
NEWSLETTER Nº 87 / 19 de Abril 2017 

   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.  

1 rui.viveiros@sapo.pt 

Rui Viveiros 

Número de Registos Oficiais  

da Raça do Cão de Castro Laboreiro Ano de 2016 

 

Concurso Tradicional 2006 

 

 

Foram recentemente publicadas pelo Clube Português de Canicultura (CPC) as estatís-

ticas dos registos oficiais das várias raças caninas, referentes ao ano de 2016. 

 

Estas estatísticas podem ser consultadas no site do CPC, no Relatório e Contas do ano 

de 2016. 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

No que respeita às raças portuguesas, a raça com maior número de registos, em 

2016, foi o cão da serra da estrela que, no ano anterior, também já tinha ocupado o 

1º lugar. 

 

A raça do cão de castro laboreiro teve, em 2016, 182 registos (125 LOP e 57 RI), 

passando a ocupar a 8ª posição no ranking das raças portuguesas. 

 

Verifica-se assim que a raça do cão de castro laboreiro baixou de 5º lugar (em 2015) 

para o 8º lugar (em 2016). 

 

Foram efetuados menos 20 registos do que em 2015, o que corresponde a uma des-

cida de quase 10%. 

 

Mesmo assim, não foi uma descida significativa e o número de registos de 2016, no 

quadro dos últimos 10 anos, foi ainda o 5º melhor resultado, só ultrapassado em 

2010, 2011, 2012 e 2015. 

 

Com o nosso afixo de criador “Campos do Lis”, afirma-

mo-nos, mais uma vez, como o principal criador da raça 

do cão de castro laboreiro. 

 

Como sócio do CPC e criador da raça solicitei ao CPC informação mais detalhada 

sobre os registos de 2016 referentes ao cão de castro laboreiro, a fim de conhecer 

melhor o nosso contributo. 

 

Desde já, agradeço a disponibilização dessa informação. 
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Rui Viveiros 

Os números são elementos objetivos, são factuais e sobre eles procuraremos quanti-

ficar o nosso contributo como criadores da raça do cão de castro laboreiro.   

 

Dos 182 registos oficiais da raça do cão de castro laboreiro, efetuados em 2016, 50 

registos (45 LOP e 5 RI) correspondem a cachorros criados por nós e com o afixo 

“Campos do Lis”. 

 

Esses 50 registos com o afixo “Campos do Lis” correspondem a 27,5% do total de 

registos de 2016. 

 

Somos o principal criador da raça do cão de castro laboreiro, a uma distância consi-

derável dos criadores que ocupam o 2º lugar (29 registos - 15,9%) e 3º lugar (27 

registos - 14,8%). 

 

O número de registos dos cães criados por nós e registados em 2016 corresponde  

quase ao somatório dos registos dos criadores que ocupam o 2º e 3º lugar no ran-

king da raça.  

 

Para além dos três habituais principais criadores da raça, constata-se que outros 11 

diferentes criadores residentes em várias localidades dentro e fora do país (desde o 

Algarve até a Inglaterra) também deram um contributo muito importante para a raça 

no ano de 2016. 

 

Esses onze diferentes criadores contribuíram com 73 cães registados, o que, no seu 

conjunto, corresponde a 40,1% do total dos registos de 2016. 
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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 

Dos 182 registos do ano de 2016, com exceção dos nossos 50 registos, verifica-se 

que 19 registos (10,1%) correspondem a cachorros criados por outros criadores em 

que ambos os progenitores têm o afixo “Campos do Lis”, e 53 registos (29,1%) cor-

respondem a cachorros criados por outros criadores, em que um dos seus progenito-

res tem o afixo “Campos do Lis”.  

 

A relevância dos cães de castro laboreiro criados por nós e com o afixo “Campos do 

Lis” está bem patente nestes números. 

 

Outro número interessante, diz respeito aos cachorros registados nascidos na fre-

guesia de Castro Laboreiro (40 registos correspondentes a 22% do total dos registos 

de 2016). Este número corresponde aproximadamente ao resultado de 2015. 

 

Constata-se assim que a esmagadora maioria dos cães registados em 2016, nasce-

ram fora do solar da raça, e que o contributo dos criadores não residentes em Castro 

Laboreiro é determinante e decisivo para a raça. 

 

 

Cachorros disponíveis com o afixo “Campos do Lis” 

 

Neste momento, temos ainda alguns cachorros disponíveis (machos e fêmeas) com 

idades desde os 2 a 6 meses de idade. 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Alberto da Costa Viveiros 


