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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 

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

 
 

 

Ninhada nascida em 03 de Fevereiro de 2022 

 

Ninhada nascida em 03 de Fevereiro de 2022, constituída por 3 machos e 3 fêmeas. 

 

Os cachorros serão entregues em 02-03 de Abril de 2022, com boletim sanitário oficial 

em dia (1ª dose da vacina múltipla, desparasitados e com declaração veterinária), com 

microchip e registo no SIAC, com registo no Clube Português de Canicultura (LOP) e 

com Kit (1kg) de ração que estão a comer (Royal Canin Maxi Puppy). 

 

Apresento, de seguida, as primeiras fotos dos cachorros:  

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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Rui Viveiros 

Mais fotos para a Galeria “Campos do Lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zheus dos Campos do Lis (7 meses de idade) 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Seleção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

6 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

Zheus dos Campos do Lis (7 meses de idade) 

 

 

 

Boss dos Campos do Lis (1 ano de idade) 
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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 

 

Boss dos Campos do Lis (1 ano de idade) 

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.    


