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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 

 

ABANDONO, DESAPARECIMENTO E ROUBO DE CÃES DE CASTRO LA-

BOREIRO, UMA TRISTE E LAMENTÁVEL REALIDADE 

 

 

De tempos em tempos somos confrontados com notícias de abandono de cães de cas-

tro laboreiro, puros ou cruzados. 

 

Quer a APCCL quer o CCCL são dando notícias desse facto, solicitando a adopção 

desses exemplares aos criadores e amantes desta raça. 

 

Lamentavelmente a crise económica vai agravando estas situações de abandono. 

 

Pessoalmente faço um apelo a que, não obstante as dificuldades actuais, saibamos 

todos ser capazes de zelar e cuidar dos nossos cães, amigos sempre leais e cujo bem-

estar e saúde depende essencialmente de nós. 

 

Ocasionalmente, somos também alertados para o desaparecimento ocasional ou com 

suspeita de roubo de cães de castro laboreiro.  

 

Ao longo dos tempos, são vários os casos registados e com denúncia dos seus proprie-

tários. 

 

Muito recentemente, a APCCL fez a denúncia pública do desaparecimento, em Castro 

Laboreiro, de uma cadela adulta da raça, com suspeita de eventual roubo. 

 

Ao que consta esta cadela após ter estado cerca de três semanas na casa de um cria-

dor, para cruzamento com um seu macho, foi entregue de novo à sua proprietária. 
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Apenas decorridos poucos dias após a sua entrega, a cadela desapareceu da casa 

da sua proprietária. Terá sido fuga ocasional ou roubo deliberado?  

 

Presumindo-se que esta cadela tenha ficado grávida, muito provavelmente terá pari-

do uma ninhada de cachorros. 

 

Que terá acontecido aos cachorros? Terão sido vendidos sem registo, pois a mãe 

não estava registada no CPC, ou alguém ter-lhes-á dado um registo falso? 

 

Como já tenho referido em anteriores newsletters recomendo vivamente a não aqui-

sição de cachorros não registados no CPC (LOP ou RI), pois nunca se sabe qual é a 

sua exacta proveniência. 

 

Considero ainda urgente que os clubes de raça e o CPC providenciem com regulari-

dade o controlo de ninhadas de cão de castro laboreiro, pois a situação actual é de 

ausência completa de qualquer controlo oficial.  

 

Quem não deve não teme, e para além da comprovação e verificação “in locu” da 

existência física das ninhadas, há que apurar e comprovar a sua maternidade e pa-

ternidade efectivas. 

 

Felizmente que estes episódios, tristes e lamentáveis, não fazem desistir os verda-

deiros e genuínos amantes da raça do cão de castro laboreiro que tudo continuam a 

fazer para promover e valorizar esta raça canina portuguesa.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhada do  LIS x LUA DOS CAMPOS DO LIS 
 

Ninhada nascida no dia 04 de Outubro de 2011, filhos do LIS CH PT (Campeão Na-

cional - LOP 374338) e de LUA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 448240). 

 

Tendo nascido 4 machos e 5 fêmeas, estão disponíveis, neste momento, 4 fê-

meas (duas lobeiro claro, uma lobeiro escuro e uma cor do monte). 

 

Eis novas fotos da ninhada: 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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NINHADA de MARTI  X  RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO 
 

 
 

Ninhada nascida em 23.10.2011, constituída por 3 machos e 3 fêmeas, filhos de 

MARTI CH PT (LOP  444521) e de RUBI DOS MONTES DE LABOREI-

RO  (LOP445539). 

 

Estão disponíveis, neste momento, dois machos (1 lobeiro claro e 1 cor do monte), e 

duas fêmeas (1 lobeiro claro e 1 cor do monte). 

Eis novas fotos desta ninhada: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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NINHADA DE MARTI X UNA 
 
 

Ninhada nascida em 06.11.2011, constituída por 3 machos e 4 fêmeas, filhos de 

MARTI CH PT  (LOP  444521) e de UNA (LOP 355571). 

 

Estão disponíveis, neste momento, 2 machos (2 lobeiros escuros) e 3 fêmeas (2 lo-

beiro escuro e 1 cor do monte) 

 

Eis novas fotos da ninhada: 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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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 

Rui Viveiros 


