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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 

 

SALVEM AS NOSSAS RAÇAS CANINAS 

 

Quem visita o site do Clube Português de Canicultura, www.cpc.pt, pode visualizar um 

“cartaz” desta instituição, com o título “Salvem as nossas raças” e com fotos de todas 

as raças caninas portuguesas, nas quais se inclui a raça do cão de castro laboreiro. 

 

Vem mencionado nesse cartaz o ano de 2020, e os tópicos fortes “Património, Orgulho, 

Paixão, Funcionalidade”.  

 

Como criador exclusivo da raça do cão de castro laboreiro expresso o meu agrado e 

apoio por esta campanha do CPC em prol das nossas raças caninas. 

 

Considero felizes as 4 palavras-chave deste “cartaz” e desta campanha. 

 

Património – é mesmo isso que representam as nossas raças caninas autóctones por-

tuguesas. 

 

É património nacional pois é parte indissociável da nossa cultura e da nossa história. E 

se há tanto património imaterial e material da nossa cultura e da nossa história que já 

têm o reconhecimento e valorização nacional e até internacional, é chegado o momento 

de fazer o mesmo com as nossas raças caninas, e passar das palavras aos atos. 

 

http://www.cpc.pt
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Se as tentativas de sensibilização junto das forças políticas representadas na nossa 

Assembleia da República não surtirem o efeito desejado e não se consubstanciarem 

em propostas legislativas no sentido do reconhecimento, defesa  e valorização deste 

património nacional que são as nossas raças caninas, então considero que está che-

gado o momento da elaboração e apresentação de uma petição pública para apre-

sentação à Assembleia da Republica para que seja agendada a sua análise e discus-

são nos serviços próprios. 

 

Hoje, com as plataformas existentes na internet, em minha opinião, talvez seja relati-

vamente mais acessível e mais fácil atingir o nº de subscritores necessários para o 

efeito, e de uma vez por todas chamar a atenção da opinião pública para esta ques-

tão. 

        

 Orgulho – é o que devemos sentir pelas nossas raças caninas e por tudo aquilo que 

elas representam. Orgulho também em sermos criadores e aficionados destas raças. 

 

Pessoalmente, como criador do cão de castro laboreiro, tenho orgulho em dar o meu 

contributo pessoal e continuar o trabalho e o esforço de tanta gente anónima que ao 

longo de muitas décadas tornaram possível a sua existência. 

 

Tenho orgulho nos meus cães e no que eles representam para a raça. São o resulta-

do de muitos anos de dedicação, trabalho árduo e até de sacrifício pessoal e familiar 

para que a raça do cão de castro laboreiro não se extinga e se valorize. 

 

Tenho orgulho em ser dos principais fiéis depositários desta raça canina. Ela vive e 

sobrevive também na minha casa. 
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São muitas horas de trabalho diário, 365 dias ao ano, sem férias, feriados ou folgas, 

faça sol ou chuva, frio ou calor, e com uma despesa mensal média de muitas cente-

nas de euros, e sem contar com um único cêntimo de receita imputado ao meu traba-

lho diário, repito, 365 dias ao ano. E também muitas noites passadas em claro nos 

partos das minhas cadelas. 

 

E também muito desgosto e sofrimento pessoal cada vez que morre um dos meus 

cães.  

 

Paixão – Só com muita paixão é possível ser criador em Portugal das nossas raças 

caninas, em especial das de maior porte. 

 

Como criador de castro laboreiro, e procurando cumprir a legislação vigente, não 

obstante estar obrigado legalmente a ter atividade inscrita nas finanças, pagar impos-

tos, passar faturas, e ter o alojamento onde estão instalados os meus cães autoriza-

do pela Direcção-Geral de Veterinária AT, por força da legislação atual classificado 

como alojamento com fins lucrativos, nunca tive quaisquer lucros, antes bem pelo 

contrário, os prejuízos anuais foram sempre significativos. 

 

Que atividade se pode desenvolver para ter prejuízos continuados se a motivação 

não for o gosto e a paixão?  

 

O sentido de responsabilidade pelo bem estar e saúde de cães que, se não houves-

se a tua intervenção pessoal como criador, não existiriam pura e simplesmente, tam-

bém contribui para a minha dedicação e envolvimento. 
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Funcionalidade – As nossas raças caninas são raças funcionais. 

 

Têm funcionalidades e aptidões diversas que foram sendo selecionadas ao longo de 

muitos anos, e que não ficam atrás de muitas raças estrangeiras, por vezes tão em 

moda e vendidas a preços significativamente superiores.  

 

As nossas 11 raças caninas nacionais são a prova viva do nosso património canino e 

da multiplicidade das suas funcionalidades (cães de caça, cães de salvamento, cães 

de guarda e protecção de gados e cães de condução de gado).   

 

Desejo sinceramente que a campanha para o ano de 2020, e da iniciativa do CPC 

(SALVEM AS NOSSAS RAÇAS), obtenha os resultados que todos nós criadores e 

cidadãos portugueses em geral desejamos. 

 

Bom sucesso!!!   

 

 

 

 
 

Cachorros disponíveis para venda com o Afixo “Campos do Lis” 
 

 
 

Ninhada nascida em 12 de Novembro de 2019 

 

Constituída por 4 machos e 3 fêmeas. Disponíveis para entrega a partir de 10 de Ja-

neiro de 2020 

 

Eis algumas fotos atuais: 

Rui Alberto da Costa 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 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

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

newsletter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


