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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 

 

Cachorros disponíveis para venda com o Afixo “Campos do Lis” 

 

Nascidos em Fevereiro de 2019 

 - Disponíveis 2 fêmeas (uma com pelagem “cor do monte” e outra com pelagem lobeiro 

escuro) 

 

Nascidos em 21 de Maio de 2019 

 

Disponíveis 6 machos e 3 fêmeas, para entrega a partir de 19 de Julho de 2019. 

 

Eis as primeiras fotos dos cachorros: 

 

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 

Cães de castro laboreiro adultos para venda 

 

Na sequência da intenção da redução significativa do efetivo do meu núcleo de raça, 

pelas razões já enunciadas nas duas newsletters anteriores, existem disponíveis pa-

ra venda diversas cadelas e cães adultos. 

Para mais informações, contacte-nos. 

 

 

 

Cães de castro laboreiro adultos para adoção  

 

Estão ainda disponíveis para adoção responsável vários cães adultos com diversas 

idades. 

 Para mais informações, contacte-nos. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


