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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 

Mais um campeão do mundo  

com o afixo de criador “Campos do Lis”  

 

Realizou-se recentemente o “World Dog Show 2021” em BRNO, República Checa. 

 

Na raça do cão de castro laboreiro sagrou-se Campeã do Mundo e BOB (Best On Bre-

ed) a cadela com o nome de registo DIVA DOS CAMPOS DO LIS. 

 

Os meus parabéns à sua detentora, Sara Mendonça pelo título obtido, pelo carinho que 

tem revelado por esta raça canina portuguesa e pela sua perseverança. 

 

Como criador e sem falsas modéstias, o prémio desta cadela com o nome familiar LU-

SA, enche-me de orgulho e satisfação pelo trabalho que tenho vindo a fazer na raça do 

cão de castro laboreiro ao longo destes anos. 

 

Trata-se do terceiro título de Campeão Mundial de cães desta raça, criados por mim e 

com o meu afixo de criador “Campos do Lis”, obtidos desde 2013.  

 

Também outros exemplares da raça do cão de castro laboreiro e com o meu afixo de 

criador têm obtidos títulos relevantes a nível internacional.  

 

Há que continuar este trabalho tentando fazer cada vez mais e melhor pela raça. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Rui Viveiros 

Galeria de fotos de cães de castro laboreiro  

com o afixo “Campos do Lis” 

 

Desde há muito tempo que recebo fotos dos cães que vou criando. É uma gentileza 

e uma atenção das pessoas a quem vou cedendo os meus cachorros. 

 

São fotos que vão ficando no meu domínio privado. 

 

Como disponho destas minhas newsletters que são do conhecimento público, atra-

vés do meu site www.camposdolis.com, decidi criar um espaço próprio nas minhas 

futuras newsletters de divulgação de uma galeria de fotos de cães criados com o 

meu afixo de criador “Campos do Lis”. 

 

Assim, os detentores de cães com o meu afixo de criador, se o desejarem, poderão 

enviar fotos dos seus cães que passarei a divulgar através das minhas newsletters. 

 

Para tal, deverão enviar as fotos para o meu email rui.viveiros@sapo.pt, indicando o 

nome de registo do seu cão ou cadela, bem como o seu nome familiar. 

 

Nesse envio, deverão explicitamente autorizar-me a poder divulgar publicamente 

essas fotos.  

 

Será uma oportunidade de poder deixar para memória futura, as imagens desses 

exemplares da raça do cão de castro laboreiro.     

Rui Alberto da Costa Viveiros 

mailto:rui.viveiros@sapo.pt
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Rui Viveiros 

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

 

Neste momento, estão disponíveis para entrega duas cachorras, nascidas em 16 de 

Junho de 2021. 

 

Serão entregues com boletim sanitário oficial em dia, com microchip e registo no SI-

AC, com registo no Clube Português de Canicultura (LOP/RI) e com Kit de ração 

(Royal Canin Maxi Puppy). 

 

Têm ambas a vacinação completa (três doses da vacina múltipla – DHPPI + LEPTO 

+), incluindo a vacina antirrábica. 

 

Serão ainda entregues com o registo definitivo do Clube Português de Canicultura 

(LOP). 

 

Apresento, de seguida, fotos atuais dessas duas cachorras:  

 

Cachorra “cor do monte” 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Seleção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

7 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

 

 

Cachorra “lobeiro escuro” 

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 

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 

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

newsletter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


