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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 

 

Mais três Campeões Nacionais da  

Raça do Cão de Castro Laboreiro  

com o Afixo de Criador “Campos do Lis” 

 

Mais três novos Campeões Nacionais da Raça com o Afixo de Criador “Campos do 

Lis”, homologados pelo Clube Português de Canicultura, em 25 de Setembro de 2013. 

Trata-se da Musa dos Campos do Lis, da Lua dos Campos do Lis e da Flora dos Cam-

pos do Lis. 

Temos já oito Campeões Nacionais da Raça. São eles: LIS, MARTI, VICKY DOS CAM-

POS DO LIS, PANDORA DOS CAMPOS DO LIS, BRISA DOS CAMPOS DO LIS, MU-

SA DOS CAMPOS DO LIS, LUA DOS CAMPOS DO LIS E FLORA DOS CAMPOS DO 

LIS. 

Estes títulos e outros, são o reflexo do nosso trabalho em prol desta raça canina portu-

guesa, tantas vezes ignorada ou até mesmo depreciada, por quem deveria zelar melhor 

por ela. 

Estes exemplares, cuja larga maioria é produto da nossa criação, e consequentemente 

detentoras do afixo “Campos do Lis”, são exemplares de excelência.  

São excelentes exemplares, mas não são certamente exemplares perfeitos, pois a per-

feição não existe.  

A selecção da raça é um processo contínuo e sempre dinâmico, a procura pela perfei-

ção nunca se esgota, a insatisfação e inquietação de um criador são sempre perma-

nentes. 



   Campos  do  Lis 
 Criação e Selecção do Cão de Castro Laboreiro 

www.camposdolis.com 

2 

rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

A humildade e perseverança são qualidades de um criador genuíno, que procura 

entender os resultados da criação que vai obtendo, com o objectivo de  melhorar e 

valorizar a raça, distinguindo com lucidez e perspicácia o acessório do essencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de alteração do Estalão da  

Raça do Cão de Castro Laboreiro 

 
 
O estalão da raça do cão de castro laboreiro, desde os meus primeiros contactos 

com os criadores e com os cães da raça, sempre me suscitou inquietação e até pre-

plexidade por verificar que a realidade dos exemplares existentes era, nalguns as-

pectos, bastante dissonante da sua redacção e conteúdo. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Quem já não esteve em exposições caninas e constatou que alguns exemplares da 

raça do cão de castro laboreiro eram tão diferentes uns dos outros que até pareciam 

ser de raças diferentes? 

 

Provavelmente, a atitude mais cómoda perante esta realidade, seria assumir uma 

atitude passiva, esperando que outros, com o tempo, pudessem resolver  o assunto. 

 

Mas como criador e aficionado desta raça acho que tenho a minha quota parte de 

responsabilidade pessoal, e não posso deixar de, pelo menos, tentar dar o meu con-

tributo para que o estalão da raça do cão de castro laboreiro seja reformulado, de 

forma a que a tipicidade e as caracteristicas da raça sejam o mais consensuais e 

pacíficas possível 

 

Se o conseguir ficarei muito satisfeito e a raça beneficiará muito com isso, se não o 

conseguir ficarei mais tranquilo comigo mesmo, pois não deixei de tentar e de fazer o 

meu melhor possível.  

 

Nesse sentido, elaborei e apresentei ao CPC e aos clubes de raça (APCCL e CCCL), 

uma proposta de alteração do estalão da raça do cão de castro laboreiro, disponibili-

zando-me para, onde e quando for considerado conveniente, poder explicar os seus 

fundamentos e prestar todos os esclarecimentos necessários. 

 

Para informação pública, publicarei na próxima newsletter e no meu site 

www.camposdolis.com, cópia integral da carta remetida ao CPC  e cópia integral da 

minha proposta de alteração do estalão da raça do cão de castro laboreiro.  

Rui Alberto da Costa Viveiros 

http://www.camposdolis.com/
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Ninhadas e cachorros disponíveis com o afixo “Campos do Lis” 
 
 

Ninhada nascida em 11 de Setembro de 2013, estando disponíveis apenas um ma-

cho e uma fêmea, filhos de LIS CH PT e de PANDORA DOS CAMPOS DO LIS.  

Eis algumas fotos mais recentes desta ninhada: 

 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Ninhada nascida em 12 de Outubro de 2013, estando disponíveis três machos e 

uma fêmea, filhos de LIS CH PT e de GHOTA DOS CAMPOS DO LIS (nome fami-

liar ÍRIS).  

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 


