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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 

Última ninhada  “Campos do Lis” 
 

No dia 14 de Setembro de 2010 nasceu uma nova ninhada com o Afixo Campos do 

Lis, filhos de LIS CH PT (LOP 374338) e de UNA (LOP 355571). 

LIS CH PT (CAMPEÃO NACIONAL) 
 

LIS é um cão de cor lobeiro claro, com o título de Campeão Nacional, é filho de BOBI 

e de uma cadela existente em Castro Laboreiro.  

 

BOBI, um cão castrejo de cor do monte, foi escolhido como o melhor exemplar 

da raça em diversos Concursos Tradicionais do Cão de Castro Laboreiro, que se reali-

zam todos os anos, em 15 de Agosto, na Vila de Castro Laboreiro.   

 

 

Rui Viveiros 
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UNA 
 
 

UNA, é uma cadela da criação de Luís Almendra, de cor lobeiro claro, é filha de SUL-

TÃO (Campeão Nacional) e de DONA DO LOMAUM.  

 

SULTÃO é filho de SUÃO e de MERLIN (segundo informação do seu proprietário 

esta cadela é filha do MAKS).  

 

O SUÃO é filho de NIRA DO VALE DO ZEBRO e do TARZAN.  

 

Trata-se da 4ª ninhada deste casal de Cães de Castro Laboreiro, o qual totaliza, até 

ao momento, 28 cachorros nascidos. 

 

Destes 28 cachorros, nove estão no estrangeiro e alguns exemplares pertencem a 

criadores nacionais da raça. 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Em nossa casa ficaram duas cadelas filhas deste casal, a MUSA DS CAMPOS DO 

LIS e a BRISA DOS CAMPOS DO LIS, tendo a primeira sido já mãe de duas outras 

ninhadas.  

 

É um casal com provas dadas. 

 

Estão disponíveis 3 machos (2 lobeiros claros e um lobeiro escuro ) e uma fêmea 

(lobeira escura). 

 

Eis fotos da ninhada, captadas dois dias após o seu nascimento. 

 

 

Rui Viveiros 
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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 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


