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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 

 

MARTI 

MELHOR EXEMPLAR DA RAÇA DO CÃO DE CASTRO LABOREIRO  

NA 3ª EXPOSIÇÃO CANINA NACIONAL DE LAMEGO – 19.06.2011 

 

Rui Viveiros 
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MARTI, um dos nossos três machos da raça do Cão de Castro Laboreiro, participou 

na 3ª Exposição Canina Nacional de Lamego, no passado domingo, tendo sido esco-

lhido como o melhor macho e o melhor exemplar da raça, conquistando o respectivo 

CAC. 

 

É mais um prémio que nos dignifica e incentiva. 

 

É na competição e na avaliação de quem está habilitado para o fazer (os Juízes do 

CPC) que se evidencia a qualidade e excelência dos Cães de Castro Laboreiro em 

presença. 

 

Não é certamente num qualquer site da internet ou numa qualquer prosa lírica sobre 

a raça ou sobre os seus próprios cães que se pode avaliar a sua qualidade e exce-

lência.  

 

Os meus parabéns também aos outros exemplares em concurso e aos seus criado-

res e proprietários.    

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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VACINA CONTRA A LEISHMANIOSE CANINA 
 
 

Foi recentemente colocado no mercado uma vacina contra a leishmaniose canina, 

uma parasitose frequentemente mortal nos cães e potencialmente transmissível ao 

ser humano. 

 

Trata-se de um avanço e de uma vitória da investigação científica. 

 

Para avaliar a dimensão e importância desta parasitose, é suposto haver cerca de 

2,5 milhões de cães infectados na Europa, em especial no Sul da Europa. 

 

Os riscos de contrair esta infecção parasitária é maior nas regiões com maior humi-

dade (proximidade de rios, lagos, lagoas, mar e barragens) e com temperatura mais 

elevada. 

 

A leishmaniose é transmitida de cão para cão através da picada de um insecto se-

melhante a um mosquito (flebótomo).  

 

Pode ser comprovada a sua infecção através da recolha e análise de amostra de 

sangue. 

 

Os seus principais sintomas são perda de peso, perda de pêlo (em particular à volta 

dos olhos) e de feridas que persistem na pele, problemas nas unhas, anemia, artrite 

e insuficiência renal grave.     

 

A vacina agora disponível deve ser aplicada através de três injecções administra-

das com três semanas de intervalo, sendo depois necessário uma revacinação anu-

al. 

 

Podem ser vacinados todos os cães que não sejam portadores de doenças infecci-

osas, incluindo a leishmaniose canina, com mais de seis meses de idade. 
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Tratando-se de um vacina nova, é natural que haja ainda um período de tempo expe-

rimental para se verificar a sua eficácia real e o seu histórico. 

 

Refira-se que o preço desta vacina é ainda bastante considerável.   

 

Vacinar o seu cão é protegê-lo, é garantir-lhe uma boa saúde e também à sua pró-

pria família.    

 

 

 

 

 

 

 

NINHADA DOS CAMPOS DO LIS  

VIRIATO X BRISA DOS CAMPOS DO LIS) 

 

 
Desta ninhada nascida em 12.06.2011, junto se apresentam novas fotos da mesma.  
 
 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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NINHADA DOS CAMPOS DO LIS 

VIRIATO X MUSA DOS CAMPOS DO LIS 

 
Desta ninhada, nascida em 22.05.2011, apresentam-se também novas fotos: 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

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 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 


