
Norueguês
da Floresta

Essa antiga raça é parte da lenda viking, em 
que uma magnífica dupla de Noruegueses 
da Floresta puxava a carruagem 
dourada da deusa Freya, símbolo do amor 

e da fertilidade. Agricultores colocavam um potinho de leite 
do lado de fora de suas casas para atrair os gatos da deusa, 
trazendo abundância à safra. Lendas à parte acredita-se 
que os vikings tenham trazido gatos de pelo longo, como o 
Angorá Turco, de outros países para a Noruega, por volta 
de 1.000 dC. Apesar de sua história, a Federação Felina 
Internacional reconheceu a raça apenas em 1977. 

A raça desenvolveu-se por séculos no clima extremo 
da Noruega. Sua pelagem possui subpelo lanoso para 
aquecimento e “guardhairs” longos e à prova de água 
para mantê-los secos. A pelagem é única entre todas as 
raças. Para proteger as partes mais sensíveis do corpo, 
ganharam pelos nas orelhas e entre os dedos dos pés e uma 
longa cauda peluda, para proteger o nariz quando 
encolhidos para dormir. 

A pelagem deve ser brilhante, ligeiramente áspera e com 
estrutura, o que reduz a formação de nós no pelo. Por isso, 
não precisam de banhos ou escovações frequentes. Porém, no 
período de “troca” de pelagem, é recomendado intensificar 
escovações e banhos. A queda intensa de pelo pode gerar nós 
de pelos mortos no animal. 

De ossatura robusta, corpo musculoso e aspecto 
selvagem, possuem cabeça triangular, olhos grandes, ovais, 
abertos e levemente oblíquos no rosto. A cauda deve ser 
longa e peluda. Todas as cores são permitidas, exceto 
a “pointed” (tipo siamês). 

Se bem alimentados e mantidos em ambiente 
adequado, são robustos e resistentes a doenças. Há duas 
doenças típicas da raça (GSD-IV e PK-Def), que podem 
ser evitadas realizando testes genéticos (DNA) nos pais. É 

uma raça calma e amorosa. São inteligentes, gregários e 
muito silenciosos. Adoram a companhia de outras pessoas 
e animais, mas geralmente são eles quem decide quanto 
tempo a brincadeira irá durar. São excelentes escaladores 
e caçadores. Sempre procuram estar no alto, observando o 
movimento da casa. 

Afetuosos, costumam selecionar uma ou duas pessoas 
da casa para serem seus donos. Sempre estão por perto 
dos seus “escolhidos”, seja dormindo, pedindo algo, dando 
carinho ou assistindo à televisão. Aliás, gostam de dormir a 
noite inteira junto ao seu dono e não incomodam. 

Noruegueses eram utilizados como animal de 
trabalho pelos Vikings, sendo “caçadores de ratos” 
em barcos, durante suas travessias. Além disso, durante os 
longos períodos de inverno da Escandinávia, sobreviviam 
em porões de casas e celeiros. Foram “selecionados” para 
pequenos espaços, por isso vivem bem em apartamentos.
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