fulva, nas suas várias tonalidades, está presente na pelagem do 

cão de castro laboreiro. 

 

Mas também é verdade que há castro laboreiros que não têm a cor fulva. Alguns lo-

beiros escuros, para além do negro, podem apresentam pêlos amarelos (do amarelo 

pálido quase esbranquiçado até à cor amarela creme). 
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Também se podem observar cães com pelagem raiada em que a cor dominante é o 

amarelo, e não o fulvo  

 

Há quem queira reduzir a pelagem do castro laboreiro aos fulvos raiados, mas tal 

não só não corresponde à história e realidade da raça, como poderia contribuir para 

a degeneração de uma caracteristica fundamental do cão de castro laboreiro, que é a 

sua melanização negra. 

 

Exige-se que o cão de castro laboreiro tenha bem pigmentado de preto, a trufa, os 

bordos labiais, palato ou céu da boca, bordo das pálpebras dos olhos, unhas e almo-

fadas dos pés e das mãos. 

 

Se se for cruzando sucessivamente exemplares com cores diluídas, fulvos raiados 

ou lobeiros claros, a melanização negra dos seus descendentes ir-se-á esbatendo de 

geração para geração, até que essa pigmentação negra fique  comprometida e se 

possa transformar noutra cor que não o preto. 

 

O equilíbrio também aqui, é fundamental. Pessoalmente, os lobeiros escuros terão 

sempre um lugar nos meus reprodutores da raça, bem como os fulvos raiados.  

 

O negro faz parte do património genético da raça do cão de castro laboreiro, e mes-

mo quando se cruzam dois reprodutores de cores diluídas, aparecem sempre os lo-

beiros escuros. A raça e os seus cães tendem a repor os equilíbrios que alguns hu-

manos tendem a contrariar.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhadas nascidas em 09 de Março de 2015 
 

Apresento novas fotos dos cachorros destas ninhadas, havendo ainda disponíveis 

diversos machos e fêmeas. 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Ninhada nascida em 03 de Abril de 2015 
 

Eis novas fotos dos cachorros desta ninhada, podendo-se observar o seu crescimen-

to e evolução. 

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 


