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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 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 

AFIXO “CAMPOS DO LIS” 

 

ESTÃO À VENDA TODOS OS MEUS CÃES DE CASTRO LABOREIRO 

(ADULTOS E CACHORROS)  

 

Após tantos anos de criação e seleção da raça do cão de castro laboreiro, 

dedicação, trabalho e esforço em prol desta raça, por razões pessoais im-

ponderáveis, é com dor pessoal e destroçado, que venho anunciar a to-

dos os meus amigos, criadores e aficionados desta extraordinária raça 

canina portuguesa, que estão à venda todos os meus cães e cachorros de 

castro laboreiro. 

 

Informo os eventuais interessados que deverão contactar-me apenas para 

o meu telemóvel ou para o email, abaixo indicados. 

 

Esclareço que não serão enviadas fotos dos cães e cachorros e que ape-

nas serão considerados os contactos e visitas pessoais.  

 

Rui Viveiros: telemóvel – 963269601; email– rui.viveiros@sapo.pt  
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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 

AFIXO “CAMPOS DO LIS” 

 

THEY ARE ON SALE  

 

ALL MY CASTRO LABOREIRO (CCL) DOGS AND PUPPIES 

 

For imponderable personal reasons, all my Castro Laboreiro dogs and 

puppies are on sale. 

Only acceptable personal contacts and personal visits. 

 

 

Rui Viveiros: Phone – 00351 963269601; email: rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


