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Esta newsletter destina-se a ser um espao de informa«o e divulga«o dos C«es de 

Castro Laboreiro, detentores do afixo de criador "Campos do Lis", bem como um es-

pao de informa«o e interven«o t®cnica relativo a esta raa canina portuguesa. 

Todos ao artigos publicados s«o da inteira e exclusiva responsabilidade dos seus au-

tores.  

1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

ALGUMAS LINHAGENS DA RAÇA DE CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

NA REGIÃO DO SOLAR 

 

 – PARTE 2–  

 

No artigo anterior (Parte 1) fiz refer°ncia a tr°s machos castrejos, Tarz«, Ramon Piloto 

e Maks. Hoje, irei falar do DOURO, de Campelo e do SALAZAR. 
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O DOURO, de Campelo, ® um dos c«es de refer°ncia do solar da raa, cujo proprie-

t§rio era o Sr. Manuel Jo«o Domingues, tamb®m conhecido como Manuel Fampas. 

 

Como podem observar na foto extra²da do site da APCCL, este c«o tinha uma pela-

gem cor do monte muito interessante.  

 

N«o ® f§cil dispor de informa«o cred²vel sobre c«es antigos que j§ morreram, como 

® o caso presente. 

 

A documenta«o sobre o C«o de Castro Laboreiro ® rara e dispersa.  

 

Houve alguma descontinuidade da transmiss«o de arquivo entre as diferentes direc-

»es do CCCL, clube de raa mais antigo, o que tamb®m n«o facilita o acesso a in-

forma«o que pode ser considerada hist·rica. 

 

No Boletim nÜ 1 (Novembro de 1990) do Clube do C«o de Castro Laboreiro, existe 

uma refer°ncia ao Concurso Anual em Castro Laboreiro, de 15 de Agosto de 1990, 

cujo J¼ri era constitu²do pelo Juiz CPC Jos® Cabral, Padre An²bal Rodrigues, Jo«o 

Bessa e Jo«o Paulo Barbosa. 

 

Neste concurso, na Classe Aberta, o DOURO aparece como 2Ü Classificado, logo a 

seguir ao TEJO (1Ü), do Teso. 

 

O DOURO produziu diversos descendentes, nomeadamente, o FADISTA e alguns 

exemplares na posse de Pedro J¼lio Santa Rita. 

 

O FADISTA, da D. Virg²nia, ® o bisav¹ de uma cadela com o afixo “Campos do Lis”, 

nascida e criada em nossa casa, a PANDORA DOS CAMPOS DO LIS.  
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SALAZAR (foto cedida gentilmente por Carlos Pinto) 
 

 

Segundo o trabalho de Eva Marques, de 1998, este c«o cuja data de nascimento se 

desconhece, e cujo propriet§rio era o Eng. Fernando Sousa, era um lobeiro escuro, 

com 65,1cm de altura ao garrote e 67,2cm de altura da garupa. 

 

Este c«o obteve a classifica«o de Campe«o Nacional da Raa, e ® tamb®m indiscu-

tivelmente um dos seus c«es de refer°ncia. 

 

Produziu diversa descend°ncia, espalhada por todo o pa²s, e era pai de uma cadela 

da D. Delfina Esteves, a TRAICY, infelizmente tamb®m j§ falecida. 

 

A TRAICY era m«e de um dos machos do nosso canil, o VIRIATO, que por sua vez ® 

pai da LUA DOS CAMPOS DO LIS e av¹ da FLORA DOS CAMPOS DO LIS. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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O Afixo de Criador  “CAMPOS DO LIS” 

 

O Afixo de Criador ® um t²tulo exclusivo e vital²cio atribu²do pelo Clube Portugu°s de 

Canicultura e Federa«o Cinol·gica Internacional a um determinado criador, a solici-

ta«o deste, e ® v§lido a n²vel nacional e internacional.  

 

Esse Afixo ® ¼nico a n²vel mundial e apenas pode ser usado por esse criador. 

 

Esse criador pode atribuir os nomes que quiser aos seus c«es (desde que n«o os 

repita) seguido do seu Afixo de Criador. 

