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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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A cabeça do Cão de Castro Laboreiro 
 

Obviamente que a cabeça do Cão de Castro Laboreiro não é tudo, mas é certamente 

um aspecto morfológico muito importante na sua caracterização e tipicidade.   

 

O actual estalão (2008) refere as seguintes características da cabeça: 

 

CABEÇA: Regular de tamanho, denotando leveza e não empastamento; seca, 

sem ser descarnada; bem guarnecida de tegumento, mas sem rugas; comprida e 

aproximando-se do tipo rectilíneo; bem inserida. 

 

Os diversos estalões da raça (1935, 1955, 1965, 1987) mantêm no essencial a mesma 

redacção.  

 

REGIÃO CRANIANA: 

 

Crânio: Regularmente desenvolvido e ligeiramente saliente; perfil aproximando-se do 

rectilíneo; moderadamente largo; arcadas supra ciliares pouco pronunciadas; sulco 

frontal quase nulo; crista occipital pouco pronunciada. 

Eixos crânio-faciais ligeiramente divergentes. Relação comprimento do crânio/ 

comprimento do chanfro de 1,2:1. 

Chanfradura Nasal (Stop): Pouco acentuada, a maior distância do vértice do crânio 

do que da ponta do focinho. 

 

Os estalões anteriores referiam diversas mensurações do crânio e do chanfro, optan-

do o actual estalão pela definição de uma relação comprimento do crânio/ comprimen-

to do chanfro de 1,2:1, que, no meu entender, é mais correcta e menos rígida.  

 

O actual estalão não menciona medidas de largura do crânio, apenas referindo ser 

moderadamente largo. No meu entender esta redacção é também menos rígida e 

mais flexível, permitindo não ficar demasiado fixado em medidas que os anteriores 

estalões referiam e que no meu entender pecavam por escassas (11-12 cm).   
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Um pormenor relevante é definição que se mantém nos vários estalões de que o crânio 

tem perfil que se aproxima do rectilínio. 

 

A crista occipital, mais perceptível nos cachorros e cães jovens tende a desaparecer à 

medida que os cães vão atingindo a idade adulta. 

 

A Chanfradura Nasal (Stop) nos CCL mais lupóides é menos acentuado, enquanto que 

nalguns CCL mais amastinados existe a tendência a ter stop mais pronunciado. 

 

REGIÃO FACIAL: 

 

Trufa: Bem pronunciada, direita e bem aberta; grande; sempre preta. 

 

Toda e qualquer despigmentação da trufa é um defeito que se impõe evitar. 

 

Chanfro: Comprido; direito em toda a sua extensão; forte; adelgaçando gradualmente 

para a ponta do focinho, mas sem ser estreito nem pontiagudo; 

 

Este aspecto é importante, pois alguns exemplares mais amastinados tendem a ter 

chanfros mais curtos, enquanto que outros mais lupóides apresentam, por vezes, 

chanfros muito compridos e estreitos.    

 

Além disso, o chanfro de alguns CCL mais amastinados apresenta-se mais rectilínio e 

direito, enquanto que alguns CCL mais lupóides apresentam um chanfro mais triangu-

lar.  

 

Lábios: Bem fendidos, regulares e de comissuras pouco aparentes; nada carnudos; 

não pendentes; mucosa bucal (céu da boca e bordos labiais) fortemente pigmentada 

de preto. 

 

Naturalmente que alguns exemplares mais amastinados tendem a ser mais “beiçudos” 

com lábios mais pendentes e comissuras mais marcadas. 

 

A pigmentação (melanização) fortemente escura dos lábios e do céu da boca deve ser 
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A pigmentação (melanização) fortemente escura dos lábios e do céu da boca deve ser 

uma exigência que não pode ser descurada, mesmo nos CCL de cor lobeiro claro. 

 

Os cruzamentos sucessivos de Cães de Castro Laboreiro de cores mais claras, desig-

nadamente lobeiros claros, poderá originar descendentes menos melanizados, daí, no 

meu entender, ser muito importante não descurar a utilização frequente de lobeiros es-

curos.  

 

Mandíbulas/dentes: Maxilas potentes poderosamente musculadas e bem cerradas 

ajustando-se bem; dentição completa, dentes brancos, fortes, adaptando-se bem e bem 

implantados; fecho em tesoura mas podendo admitir-se em pinça. 

 

A dentição pode apresentar um defeito importante (desqualificativo) no que se refere ao 

deficiente posicionamento dos maxilares, por alongamento excessivo dos maxilares 

superior ou inferior (agnatas). 

 

Os agnatas podem ser endognatas e prognatas. 

 

Endognatismo é o deficiente posicionamento relativo dos maxilares, por alongamento 

excessivo do maxilar superior. 

 

Prognatismo é o deficiente posicionamento relativo dos maxilares, por alongamento 

excessivo do maxilar inferior. 

 

A existência de maxilas potentes poderosamente musculadas e bem cerradas é uma 

característica típica dos mastins.  

