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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 

A atual pandemia do coronavírus e os seus reflexos  

nos criadores de cães 

 

De rompante a pandemia atual do coronavírus invadiu a rotina das pessoas e dos paí-

ses a nível mundial. 

 

As alterações do nosso dia-a-dia são enormes. O confinamento e isolamento das pes-

soas e as drásticas restrições à circulação de pessoas e ao convívio social têm causa-

do uma grande perturbação social, com consequências económicas ainda imprevisí-

veis, mas já bem visíveis com a redução significativa dos rendimentos das pessoas e 

das empresas. 

 

Todavia, esta crise também serviu para evidenciar de forma inquestionável que as pes-

soas, a sua saúde e a sua segurança, estão em primeiro lugar!!! 

 

Estou convicto que durante os próximos meses (quantos?) o nosso modo de vida não 

voltará a ser o mesmo do que era antes de Março de 2020.  

 

Até à descoberta de tratamentos eficazes ou de vacinas, e à medida que as atividades 

económicas e sociais forem sendo gradualmente restabelecidas, vamos ter que convi-

ver com algum afastamento social e com a rotina da utilização de meios de proteção 

individual, nomeadamente, máscaras e luvas. 
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O confinamento social e as medidas severas do estado de emergência têm tido tam-

bém reflexos fortes e óbvios na vida dos criadores de cães e na vida dos seus ani-

mais. 

 

A venda e mesmo a adoção de cães têm sofrido uma quebra acentuada, havendo 

um risco considerável do aumento de abandono de animais.  

 

Hoje um criador não pode receber os interessados na aquisição de um cão seu, da 

mesma forma que recebia no passado muito recente. 

 

Há que adotar, sem quaisquer preconceitos de quem adquire ou de quem cede, as 

necessárias medidas de proteção individual, nomeadamente o uso generalizado de 

máscaras e luvas e da desinfeção das mãos e do calçado. 

 

Esperemos que o estado de emergência ainda em vigor, seja gradualmente levanta-

do, de modo a que a generalidade das pessoas, e os criadores em particular, pos-

sam voltar à sua atividade normal.    

 

Desejamos ainda que os nossos animais possam novamente usufruir dos espaços 

públicos sem grandes restrições. 

 

A todos, bem como às suas respetivas famílias, desejo as maiores felicidades, bem-

estar e saúde. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Cachorros disponíveis para venda com o Afixo “Campos do Lis” 

 

Cachorros nascidos em 05 de Janeiro de 2020  (2 machos e 3 fêmeas) 

 

Os cachorros são entregues com boletim sanitário oficial em dia (vacinas, desparasi-

tações e declaração veterinária), com microchip e registo no SIAC, com registo no 

Clube Português de Canicultura (LOP/RI), com Kit de ração (Royal Canin Maxi 

Puppy) e com fatura de venda. 

 

MACHOS  

 

Macho lobeiro escuro 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Seleção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

4 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Seleção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

5 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Seleção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

6 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

Macho “cor do monte” 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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FÊMEAS 

 

Fêmea Lobeiro Claro 1 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Fêmea Lobeiro Claro 2 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

 

 

Fêmea Lobeiro Escuro 

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 

 

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.    


