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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 

 

 
62 º Concurso Tradicional do Cão de Castro Laboreiro 

 
Vila de Castro Laboreiro – 15 de Agosto de 2012 

 

 

 

Realizou-se, como habitualmente na Vila de Castro Laboreiro, mais uma edição do 

concurso tradicional, em 15 de Agosto de 2012.  

 

Este ano este concurso foi integrado no calendário oficial das exposições caninas sob 

responsabilidade do CPC, como exposição especializada da raça do cão de castro 

laboreiro.   

 

A sua organização foi novamente da responsabilidade da Associação Portuguesa do 

Cão de Castro Laboreiro (APCCL).  

 

Este ano estiveram presentes mais exemplares da raça do que no ano transacto, o 

que é, sem dúvida alguma, uma nota positiva e reforça a representatividade deste 

concurso.  

 

As fotos que apresentamos em seguida foram cedidas gentilmente pelo nosso amigo, 

Rui Miguel Ribeiro 
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O melhor macho adulto e melhor exemplar do concurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Califa dos Montes de Laboreiro 
 

 

O melhor macho adulto (mais de 15 meses de idade) e melhor exemplar do concurso 

foi o cão de castro laboreiro da propriedade de Paulo Antunes, de nome Califa dos 

Montes de Laboreiro.  

 

 



3 

   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

A melhor fêmea adulta do concurso 
 
 

CUQUI 

 

A melhor fêmea adulta (mais de 15 meses de idade) do concurso foi a CUQUI da 

propriedade do José Manuel Bouzo. 

 

 

O melhor cachorro do concurso 
 
 

O melhor cachorro (menos de 15 meses de idade) foi o BENNIE do Monteviso. Não 

temos infelizmente foto do cachorro. 

Este cachorro é propriedade do Rui Filipe Lopes Baptista e o seu criador é Rui Mi-

guel Ribeiro. 

É filho do Viriato (um dos nossos machos) e de uma cadela da nossa criação Petra 

dos Campos do Lis. 
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A melhor cachorra do concurso 
 

A melhor cachorra (menos de 15 meses de idade) do concurso foi a SURI DOS 

CAMPOS DO LIS, e o seu proprietário é o Paulo Antunes. 

 

Não temos também infelizmente foto desta cachorra. 

 

Esta cachorra é da nossa criação e é filha do Viriato e da Brisa dos Campos do Lis. 

 

 

A nossa participação no 62 º Concurso Tradicional do Cão de Castro Laboreiro 
 

 
 
Estivemos presentes neste concurso tradicional com os nossos seguintes cães: 
 

 
MARTI (Campeão Nacional de Portugal) 
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BRISA DOS CAMPOS DO LIS 
 
 

BRISA DOS CAMPOS DO LIS 
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VICKY DOS CAMPOS DO LIS (Campeã Nacional de Portugal) 
 

 
 
É motivo de nossa satisfação verificar neste concurso tradicional a presença de um 

número crescente de exemplares nascidos em nossa casa ou descendentes de cães 

com o nosso afixo de criador “Campos do Lis”.  

 

Os resultados dos nossos exemplares presentes neste concurso ficaram aquém das 

nossas expectativas, mas concordando-se ou não, há que respeitar as decisões do 

Juiz Luís Catalan. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 
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Ninhada MARTI  X  MUSA DOS CAMPOS DO LIS  

 

Da ninhada nascida em 10 de Junho de 2012, filhos do MARTI CH PT (LOP 444521) 

e de MUSA DOS CAMPOS DO LIS (LOP 384208), temos ainda disponíveis um ma-

cho e duas fêmeas.  

Eis algumas das suas fotos:   

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Ninhada do LIS  X  FLORA DOS CAMPOS DO LIS 
 

Nasceu uma nova ninhada no dia 12 de Agosto de 2012, filhos do LIS e da FLORA 

DOS CAMPOS DO LIS. 

 

São 5 machos e 4 fêmeas. 

 

Eis as suas primeiras fotos: 

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 


