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   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

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 

 
Breve explicação 

 
 

Quem tem recebido e lido as minhas newsletters verificou que nas últimas duas sema-

nas não recebeu a habitual newsletter semanal. 

 

A razão dessa situação deveu-se a uma avaria no meu computador motivada pela 

perda total do respectivo disco e da maior parte da informação nele contido, tendo 

apenas há poucos dias sido ultrapassada essa anomalia. 

 

É possível que algumas pessoas venham a deixar de receber a minha newsletter pelo 

simples facto de que perdi o seu endereço electrónico. A essas pessoas peço que me 

remetam de novo o seu endereço de e-mail. 

 

 

 

BRISA DOS CAMPOS DO LIS 
 

Melhor exemplar da raça na 2ª E. C. Internacional de Braga e Especial do Cão de 
Castro Laboreiro 

 
 

A nossa cadela Brisa dos Campos do Lis foi escolhida como melhor exemplar da Raça 

do Cão de Castro Laboreiro na 2ª Exposição Canina Internacional de Braga, realizada 

no dia 14 de Novembro de 2010, onde obteve o respectivo CAC e CACIB. 

 

Tal facto é motivo de satisfação para nós, pois trata-se de uma cadela da nossa cria-

ção, com o Afixo Campos do Lis. 
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Rui Viveiros 

Esta cadela ganhou ainda o prémio de melhor exemplar da raça na Exposição Especi-

al do Cão de Castro Laboreiro, apoiada pela APCCL, que decorreu em simultâneo 

com a exposição internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA NINHADA “CAMPOS DO LIS” 
 

 

Nasceu no passado dia 17 de Novembro uma nova ninhada nossa, filhos de LIS CH 

PT (LOP 374338) X RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO (RI 74175).  

 

Estão disponíveis 5 machos e 3 fêmeas, que apresentam pelagens muito interessan-

tes (lobeiro escuro, lobeiro claro, lobeiro comum e cor do monte). 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes cachorros estarão disponíveis para entrega a partir de 15 de Janeiro de 2011, 

com registo LOP emitido pelo Clube Português de Canicultura, com afixo de criador 

“Campos do Lis” e devidamente vacinados e desparasitados.   

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