 

É relativamente frequente nos CCL a inexistência de alguns dentes, em particular os 

pré-molares, em ambas as mandíbulas ou apenas numa. 

 

É um defeito que deve ser eliminado privilegiando-se a utilização de reprodutores com 

fortes e completas dentições.    

 

Os estalões de 1935 e 1955, nada referiam sobre o fecho da dentição e posição dos 

incisivos (fecho em tesoura ou pinça), apenas mencionavam que os dentes se deviam 

adaptar bem. 

 

Só os estalões posteriores é que introduziram esses conceitos.   
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Faces: Planas, convergindo moderadamente até à ponta do chanfro mas sem 

adelgaçar. 

 

Olhos: Iguais, médios, amendoados, oblíquos, à superfície da órbita, bem abertos, 

castanhos, que podem ir desde o castanho claro nas pelagens mais claras até ao cas-

tanho escuro, quase preto, nas pelagens mais escuras. Expressão um pouco severa e 

rústica. Pálpebras negras. 

 

A coloração dos olhos tem também sido motivo de alguma controversa ao longo dos 

tempos. 

 

Houve uma época em que se valorizavam os olhos amarelados, pois entendiam alguns 

que essa seria uma característica lupina. 

 

A existência de exemplares com olhos de coloração castanho escuro, quase preto não 

é frequente. 

 

Aparecem com alguma frequência exemplares com os olhos mais arredondados e mai-

ores.  

 

Nos primeiros estalões da raça (1935 e 1955), nada é referido quanto às pálpebras 

descaídas dos olhos. No penúltimo estalão da raça (1987) as pálpebras descaídas não 

constam da lista dos defeitos enumerados. 

 

No actual estalão (2008) as pálpebras descaídas deixando ver a membrana conjuntiva 

ocular de cor avermelhada passa de imediato a defeito grave. 

 

Tal deveu-se provavelmente à intenção dos redactores do actual estalão em eliminar 

mais uma característica do Cão de Castro Laboreiro como cão amastinado.  

Pessoalmente, discordo desta inovação introduzida no actual estalão do cão de castro 

Laboreiro, pois a generalidade dos Castro Laboreiro mais fortes e pesados, como os 

oriundos do solar da raça, tendem a apresentar, em maior ou menor grau, as pálpe-

bras descaídas deixando ver a membrana conjuntiva ocular de cor avermelhada. 
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Orelhas: Inserção um pouco acima da média, caindo naturalmente e, paralelamente, 

de um e outro lado da cabeça, como que placadas; pendentes, quando em atenção, a 

orelha volta-se para diante; pouco espessas e de forma aproximadamente triangular, 

mas arredondadas na ponta; regulares, de tamanho médio (comprimento igual à lar-

gura). 

 

Por vezes aparecem exemplares com a inserção demasiado alta das orelhas, o que 

aliado a orelhas de dimensão menor, pode originar uma má placagem das orelhas.    

 

Uma inserção mais baixa e orelhas de maior dimensão pode dar origem a cães ditos 

“orelhudos”. 

Os estalões anteriores referiam os 12 cm como dimensão média das orelhas. 

 

Quando o cão está atento ou alerta, a orelha volta-se para diante ficando a face exter-

na em posição anterior (estalão 1935). Este aspecto é muito importante porque um 

animal atento e em stress, mesmo possuindo boas orelhas, não as apresenta placa-

das e parece que as tem repuxadas para trás.  

 

PESCOÇO: Bem ligado ao tronco e com uma boa inserção cefálica, o que faculta à 

cabeça um altivo porte; curto; direito; bem constituído e de grossura proporcional; 

sem barbela. 

 

A questão da barbela já foi objecto de um documento apresentado numa newsletter 

anterior. 

 

Um outro importante a considerar é que o pescoço deve ser curto. Por vezes, apare-

cem exemplares com pescoço comprido, o que lhe confere uma postura demasiado 

esguia que não é característica.  

 

Alguns pormenores da cabeça do Cão de Castro Laboreiro: 
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Cabeças mais amastinadas 
 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Cabeças mais lupóides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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OS NOSSOS CÃES 
 

Marti 

 

Este cão é da criação de José Manuel Bouzo, nasceu em 26 de Outubro de 2009, e é 

detentor do RI 75533. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem cor do monte e é filho do CASTRO e da MORGANA.  

 

CASTRO (da Ameixoeira) é um cão nascido em Castro Laboreiro, sendo LUPI o seu 

pai. Este é por sua vez filho do TARZAN e da NIRA DO VALE DO ZEBRO. 

 

MORGANA é filha do SULTÃO e da 

MAIA, a qual é filha do LINCON e da 

ALAIKA. Estes últimos cães são da cria-

ção da D. Sara Esteves, do Canil dos 

Montes Laboreiro. Refira-se que o LUPI 

é irmão do SUÃO, pai de SULTÃO.  

 

O MARTI será, no próximo ano, um dos 

três machos reprodutores do nosso canil 

amador. Tem uma cor e morfologia ex-

celente e esperamos que venha a pro-

duzir uma descendência de grande qua-

lidade. 

 

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. 
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