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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.  
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VICKY DOS CAMPOS DO LIS 

MELHOR EXEMPLAR DA RAÇA DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO  

NA 1ª EXPOSIÇÃO CANINA INTERNACIONAL DAS CALDAS DA RAINHA 

EXPOESTE - 20 DE FEVEREIRO DE 2011 

 
 

 
 

Depois de ter obtido a classificação de Melhor Exemplar da Raça do Cão de Castro 

Laboreiro na última Exposição Internacional do Norte, eis que a nossa cadela VICKY 

DOS CAMPOS DO LIS se consagra de novo como Melhor Fêmea e Melhor Exemplar 

da Raça, desta vez na 1ª Exposição Canina Internacional das Caldas da Rainha, con-

quistando o respectivo CAC. 

 

Rui Viveiros 
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É gratificante este novo prémio, pois trata-se de uma cadela nascida e criada em 

nossa casa, resultante de um cruzamento que envolveu um forte empenho pessoal. 

Ao dono do pai (PASTOR) da cadela, Sr. Augusto Gil e toda a sua família, também 

as nossas felicitações e agradecimentos, pois sem a sua disponibilidade, vontade e 

colaboração não teria sido possível efectuar este cruzamento e dele ter resultado 

este excelente exemplar.  

 

A mãe desta cadela, RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO, esteve também presen-

te nesta exposição, tendo sido o 1º Classificado na Classe Aberta de Fêmeas, e obti-

do o RCAC (Reserva de CAC).  

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

MARTI, 

MELHOR MACHO DA RAÇA DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO  

NA 1ª EXPOSIÇÃO CANINA INTERNACIONAL DAS CALDAS DA RAINHA 

EXPOESTE - 20 DE FEVEREIRO DE 2011. 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

O nosso cão MARTI foi classificado como melhor macho desta exposição, tendo obti-

do o respectivo CAC. 

 

Trata-se também de mais um prémio obtido por este cão, que não obstante ser gran-

de e estar nos limites superiores da altura da raça, é um exemplar muito típico com 

correctas características morfológicas.  

 

Também os nossos parabéns endereçados ao criador deste macho, José Manuel 

Bouzo Limia, pelo resultado do excelente cruzamento efectuado entre uma cadela 

sua (MORGANA) e o CASTRO da Ameijoeira. 

 

Quero aqui também apelar a todos os detentores de exemplares de Cães de Castro 

Laboreiro que participem mais nas exposições caninas, de modo a divulgar mais acti-

vamente esta nossa raça. 

 

Obviamente que nem todos podem ganhar, mas o mais importante é competir e dar 

a conhecer melhor o Cão de Castro Laboreiro. 

 

 

ALGUMAS LINHAGENS DA RAÇA DE CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

NA REGIÃO DO SOLAR 

 – PARTE 3–  

 

Continuando a abordagem sobre alguns machos oriundos da região do solar, falarei 

de mais alguns cães de que há registo e memória. 

 

De alguns terei muitas dificuldades em apresentar fotos, contudo, continuarei a efec-

tuar diligências nesse sentido, podendo eventualmente apresentá-las mais tarde. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Rui Viveiros 

Na penúltima newsletter referi o TARZÃ, de que posso hoje apresentar fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARZÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARZÂ 

(Fotos gentilmente cedidas por Luis Almendra, tiradas em 15-05-1998, na localidade 

da Várzea, Freguesia do Soajo) 
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Rui Viveiros 

Hoje, referir-me-ei a diversos machos, a começar pelo BOBI (RI 274322) a quem é 

atribuída a paternidade do SALAZAR, já referido anteriormente. 

 

Existe ainda um outro cão com nome muito semelhante o BOBY (RI 39178) que está 

referenciado como pai do FIDEL, já mencionada na Newsletter nº 6.  

 

Não disponho ainda de fotos do BOBY. Talvez mais tarde. 

 

O FIDEL era pai de um cão o AMBACA DO LOMAUM (KID), da propriedade da Sra 

Maria da Conceição Ribeiro, mãe de um amigo nosso o Rui Miguel Ribeiro. 

 

O AMBACA DO LOMAUM era filho de uma cadela a NIRA DO VALE DO ZEBRO, 

propriedade do Dr. Henrique Costa. 

 

É conhecida alguma (pouca) descendência deste macho.  

 

Foto cedida por Rui Miguel Ribeiro 
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Rui Viveiros 

De um outro macho castrejo de grande qualidade o TEJO do Teso, cão de cor do mon-

te, também não disponho ainda de fotos.  