 

Um afixo, uma vez aplicado a um cão, fica fazendo parte integrante do seu no-

me, que não poderá ser modificado (Regulamento do Livro de Origens Portu-

gu°s e do Registo Inicial - art.Ü 41Ü do seu Capitulo V).  

 

O Afixo do nosso canil amador ® “Campos do Lis” por associa«o ¨ regi«o do Rio 

Lis (Leiria) onde se situa. 

 

Todos os C«es de Castro Laboreiro criados em nossa casa e registados no CPC t°m 

o afixo de criador “Campos do Lis”. 

 

Essa ® a nossa marca e o nosso contributo para raa do C«o de Castro Laboreiro.  

 

Qualquer registo oficial de c«es no CPC ou em Exposi»es Caninas Oficiais, nacio-

nais ou internacionais, t°m que mencionar obrigatoriamente o nome integral dos 

c«es, no qual se inclui sempre o nome do Afixo do Criador. 
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Naturalmente que qualquer criador de c«es tem orgulho no seu afixo, mesmo quan-

do alguns dos seus exemplares, por capricho da gen®tica, n«o correspondem intei-

ramente ¨s suas expectativas. 

 

Tamb®m nenhum criador gosta de ver ignorado ou ocultado deliberadamente o no-

me do seu afixo de criador em qualquer c«o ou cadela por si criado. 

 

Quem adquire um C«o de Castro Laboreiro com o afixo de criador “Campos do Lis” 

sabe que o seu criador sou eu pr·prio. 

 

No canil amador dos “Campos do Lis” s· se disponibilizam cachorros criados por 

n·s com o nosso afixo, resultantes de cruzamentos controlados rigorosamente, n«o 

se revendem cachorros alheios, nem cachorros sem registo ou de origem duvidosa. 

 

Procuramos garantir as melhores condi»es de bem-estar e sa¼de animal a todos 

os nossos c«es, alojando-os em condi»es condignas e proporcionando-lhes espa-

o para poderem correr e brincar livremente. 

 

Asseguramos-lhes todas as vacina»es e desparasita»es regulares (internas e 

externas). N«o poupamos esforos para que os nossos c«es estejam saud§veis e 

confort§veis. 

 

N«o alimentamos os nossos c«es com “restos de comida” ou ra»es sem qualquer 

qualidade alimentar. 

 

Naturalmente que tudo isto representa muitas despesas, mas n«o estamos na cria-

«o e selec«o do C«o de Castro Laboreiro com fins meramente comerciais. 
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As nossas f°meas reprodutoras s· fazem cria«o de ano a ano, ou em per²odos superi-

ores. 

 

N«o somos daqueles que sujeitam as suas f°meas reprodutoras a gravidez sucessivas 

sem qualquer intervalo de tempo, afectando gravosamente a sua sa¼de e longevidade, 

e que apenas v°m nos cachorros nascidos uma fonte de rendimentos. 

 

Tamb®m n«o sujeitamos as nossas f°meas reprodutoras a aleitamentos prolongados 

como forma de poupar na ra«o e tornar os cachorros mais rent§veis. 

 

Desmamamos os nossos cachorros entre as 6 e 8 semanas de idade, de modo a n«o 

esgotar fisicamente as m«es e a torn§-los mais aut·nomos. 

 

Esta ® a nossa maneira de estar na canicultura nacional e tudo isso est§ integrado no 

nosso Afixo de criador “Campos do Lis”.  

 

 

 

 

 

 

Ninhada Actual 
 
 

Da nossa ninhada actual, nascida em 17 de Novembro de 2010, filhos de LIS CH PT 

(LOP 374338) X RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO (RI 74175), est§ dispon²vel 

ainda um cachorro macho, de cor lobeiro escuro. 

 

N«o obstante ser o ¼ltimo cachorro dispon²vel, apresenta excelente morfologia e tempe-

ramento. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Eis algumas fotos recentes do mesmo. 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Para remover o seu nome da nossa lista de correio, por favor comunique para: 

Termos de uso: 

Os conte¼dos e informa«o disponibilizados nesta Newsletter s«o propriedade de Rui 

Viveiros. O seu download, reprodu«o ou reenvio, ® estritamente proibido e a sua  mo-

difica«o n«o ® permitida. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 


