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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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Um marco importante: Reunião conjunta recente entre a APCCL e o 

CCCL  

 

 

Pela primeira na história dos dois clubes de raça do Cão de Castro Laboreiro reconhe-

cidos oficialmente pelo CPC, realizou-se uma reunião entre duas delegações da Asso-

ciação Portuguesa do Cão de Castro Laboreiro (APCCL) e do Clube do Cão de Castro 

Laboreiro (CCCL). 

 

Esta reunião decorreu em Coimbra, no passado dia 8 do mês de Dezembro de 2010. 

 

Trata-se de um acontecimento muito importante para a raça, pois revela a disponibili-

dade mútua para o diálogo e colaboração, não obstante as diferenças de opinião e 

posição sobre algumas questões concretas, designadamente sobre o estalão da raça. 

 

Foi possível durante algumas horas sete dirigentes destas duas associações debate-

rem com cordialidade e respeito recíproco, diversas matérias relativas ao presente e 

futuro do Cão de Castro Laboreiro, e mais importante ainda chegarem a acordo sobre 

acções a desenvolver conjuntamente no curto/médio prazo. 

 

Assim, as duas associações irão ambas organizar, em 2011, o 1º Congresso Nacional 

do Cão de Castro Laboreiro que se pretende ter um grande impacto institucional e 

mediático.  Será uma iniciativa inovadora e um amplo espaço de debate sobre a raça. 
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Deseja-se que dificuldades financeiras não venham a comprometer as boas intenções 

dos dirigentes dos dois clubes. 

 

Foram tomadas ainda outras decisões relevantes. Uma diz respeito à organização con-

junta de um censo e caracterização do efectivo actual dos Cães de Castro Laboreiro. 

 

Mais do que as opiniões, sempre respeitáveis, importa caracterizar com rigor cientifico 

e isenção como são realmente as características morfológicas e biométricas dos cães 

actualmente existentes.  

 

É minha opinião que todos, sem distinção, têm o dever de colaborar e disponibilizar os 

seus cães para este censo e estudo.  

 

Foi decidido ainda os dois clubes desenvolverem e unirem esforços no sentido de au-

mentar a sua representação institucional junto do CPC, procurando sempre que possí-

vel, concertarem posições. 

 

A valorização e divulgação da raça foi matéria consensual entre os representantes dos 

dois clubes. 

 

Assunto mais delicado, mas assumido de forma clara e frontal, foi a necessidade de dar 

mais credibilidade cientifica às ninhadas e exemplares do cão, com a defesa conjunta 

inequívoca de avançar com a certificação genética  das ninhadas, através de testes 

genéticos de paternidade e maternidade dos cachorros. 

 

Houve quem defendesse a obrigatoriedade de todos os associados dos dois clubes 

terem que certificar geneticamente a origem das suas ninhadas.  
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O certificado genético, seria um custo a suportar pelos criadores, mas seria certa-

mente um documento científico credível e uma mais valia para a genuidade e pureza 

dos cachorros. 

 

Este certificado genético, a emitir independentemente, dos registos LOP e RI do 

CPC, seria validado e acreditado pelas duas associações, APCCL e CCCL.  

 

Espero sinceramente que razões alheias ao próprio cão e à raça não venham a difi-

cultar a implementação das medidas e decisões agora tomadas. 

 

Sem fundamentalismos e com respeito mútuo pelas diferenças é possível dar passos 

graduais na direcção correcta, ou seja, na unidade dos criadores e na valorização da 

raça.     

 

 

 

 

 
 

NOVA NINHADA “CAMPOS DO LIS” 
 

 

Nasceu no passado dia 17 de Novembro uma nova ninhada nossa, filhos de LIS CH 

PT (LOP 374338) X RUBI DOS MONTES DE LABOREIRO (RI 74175). É constituí-

da por cinco machos e três fêmeas que apresentam uma grande diversidade de co-

res. 

 

 
Apresentam-se novas fotos desta ninhada (11-12-2010).  

Rui Alberto da Costa Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 
4 

Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

rui.viveiros@sapo.pt 
5 

Rui Viveiros 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

6 

rui.viveiros@sapo.pt 

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. 
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FELIZ NATAL E BOM ANO 2011 

 

 

 

 

são os meus votos de  

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 


