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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 

É urgente dar voz aos criadores do cão de castro laboreiro 

 

O divórcio entre os criadores e os aficionados do cão de castro laboreiro e os clubes de 

raça é cada vez mais preocupante. 

 

Veja-se quem nos últimos doze anos tem efetivamente criado a raça do cão de castro 

laboreiro e dado um contributo real para que ela não se extinga.  

 

São criadores não representados nos órgãos dirigentes dos atuais clubes de raça que 

contribuem anualmente com a larga maioria dos cães de castro laboreiro criados e re-

gistados no CPC. São eles que garantem a sobrevivência e continuidade desta raça 

portuguesa.  

 

Se formos verificar o contributo que a maioria dos atuais dirigentes dos clubes de raça 

têm dado, através dos cães que criam anualmente, provavelmente a raça já estaria ex-

tinta ou quase extinta. Dificilmente o número de cães por eles criados seria suficiente 

para garantir a renovação e manutenção do efetivo da raça. 

 

E todavia, como podem esses dirigentes ter a pretensão de falar em nome da raça, se 

nem sequer ouvem os seus próprios associados? 

 

Que pensar de associações que não realizam as suas assembleias gerais ordinárias, 

em que os sócios não participam na sua vida interna, e cujos dirigentes já há muito ter-

minaram os seus mandatos, sem que se tenha convocado novas eleições para os seus 

órgãos sociais, como determinam os seus próprios estatutos? 
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Rui Viveiros 

Como pode a maioria dos criadores do cão de castro laboreiro se rever nelas?  

 

É pois urgente que o Clube Português de Canicultura como entidade máxima da ca-

nicultura e instituição de utilidade pública com competências delegadas pelo próprio 

estado português encontre formas de ouvir e falar com os criadores da raça do cão 

de castro laboreiro. 

 

Na minha modesta opinião, o CPC poderia organizar um fórum aberto a todos os 

criadores da raça do cão de castro laboreiro que nos últimos 20 anos tenham real-

mente criado algum cachorro da raça, de forma que todos possam ser ouvidos, falar 

livremente e dar o seu contributo.   

 

Para além de um ato democrático, poderia ser uma forma de tentar encontrar novos 

rumos para esta raça canina autóctone portuguesa, e contribuir para que os criado-

res participem de forma mais ativa e interveniente. 

 

 

 

 

 

 

Cachorros disponíveis com o Afixo “Campos do Lis” 

 

 

 

Ninhada nascida em 16 de Abril de 2018, constituída por 4 machos e 4 fêmeas.  
 
 

Os progenitores são o MONDEGO II (LOP 477820, microchip nº 620098100627134) 

e a ISA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 523127, microchip nº 900085000406057). 

 

 
Apresento novas fotos destes cachorros:  
 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Ninhada nascida em 16 de Abril de 2018, constituída por 2 machos e 3 fêmeas. 

Os progenitores são o SIROL DOS CAMPOS DO LIS (LOP 524905, microchip nº 

900085000410111) e a RUNA (LOP 529248, microchip nº 900085000406064). 

 
Apresento novas fotos destes cachorros:  

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Ninhada nascida em 08.05.2018, cujos progenitores são MONDEGO II (LOP 477820 

e microchip nº 620098100627134) e NANCY DOS CAMPOS DO LIS (VIOLETA), 

LOP 481862 e microchip nº 620098100628272  . 

 

Constituída por 3 machos e 2 fêmeas. 

 

Apresento algumas fotos destes cachorros: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

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 

Os cachorros criados por nós e com o afixo de criador “Campos do Lis” são entre-

gues com o respetivo boletim de saúde, com as vacinas em dia, desparasitados e 

com a declaração veterinária sobre o seu estado de saúde. São entregues ainda com 

microchip e respetiva declaração de cedência de detenção, bem como com o registo 

do Clube Português de Canicultura. 

 

Estão disponíveis para entrega a partir das 8 semanas de idade. O preço de cada 

cachorro entregue no domicílio do criador, é até às 9 semanas de idade de € 300. 

Com idade compreendida entre as 9 semanas e 12 semanas, o seu preço é € 350. 

Com idade superior a 12 semanas o preço é € 400. 

 

De referir ainda que o nosso alojamento de criação e reprodução do cão de castro 

laboreiro está autorizado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGVA), 

sob o nº de registo PT 2022 FL. 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

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

newsletter, agradeço que nos informe dessa sua decisão  para 

rui.viveiros@sapo.pt 