 

O MONDEGO é também um dos cães de referência do solar, já mais recente, sendo 

indicado como seu pai, o RAMON PILOTO. 

 

Este cão era irmão de ninhada da cadela MILU, da D. Delfina Esteves, e deixou diversa 

descendência. 

 

O Grupo Lobo deteve alguns filhos deste cão. 

 

O BALTAZAR é um outro cão castrejo, ainda vivo, e que se pensa ser filho de RAMON 

PILOTO. 

RAMON PILOTO ou PILOTO RAMON 

 

(Foto gentilmente cedida por Luis Almendra, tirada em 20-03-1998, no lugar de Queimadelo, 

Castro Laboreiro) 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 
8 

Rui Viveiros 

 
BALTAZAR 

 

Do BALTAZAR é conhecida diversa descendência viva. 

 

O BIMBO é também outro cão castrejo, mais recente, mas já falecido, e que era pro-

priedade do Sr. José Carlos, filho do dono da Albergaria Miracastro.  

 

O BIMBO é pai de um macho do nosso canil, o VIRIATO, resultante do seu cru-

zamento com a TRAICY, cadela da D. Delfina Esteves. 

 

O Grupo Lobo era também detentor de alguns descendentes deste macho. 

Rui Viveiros 
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BIMBO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BOBI 
 

 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

O BOBI (RI68256), cão castrejo mais recente, ainda vivo, ganhador de exposição 

monográfica da raça (2003) e de diversos concursos tradicionais, é progenitor de 

uma vasta descendência. 

 

O BOBI é pai de um cão do nosso canil, o LIS, que é Campeão Nacional da Raça. É 

ainda avô paterno de uma cadela do nosso canil, a RUBI DOS MONTES DE LABO-

REIRO.  

 

O FADISTA, da D. Virgínia, é também outro macho castrejo já citado em anterior 

Newsletter, é filho do DOURO, de Campelo. 

 

Não disponho de foto do mesmo. 

 

De acordo com o trabalho da Eva Marques, de 1998, já citado por diversas vezes, 

este cão nasceu em 1995, e era de cor lobeiro escuro.  

 

Tinha 62,5 cm de altura ao garrote e 63,7 cm de altura de garupa.  

 

O FADISTA, entre outros cruzamentos, foi cruzado com a cadela NICE da D. Delfina 

Esteves, tendo resultado um cão que foi adquirido pelo Eng. Rogério Domingues, a 

quem este lhe atribui o nome de “Sai Lou”. Na mesma altura em que este senhor 

adquiriu este macho, adquiriu também uma fêmea à D. Amadélia Afonso, ex-

professora primária de Castro Laboreiro, a quem lhe atribui o nome de “Siu Tché”. 

 

Mais tarde do cruzamento entre “Sai Lou” e “Siu Tché”, resultou um cão a quem lhe 

foi dado o nome de “THOR”, o qual foi oferecido ao Dr. Avelino Rodrigues, seu pro-

prietário. 
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Rui Viveiros 

O THOR, por gentileza do Dr. Avelino Rodrigues, foi cruzado em Fevereiro de 2010,  

com uma cadela do nosso canil, a Musa dos Campos do Lis. 

 

Deste cruzamento, nasceu em 10 de Abril desse mesmo ano, uma cachorra, que 

está em nossa casa, e a quem lhe demos o nome de PANDORA DOS CAMPOS DO 

LIS.  

 

Assim, a Pandora dos Campos do Lis é bisneta do FADISTA e da NICE, e trineta do 

DOURO de Campelo. 

 

Em conclusão, os machos da raça do Cão de Castro Laboreiro, mencionados nesta 

newsletter e nas duas anteriores, são indiscutivelmente, cães castrejos de referência 

da raça nos últimos vinte anos. 

 

Certamente que houve outros machos reprodutores que não são aqui citados e que 

terão também deixado a sua marca genética na raça. 

 

Destes, assume particular importância todos aqueles exemplares que foram utiliza-

dos nas últimas décadas pela Escola dos Fuzileiros (afixo Vale do Zebro), e cuja his-

tória e evolução não é lamentavelmente do conhecimento público e que receia-se 

estar eventualmente perdida. 

 

É urgente efectuarem-se as pesquisas possíveis, de modo a preservar-se essa parte 

importante da história da Raça do Cão de Castro Laboreiro. 

 

Pela parte que me toca e na medida do possível, procurarei fazê-lo. 

 

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. 

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

Rui Alberto da Costa Viveiros 


