
NEWSLETTER Nº 83 / 14 de Outubro 2016 

   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

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 

espaço de informação e intervenção técnica relativo a esta raça canina portuguesa. 

Todos ao artigos publicados são da inteira e exclusiva responsabilidade dos seus 

autores.  

1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

27ª Exposição Monográfica do Cão de Castro Laboreiro  

 

Organizada pelo Clube do Cão de Castro Laboreiro (CCCL), realizou-se em Aveiro, no 

dia 24 de Setembro de 2016, a 27ª Exposição Monográfica do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Participaram nesta exposição monográfica 10 exemplares da raça, número francamen-

te melhor do que aqueles que participaram na 5ª Exposição Especializada da Raça do 

Cão de Castro Laboreiro, realizada em Ponte de Lima, no dia 17 de Julho de 2016 

(estiveram presentes 4 exemplares) e no Concurso Tradicional do Cão de Castro Labo-

reiro 2016, realizado em Castro Laboreiro no dia 15 de Agosto de 2016 (estiveram pre-

sentes 8 exemplares). Estas duas exposições foram organizadas pela Associação Por-

tuguesa do Cão de Castro Laboreiro (APCCL). 

 

Refira-se ainda que os cães participantes na 27ª Exposição Monográfica do Cão de 

Castro Laboreiro, pertenciam a 8 expositores/criadores diferentes, o que é um facto 

positivo a assinalar. 

 

Participamos como criador/proprietário com um exemplar, a Missanga dos Campos do 

Lis. 

 

Congratulamo-nos também com o facto de, dos 10 exemplares participantes, cinco 

terem o afixo de criador “Campos do Lis”, e consequentemente terem sido criados por 

nós.  
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Rui Viveiros 

Os exemplares foram julgados pela Juíza Maria Amélia Taborda, e os resultados 

foram os seguintes: 

 

Melhor Exemplar da Exposição: Aquiles dos Campos do Lis, da propriedade de 

Rui Baptista. 

Melhor Macho da Exposição: Aquiles dos Campos do Lis, da propriedade de Rui 

Baptista. 

Melhor Fêmea da Exposição: Missanga dos Campos do Lis, do criador e proprie-

tário Rui Viveiros 

Melhor Junior da Exposição: Diva dos Campos do Lis, da propriedade de Sara 

Mendonça. 

 

Melhores classificados para o “Melhor Macho” (1º, 2º e 3º classificados) 

Rui Viveiros 
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Aquiles dos Campos do Lis (JONAS) - Melhor Exemplar da Raça e Melhor Macho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhores classificados para a “Melhor Fêmea” (1º, 2º e 3º classificados) 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Missanga dos Campos do Lis – Melhor Fêmea 

Diva dos Campos do Lis – Melhor Júnior 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Quero realçar e louvar o facto do CCCL ter tornado pública as classificações com-

pletas desta exposição monográfica, informando não só o nome de registo dos cães 

participantes, mas também do seu LOP/RI, da sua data de nascimento e de quem 

são os seus criadores e proprietários. 

 

Em nome da transparência e da divulgação da raça, esta deveria ser a prática usual 

em todas as exposições caninas da raça do cão de castro laboreiro.  

 

Continua a ser incompreensível para mim e para muita gente que se desconheça 

publicamente o que acontece nalgumas exposições da raça. Não se sabe quem par-

ticipa, quem são os cães expostos, quais os seus criadores e proprietários, e quais 

as classificações obtidas.  

 

Destaco ainda a circunstância de se terem publicado fotos dos exemplares expostos, 

para que toda a gente  possa apreciar os excelentes exemplares expostos. 

 

Ao contrário do que já tem acontecido, ninguém se opôs a que se tirassem fotos dos 

cães expostos e dos seus expositores, facto que reflete a sã convivência entre os 

expositores presentes, não obstante as diferenças existentes. 

 

Destaco ainda que os cães expostos refletiam a realidade da raça, podendo obser-

var-se exemplares mais amastinados e exemplares mais l igeiros. 

 

Uma palavra de apreço para a Juiza que efectuou os julgamentos dos exemplares 

expostos, por revelar abertura de espirito e bom senso face à realidade da própria 

raça.   

 

Em suma, foi um bom momento de convívio entre os expositores e uma boa oportu-

nidade para a divulgação do cão de castro Laboreiro. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhadas actuais e cachorros disponíveis 

 

Neste momento, temos as seguintes ninhadas e cachorros disponíveis: 

 

 

OTO DOS CAMPOS DO LIS X NICE DOS CAMPOS DO LIS  

 

Ninhada nascida em 19 de Setembro de 2016. Temos disponível 1 cachorra que 

estará em condições de ser entregue a partir de 18 de Novembro de 2016. 

 

 

MONDEGO II  X  QUIMERA DOS CAMPOS DO LIS  

 

 

Ninhada nascida em 07 de Outubro de 2016. Temos disponíveis 2 machos e 1  

fêmea que estarão em condições de ser entregues a partir de 03 de Dezembro de 

2016. 

 

 

Outros exemplares disponíveis 

 

Temos ainda outros cachorros disponíveis com mais idade: 

 

Cachorro nascido em 10 de Janeiro de 2016  

 

Está disponível para venda um cachorro, nascido em 10 de Janeiro de 2016, filho de 

GAMA DOS CAMPOS DO LIS e de CEILA DOS CAMPOS DO LIS. 

 

Eis algumas fotos do cachorro:  
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Cachorro nascido em 18 de Novembro de 2015  

 

 

Está disponível para venda um cachorro, nascido em 18 de Novembro de 2015, fi lho 

de OTO DOS CAMPOS DO LIS (BONO) e de GHOTA DOS CAMPOS DO LIS (ÍRIS). 

 

Ambos os pais deste cachorro estão isentos de displasia da anca e estão  certifica-

dos pela APMVEAC, única entidade reconhecida pelo CPC. 

 

Eis algumas fotos do cachorro:  

Rui Viveiros 
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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  

modificação não é permitida. 

Rui Viveiros 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


