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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 ano de contributo à raça do cão de castro laboreiro  

 

 
Aproxima-se o final de mais um ano de criação. Tem sido assim ao longo de muitos 

anos, desde que em 2006 me tornei detentor do afixo de criador “Campos do Lis” e em 

que todos os cães criados por mim têm esta designação. 

 

São já largas centenas de cachorros e cachorras desta raça criados sem interrupções e 

com muito querer e dedicação. 

 

Estas newsletters “Campos do Lis” (esta é já o nº 133) têm sido um meio de transmis-

são de informação e muita documentação sobre a raça e os meus cães. 

 

Quem as ler com a devida atenção encontrará muito sobre a raça, a sua história e os 

seus desafios. 

 

Há quem ache que nestas newsletters deveria abordar com mais frontalidade e acuti-

lância alguns temas da atualidade da canicultura e desta raça canina portuguesa. 

 

Não gosto de repetir-me e tenho a certeza que nas minhas newsletters estão bem refle-

tidas as minhas experiências de criador e o que penso sobre muitas questões relevan-

tes do mundo da canicultura e da raça do cão de castro laboreiro. 

 

O meu principal objetivo e preocupação tem sido e continua a ser a preservação e con-

tinuidade da existência desta raça. 

 

Sem criadores e sem aficionados a raça do cão de castro laboreiro, esta não terá qual-

quer futuro viável e sustentável. 
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Não é com palavras ou com a reprodução de quaisquer slogans que se garante o 

futuro da raça do cão de castro laboreiro. É com trabalho, com sacrifício e com muito 

carinho e dedicação por estes cães. E é, sem qualquer dúvida, com a colaboração e 

empenho de todos os criadores e aficionados desta raça que se pode garantir a sua 

existência e o seu futuro. Tudo o resto é apenas retórica.  

 

Como criador do cão de castro laboreiro tenho assistido ao longo destes anos a um 

crescente interesse de muitos cidadãos e cidadãs deste país e de outros países por 

esta raça canina excecional.   

 

Como criador posso afirmar hoje que, felizmente, a procura de cães esta raça é bem 

superior à oferta existente. Este é um sinal bastante encorajador!   

 

 

 

 

 

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

 

 

Neste momento, estão disponíveis 4 cachorras, com entrega a partir de 03 de De-

zembro de 2022. 

 

Os cachorros serão entregues com boletim sanitário oficial português em dia (1ª do-

se 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). 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Uma Cachorra 

 

Eis algumas fotos de uma cachorra disponível: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Outras três cachorras disponíveis 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Seleção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

9 

rui.viveiros@sapo.pt 

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 news-

letter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


