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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 

Galeria de fotos de cães de castro laboreiro  

com o meu afixo de criador “Campos do Lis” (Novas fotos) 

 

Este é um espaço disponível para publicar fotos de cães de castro laboreiro com o afixo 

“Campos do Lis” que foram criados e cedidos por nós, ao longo destes anos. 

 

Todos os detentores de cães de castro laboreiro que tenham o meu afixo de criador, se 

o desejarem, poderão continuar a enviar fotos dos seus cães que passarei a divulgar 

através das minhas próximas newsletters. 

 

As fotos deverão ser enviadas para o meu email rui.viveiros@sapo.pt, indicando o no-

me de registo do seu cão ou cadela, e o seu eventual nome familiar, bem como a auto-

rização expressa dos seus detentores para poder publicá-las nas minhas newsletters. 

 

Eis novas fotos recebidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barão dos Campos do Lis  
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Rui Viveiros 

Barão dos Campos do Lis  

Barão dos Campos do Lis  
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Rui Viveiros 

 

Barão dos Campos do Lis  
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Rui Viveiros 

Camões dos Campos do Lis 

 

Delfim dos Campos do Lis (XATO) 
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Rui Viveiros 

Delfim dos Campos do Lis (XATO) 

 

Delfim dos Campos do Lis (XATO) 
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Rui Viveiros 

Delfim dos Campos do Lis (XATO) 

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

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 

 

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

letter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


