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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 

A realização das Exposições Monográficas  

do Cão de Castro Laboreiro deveria possibilitar 

 uma maior participação de criadores e detentores de cães 

 

A 21ª Exposição Monográfica do Cão de Castro Laboreiro realiza-se no próximo dia 

23 de Outubro de 2010 (Sábado), na localidade de Arcos de Valdevez, às 9h 30m. 

 

Quem são os detentores de Cães de Castro Laboreiro do Centro e Sul do país que 

poderão participar neste evento a esta hora da manhã? Certamente muito poucos.  

 

Muito provavelmente esta monográfica, como a anterior realizada o ano passado em 

Castro Laboreiro será uma oportunidade para participarem apenas os criadores e pro-

prietários de Cães de Castro Laboreiro que residam em zonas não muito afastadas da 

referida localidade. 

 

Em meu entender as exposições monográficas do Cão de Castro Laboreiro deveriam 

realizar-se sempre à tarde, de forma a permitir que os detentores de CCL de todo o 

país pudessem participar. 

 

Refiro como bons exemplos, as monográficas de Ribeira de Pena, Óbidos e Almeirim, 

que se efectuaram à tarde, e nas quais participei com exemplares meus. 

 

As exposições monográficas anuais são um ponto alto de qualquer raça canina, e mui-

to particularmente das raças portuguesas, pelo que devem ser nacionais e representa-

tivas.  
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Penso que de futuro, os responsáveis dos clubes da Raça do Cão de Castro Laborei-

ro, CCCL e APCCL deveriam ter mais atenção ao local, dia e hora a que se realizam 

as exposições monográficas, contribuindo com isso para uma maior divulgação e valo-

rização da raça.  

 

 

 

 

 

 

Novas fotos dos cachorros recentemente nascidos 
 
 

Flora dos Campos do LIS  (Gengiskhan do Casal da Roliça X Lua dos Campos 
do Lis) 
 
Com 21 dias: 
 

 

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 
 
Ninhada de  LIS CH PT   X   UNA 
 
Com 16 dias: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Desta ninhada estão actualmente disponíveis dois machos (um lobeiro 

escuro e um lobeiro claro). 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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rui.viveiros@sapo.pt 

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 Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


