
NEWSLETTER Nº 31 / Março 2011 

   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

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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ALGUMAS LINHAGENS DA RAÇA DE CÃO DE CASTRO LABOREIRO 

NA REGIÃO DO SOLAR 

 

 – PARTE 4 (CONCLUSÃO)–  

 

 

Depois de ter referido alguns machos de referência das últimas duas décadas na 

região do solar da raça, hoje irei falar de algumas fêmeas oriundas da região. 

 

Na região do solar sempre houve um número significativamente superior de fêmeas 

em relação aos machos, pelo que corre-se o risco de se omitir ou esquecer alguns 

exemplares relevantes. 

 

Começarei por mencionar 4 fêmeas castrejas citadas no Boletim nº 1 do CCCL, e 

expostas e classificadas na Classe Aberta do Concurso Tradicional de 1990 

(15.8.1990). 

 

Na Classe dos cachorros (fêmeas) foi 1ª classificada a LAIKA, de Angelina Rodri-

gues (mulher de Adelino Alves) e a 2ª Classificada foi MONDEGA, de Fernando Do-

mingues. 
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Na Classe Aberta das cadelas, foi 1ª classificada a JOIA de Adelino Esteves (melhor 

exemplar do Concurso Tradicional de 1990), e a 2ª Classificada foi a LAICA, de Fran-

celina Rodrigues. Esta última cadela está indicada no trabalho sobre o Cão de Castro 

Laboreiro, de Eva Marques, 1998, com o nº 40, e tem, entre outras medidas, 62 cm 

de altura ao garrote e 68 cm de altura à garupa.     

 

O trabalho sobre o Cão de Castro Laboreiro, de 1998, da autoria de Eva Marques, 

faz referência a 46 fêmeas existentes na época. 

 

Nesse grupo estão incluídas certamente algumas fêmeas importantes. 

 

Infelizmente, não é possível apresentar fotos de muitas cadelas antigas, pois existem 

poucas e essas poucas estão na posse de um número reduzido de pessoas que as 

guardam em vez de divulgá-las publicamente. 

 

Gostaria de realçar a iniciativa própria e o gesto expontâneo do José Manuel Bouzo 

Limia, que sem lhe pedir, enviou-me há poucos dias algumas fotos do TARZÃ, tira-

das quando se procedeu à inseminação artificial da Nira do Vale do Zebro, da qual 

resultou, entre outros o SUÃO (pai do SULTÃO) e o LUPI (pai do CASTRO da Amei-

joeira).  

 

Esta inseminação teve lugar na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

de LUGO (Santiago de Compostela-Galiza) 

 

Apesar de já ter abordado a questão dos machos, agradeço este gesto do Bouzo, e 

publico agora algumas dessas fotos: 
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TARZÃ – Foto cedida gentilmente por Jose Manuel Bouzo Limia  
 

TARZÃ – Foto cedida gentilmente por Jose Manuel Bouzo Limia  
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Foto cedida gentilmente por Jose Manuel Bouzo Limia  
 

Foto cedida gentilmente por Jose Manuel Bouzo Limia  
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Regressando à questão das fêmeas e citando o trabalho de 1998, de Eva Marques, 

poderei indicar algumas das fêmeas aí referenciadas. 

 

BABEL (RI 41137), exemplar nº 1, é mãe do MAKS já mencionada em anteriores 

newsletters. Esta cadela, nascida em 1991, está indicada como tendo 63cm de altura 

ao garrote e 67cm de altura da garupa. 

 

JOIA, de Angelina Rodrigues (mulher de Adelino Alves), exemplar nº 5, nascida em 

1990, está indicada como tendo 62,5 cm de altura ao garrote e 66cm de altura da 

garupa. 

 

FAIA, de Cecília Morais, nascida em 1992, exemplar nº 22, está indicada como 

tendo 65,5 cm de altura ao garrote e 67,5cm de altura da garupa. 

 

TUKA, de Cecília Morais, nascida em 1995, exemplar nº 22, está indicada como 

tendo 65 cm de altura ao garrote e 68 cm de altura da garupa. 

 

COIMBRA, da D. Virgínia, exemplar nº 29, está indicada como tendo 57 cm de 

altura ao garrote e 58,7 cm de altura da garupa. 

 

LAICA, de Filipe Afonso (Sara Esteves), exemplar nº 30, está indicada como 

tendo 62,8 cm de altura ao garrote e 63,6 cm de altura da garupa. 

 

TITA, da D. Elisabete, do Lugar da Vila de Castro Laboreiro, exemplar nº 42, 

nascida em 1990, está indicada como tendo 61,5 cm de altura ao garrote e 66,7 cm 

de altura da garupa.tendo 61,2 cm de altura ao garrote e 63,1 cm de altura da garu-

pa. 
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LASSI, do Sr. Adelino Esteves, das Falagueiras, exemplar nº 46, está indicada 

como tendo 61,2 cm de altura ao garrote e 63,1 cm de altura da garupa. 

 

COIMBRA, da D. Isabel Maria Afonso, de Padresouro, nascida em 1997, está 

indicada como tendo 61 cm de altura ao garrote e 62 cm de altura da garupa. 

 

NICE, da D. Delfina Esteves, está indicada como sendo filha do MAKS e da 

TROIA. 

 
 

TRAICY (da D. Delfina Esteves) 
 

 

 

A TRAICY, filha da NICE e do SALAZAR, é, como já foi referido em anteriores 

newsletter, mãe do nosso cão VIRIATO.   

 

 

Rui Viveiros 
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MILU (da D. Delfina Esteves) 
 
 
 

A MILU, era irmã de ninhada do MONDEGO, filho do RAMON PILOTO 
 

 
 

CADELA vencedora do Concurso Tradicional de 2005  

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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CADELA vencedora do Concurso Tradicional de 2005 
 
 

Cadela apresentada no Concurso Tradicional de 2005 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Infelizmente, a generalidade das fêmeas aqui citadas já faleceram, tendo algumas 

delas deixado descendência que esperamos venham a perpetuar as linhas genéticas 

herdadas do passado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª EXPOSIÇÂO CANINA NACIONAL DE FAFE – 06.03.2011 
 

 

Realizou-se no passado domingo, dia 6 de Março, a 4ª Exposição Canina Nacional 

de Fafe, no Pavilhão Multiusos desta cidade. 

 

O nosso Cão MARTI, foi escolhido como o melhor macho desta exposição, tendo 

ganho o respectivo CAC. 

 

A melhor fêmea e melhor exemplar da raça foi a cadela Surya do Noroeste Suevo, 

do criador Carlos Pinto.  

 

 

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Alberto da Costa 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 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO Nº 1 DA APCCL 
 

 

É com agrado que recebemos o boletim informativo nº 1 da APCCL. 

 

Trata-se de um marco importante para esta associação, contém artigos interessan-

tes, e esperamos que a sua publicação se mantenha por muitos anos, como um ins-

trumento relevante na informação e formação sobre a Raça do Cão de Castro Labo-

reiro. 

 

Nunca serão demais todos os espaços dedicados a esta raça que possam contribuir 

para a sua maior e melhor divulgação. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


