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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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Rui Viveiros 

 

 

Mais duas Campeãs Nacionais da Raça do Cão de Castro Laboreiro  

com o Afixo “Campos do Lis” 

 

 

O Clube Português de Canicultura atribuiu, com data de homologação de 29 de Novem-

bro de 2012, o título de Campeão Nacional às nossas cadelas “Brisa dos Campos do 

Lis” e “Pandora dos Campos do Lis”. 

 

É motivo de satisfação e orgulho para nós, pois é a recompensa e o reconhecimento do 

mérito do nosso trabalho em prol da raça do cão de castro laboreiro. 

 

O núcleo de criação e selecção “Campos do Lis” tem já cinco Campeões Nacionais no 

seu efectivo de reprodutores da raça: os seus dois machos, Lis e Marti, e três cadelas 

da sua criação: Vicky dos Campos do Lis, Brisa dos Campos do Lis e Pandora dos 

Campos do Lis. 

 

A Brisa dos Campos do Lis é filha do LIS (Campeão nacional) e da UNA.   

 

Quer o LIS quer a UNA, são filhos, respectivamente do BOBI e do SULTÃO, ambos 

classificados como melhores exemplares da raça em Concursos Tradicionais, anual-

mente realizados na Vila de Castro Laboreiro, em 15 de Agosto. 
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BRISA DOS CAMPOS DO LIS 
 
 
 

A Pandora dos Campos do Lis é filha do Thor e da Musa dos Campos do Lis 

 

O THOR é neto do Fadista e bisneto do Douro de Campelo, um dos maiores e mais 

emblemáticos cães da região de Castro Laboreiro. 

 

A Musa dos Campos do Lis é filha do LIS e da UNA. 

 

Esperamos continuar a dar o nosso contributo, e estamos esperançados que novos 

cães com o Afixo Campos do Lis venham a obter outros títulos de campeão nacional 

da raça do cão de castro laboreiro.     

Rui Viveiros 
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PANDORA DOS CAMPOS DO LIS 
 
 
 
 

 
 
 

 

A crise económica actual e os riscos de redução do efectivo da raça do 

cão de castro Laboreiro 

 

 

A crise económica actual tem repercussões muito significativas, não só no quotidiano 

das pessoas e das empresas, como na canicultura portuguesa. 

 

O poder de compra e a disponibilidade financeira das pessoas é bem mais reduzida 

do que era há poucos anos atrás. 

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Num contexto de grande desemprego e de recessão, em que as pessoas têm dificul-

dades reais em pagar o essencial, como a prestação da casa, a prestação do carro, 

a alimentação, as despesas escolares dos filhos, resta pouca disponibilidade para a 

criação e aquisição de novos exemplares. 

 

No ano passado e julgo que também no ano actual não se fará ainda sentir um de-

créscimo da população da raça do cão de castro laboreiro.  

 

Todavia, pelas dificuldades que se tem vindo a agravar cada vez mais no país, e pela 

diminuição da procura interna na aquisição de novos cachorros que se tem sentido 

ultimamente a nível de todas as raças caninas, em particular nas raças portuguesas, 

a previsão e expectativa vai no sentido de uma redução significativa da criação de 

cães. 

 

O preço de venda dos cachorros tenderá também a descer ligeiramente. 

 

Obviamente que a descida do preço de venda dos cachorros, para aqueles criadores 

que investem de forma importante na qualidade, na saúde e no bem estar dos seus 

cães, tem um margem muito curta, pois os seus custos de criação não poderão ser 

superiores aos seus preços de venda. 

 

Quando tal acontece, os criadores para não perderem dinheiro, tenderão a reduzir o 

número de ninhadas, e nalguns casos a parar mesmo com a criação.  

 

Na minha opinião são reais os riscos de, no período de tempo que se avizinha no 

curto e médio prazo, o efectivo dos cães de castro laboreiro, não se renovar de forma 

equilibrada ou até diminuir. 

 

 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

5 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

 

A agravar esta situação, tal como já se pode verificar nalguns sites da internet, constata

-se o aparecimento de muitos cães apelidados da raça de castro laboreiro à venda a 

preços de saldo (€ 100/€200). 

 

Nalguns casos (raros) são criadores desesperados que vendem os seus cachorros, 

claramente abaixo do seu preço de custo, como forma de se verem livres dos seus ca-

chorros e dos encargos que a sua criação acarreta para os seus orçamentos familiares.  

 

Noutras situações, trata-se claramente de cães abastardados, de origem mais do que 

duvidosa, sem registo no Clube Português de Canicultura que ateste a sua pureza e 

criados muitas vezes sem os adequados cuidados veterinários e de  alimentação. 

 

A falta de qualidade e tipicidade destes cães não respeita apenas às suas característi-

cas morfológicas, mas também ao seu temperamento e carácter. 

 

Estes cães abastardados são muitas vezes resultado de cruzamentos com outras raças 

que alteram o temperamento e carácter típicos do cão de castro laboreiro.  

 

Alguns dos seus proprietários estão objectivamente a vender gato por lebre. 

 

Naturalmente que algumas pessoas compram estes cachorros porque são baratos e 

julgam estar a adquirir um cão de raça.   

 

Certamente que nestes casos, o barato vai também sair caro.  

 

Desses cachorros dificilmente se obterão mais tarde, cães de raça e de qualidade, com 

a agravante que a falta de cuidados na sua fase inicial de vida, se vai repercutir negati-

vamente mais tarde, se chegarem a adultos.  
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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 

Infelizmente, como diz um amigo meu, geralmente quem não tem dinheiro para com-

prar um cão de qualidade, dificilmente terá dinheiro para garantir o seu bem-estar e sa-

úde no futuro.  

 

Ao menor contratempo ou em qualquer situação que implique uma maior despesa, o 

mais provável é estes cães virem a engrossar o exército de cães abandonados ou mal-

tratados.  

 

Uma sociedade que preze os seus valores civilizacionais é certamente diferente de 

uma outra sociedade em que os cães são alimento ou são uma coisa perfeitamente 

descartável e sem quaisquer direitos. 

 

É nos contextos de crise que importa pugnar pela preservação do humanismo e do res-

peito do homem pelos seus semelhantes e pela natureza envolvente.  

 

Não obstante um contexto, que não é certamente o mais favorável, há que continuar a 

lutar pela valorização e preservação da raça do cão de castro laboreiro, excelente cão 

de guarda e de família, com quem estabelece relações afectivas únicas. 

 

Trata-se ainda de uma raça canina portuguesa, património nacional que faz parte da 

memória e da história das nossas gentes. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

FELIZ NATAL 2012 

E 

PRÓSPERO ANO NOVO 


