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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 Raça do Cão de Castro Laboreiro foi a 5ª Raça Portuguesa  

com mais registos no ano de 2011 

 

Não obstante ter menos 6 registos que em 2010, a raça do Cão de Castro Laboreiro 

foi a 5ª Raça Portuguesa com mais registos no CPC, no ano de 2011. 

 

Passou da 7ª posição (2010) para a 5ª posição. 

 

Foram precisamente 192 registos (109 LOP e 93 RI). 

 

À sua frente apenas ficaram o Cão da Serra da Estrela (488 registos), o Cão de Fila 

de São Miguel (294 registos), o Podengo Português Pequeno (236 registos) e o Cão 

de Gado Transmontano (210 registos). 

 

São resultados muito animadores para a raça e que revelam um empenho efectivo 

dos seus criadores na sua divulgação e promoção.  

 

Pena é que estes números não se reflictam na participação de exemplares da raça 

nos diversos eventos caninos nacionais e estrangeiros. 

 

Esperemos que os exemplares registados em 2011 venham a dar um bom contributo 

e sejam uma mais valia para a raça do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhada MARTI X PANDORA DOS CAMPOS DO LIS 
 
 

Nasceu, em 01 de Março de 2012, uma nova ninhada de Cães de Castro Laboreiro 

com o afixo “Campos do Lis”. 

 

Os pais são o MARTI e a PANDORA DOS CAMPOS DO LIS.  

 

O MARTI é campeão nacional da raça e é filho do CASTRO (da localidade de Amei-

joeira, em Castro Laboreiro) e da MORGANA (cadela da propriedade de José Manu-

el Bouzo). 

 

A PANDORA DOS CAMPOS DO LIS é filha do THOR (neto do FADISTA e da NICE, 

e bisneto do DOURO de Campelo) e da MUSA DOS CAMPOS DO LIS. 

 

Eis algumas fotos: 

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 Viveiros 

 

 

Desta ninhada estão disponíveis 3 machos e 4 fêmeas, com entrega prevista a partir 

de 01 de Maio de 2012. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


