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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 

 

Adoção responsável de cães 

 

Considero que uma adoção responsável implica responsabilidades de quem dá e de 

quem recebe. 

 

Quem dá um cão para adoção deve procurar assegurar que a pessoa que recebe o cão 

é capaz de garantir a sua segurança, saúde e bem-estar futuros. 

 

Quando se dá um cão a uma pessoa que aparece, quantas vezes como um perfeito 

desconhecido, e se entrega nas suas mãos um cão criado e estimado por nós, sem 

quaisquer preocupações de maior, sem conhecer razoavelmente se tem condições de 

espaço físico, económicas, e até psicológicas para garantir a segurança, saúde e bem-

estar futuros do cão, está-se, no meu entender, numa fronteira de uma forma de aban-

dono.  

 

Havendo divulgação pública da minha intenção de reduzir o meu número de cães da 

raça do cão de castro laboreiro (sou criador em exclusivo desta raça), anunciei também 

publicamente, através do meu site, da OLX e da JCLE, a minha disponibilidade para 

entregar alguns cães para adoção responsável. 

 

Como não poderia deixar de ser tenho tido alguns contactos, com as mais diversas mo-

tivações. 

 

Há quem declare recorrer à adoção gratuita porque afirma não dispor de recursos finan-

ceiros para a compra de um cachorro ou de um cão.  
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Rui Viveiros 

Sendo criador há muitos anos, e sabendo que o custo da aquisição de um cachorro é 

uma ínfima parte de todas as despesas que um cão irá dar durante toda a vida 

(alojamento, alimentação, despesas veterinárias, seguros e licenças) inquieta-me 

esta fundamentação, pois se não têm dinheiro para fazer face a uma parte mínima 

das suas despesas, como terão condições para garantir o bem-estar e saúde do cão 

a adotar ao longo dos muitos anos de vida desse cão? 

 

Confesso que não tenho tido a oportunidade de conhecer candidatos à eventual ado-

ção dos cães e cadelas com idade razoável (6,7 8 ou mais anos de idade), o que não 

deixa de ser significativo e elucidativo. 

 

Se considerarmos que os canis municipais estão sobrelotados de exemplares que 

não são adotados, em especial de cães já com alguma idade ou mesmo limitação, a 

imensidão de anúncios de adoção publicados quotidianamente sem resultados efeti-

vos, interrogo-me onde estarão os verdadeiros e desinteressados amigos dos ani-

mais?  

 

Os candidatos à eventual adoção de cachorros, de preferência, dos mais novos, têm 

constituído o grosso da coluna da procura dos “interessados”. 

 

Se os cachorros já tiverem 8,9, 10 ou mais meses, já não são apelativos. 

 

Constato que, a generalidade dos interessados na adoção, estão é mesmo interessa-

dos em adquirir cachorros novos e de borla. 

 

Outros procurarão, também de forma gratuita, algum(a) novo(a) reprodutor(a), de 

raça pura com LOP ou RI.  

 

Como todos os meus cães, para venda ou adoção, estão registados e microchipa-

dos, a sua cedência implica sempre o preenchimento e assinatura das respetivas 

declarações de cedência de detenção. 
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Tenho constatado também que essa circunstância afasta, desde logo, alguns poten-

ciais “interessados”, pois logo na sua eventual entrega, ficariam como proprietários 

legais dos mesmos, com todas as responsabilidades legais fixadas na legislação vi-

gente. 

 

Apenas entregarei os meus cães para adoção responsável, se tiver garantias sufici-

entes de que os seus novos proprietários os tratarão tão bem ou melhor do que eu, 

assegurando a sua segurança e felicidade. 

 

Tal demorará o tempo que for necessário, com o devido cuidado e atenção. 

 

Em conclusão, no domínio da eventual adoção, tenho encontrado poucos verdadei-

ros amantes dos cães, e menos ainda quem queira assumir responsabilidades pela 

sua saúde e bem-estar futuros. 

 

Espero que o futuro me surpreenda pela positiva. 

 

 

 

 

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

 

Nascidos em 26 de Fevereiro de 2019 

 

 - Disponível 1 fêmea (com pelagem “cor do monte”). 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Nascidos em 21 de Maio de 2019 

 

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

 

Eis algumas fotos dos cachorros (em 12.06.2019): 

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 

Importante: Caso não autorize a utilização do seu email para receber esta 

newsletter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


