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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 

A participação dos nossos cães nas comemorações do 

Dia do Fuzileiro 2016 

 

No passado dia 09 de Julho de 2016, realizaram-se na Escola dos Fuzileiros, em Pa-

lhais-Barreiro, as comemorações do Dia dos Fuzileiros 2016, sendo este ano dedicado 

à cinotecnia. 

 

Para o efeito, os responsáveis da Escola dos Fuzileiros convidaram as equipas de cino-

tecnia da GNR e dos Paraquedistas. 

 

Para além da participação da própria equipa de cinotecnia da Escola dos Fuzileiros, 

participou ainda, nas demonstrações realizadas, a Associação de Busca e Salvamento  

ARC- SAR K9, de Colares-Sintra. 

 

Estas entidades efetuaram demonstrações práticas do quotidiano das suas atividades, 

as quais foram muito apreciadas pelos presentes, sendo a maioria esmagadora dos 

presentes ex-fuzileiros e fuzileiros no ativo, que têm neste dia a oportunidade de rever 

os seus amigos e colegas e poderem confraternizar da melhor forma. 

 

Podemos observar algumas fotos dessas provas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa cinotécnica da Escola dos Fuzileiros 

Rui Viveiros 
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Equipa cinotécnica da Escola dos Fuzileiros 

Equipa cinotécnica da GNR 

Rui Viveiros 
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Equipa cinotécnica da GNR 

Equipa cinotécnica dos Pára-quedistas 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Equipa cinotécnica dos Pára-quedistas 

 

Equipa cinotécnica dos Pára-quedistas  

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Associação de busca e salvamento ARC- SAR K9 

 

Associação de busca e salvamento ARC- SAR K9  

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Os responsáveis da Escola dos Fuzileiros tiveram também a iniciativa de convidarem 

criadores das raças caninas autóctones portuguesas que, no passado, foram parte 

integrante das equipas de cinotecnia da Escola dos Fuzileiros. 

 

Assim, foram convidados criadores do cão de castro laboreiro, do cão da serra da 

Estrela, do cão de água português e do cão de fila de S. Miguel, para poderem expor 

alguns dos seus exemplares. 

 

Como criador do cão de castro laboreiro foi-nos dirigido o convite para estarmos pre-

sentes, convite esse que agradecemos e que muito nos honra a nós pessoalmente e 

ao nosso Afixo de Criador “Campos do Lis”. 

 

Apresentámos os nossos cães MARTI CH PT e PANDORA DOS CAMPOS DO LIS 

CH PT. 

 

Algumas fotos desta nossa presença:  

 

Os nossos cães 

 

 

Rui Viveiros 
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Os nossos cães 

 

Os nossos cães 

Rui Viveiros Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Estiveram presentes, também com exemplares seus, os seguintes criadores:  

 

- Sílvia Capitão, criadora do cão da serra da estrela, com o Afixo “Quinta do Ga-

nhão”. 

- Helena Valagão, criadora do cão de água português e do cão de fila de S. Miguel, 

com o afixo “Canil do Conde Velho”. 

 

Depois das efemérides do Dia do Fuzileiro 2016, realizadas da parte da manhã do 

dia 09 de Julho, seguiu-se um almoço, onde houve oportunidade de um maior con-

tacto e convívio entre os presentes. 

 

Fazemos um balanço positivo desta nossa participação, e desejámos os maiores 

sucessos a toda a equipa de cinotecnia da Escola dos Fuzileiros, designadamente, 

ao Sargento Sérgio Sousa Ponte e aos Cabos Escumalha e Pimenta. 

 

Um bem haja a todos!      

 

 

 

 

Ninhada actual com o Afixo Campos do Lis 

 

A nossa mais recente ninhada nasceu a 12 de Junho de 2016. São filhos de MARTI 

CH PT (LOP 444521) e da CHULA II (LOP 509494) . Neste momento, estão dispo-

níveis  5 machos e 4 fêmeas. 

 

Eis fotos dos cachorros: 

Rui Alberto da Costa 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 


