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KING CHARLES SPANIEL

APARÊNCIA GERAL: refinado, compacto e atarracado.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: feliz, inteligente, um spaniel pequeno,
com cabeça distintamente abobadada. Reservado, gentil e afetuoso.

CABEÇA

REGIÃO CRANIANA
Crânio: largo em comparação ao tamanho, bem abobadado, cheio sobre os olhos.

Stop: entre a trufa e o crânio, bem definido.

REGIÃO FACIAL
Trufa: preta, com narinas largas e bem abertas. Muito curta e projetada para cima ao
encontro do crânio.

Focinho: quadrado, largo e profundo, bem projetado para cima.

Lábios: perfeitamente unidos, dando um bom acabamento ao focinho.

Maxilares / Dentes: mandíbula larga. Mordedura com um ligeiro prognatismo inferior.
Língua à mostra com a boca fechada é altamente indesejável.

Bochechas: não caídas abaixo dos olhos, porém bem cheias.

Olhos: muito grandes e escuros, bem separados. Pálpebras em ângulo reto com o eixo
da face; expressão agradável.

Orelhas: inseridas baixas, pendentes rente à face, bem longas e bem franjadas.

PESCOÇO: de tamanho médio, arqueado, dando um porte orgulhoso à cabeça.
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TRONCO
Dorso: curto e nivelado.

Peito: largo e profundo.

CAUDA: corte opcional.

Cortada:  bem franjada, não portada nem acima, nem abaixo do dorso.

Não Cortada: bem franjada, não portada nem acima, nem abaixo do dorso. Em
equilíbrio com o restante do cão.

MEMBROS
ANTERIORES: pernas curtas, retas.

Ombros: bem inclinados.

Cotovelos: rentes à caixa torácica, não virando nem para dentro, nem para fora.

Metacarpos: firmes.

POSTERIORES: bastante musculosos para dar boa propulsão.

Joelhos: bem angulados.

Articulação dos jarretes: bem descida e definida.

Jarretes: retos; vistos por trás, não virando nem para  dentro, nem para  fora.

PATAS: compactas e com boas almofadas, bem franjadas. Dedos bem curvados,
redondos, em forma de patas  de gato, bem  espessos. Ocasionalmente a almofada
central e as unhas se unem.

MOVIMENTAÇÃO: livre, ativa e elegante, com os posteriores dando a propulsão.
A qualidade da movimentação é altamente desejável.
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PELAGEM
Pêlo: longo, sedoso e reto; ligeira ondulação é permitida, nunca crespa. Pernas, orelhas
e cauda com profusas franjas.

COR
••••• Preto e Castanho: cor preta brilhante com manchas castanhas brilhantes no focinho,

pernas, peito, borda das orelhas, abaixo da cauda e sobre os olhos. Mancha branca
no peito é indesejável.

••••• Tricolor: cor básica branco pérola com manchas pretas bem distribuídas; manchas
castanhas brilhantes nas bochechas, borda das orelhas, abaixo da cauda e sobre os
olhos. Larga faixa branca entre os olhos e sobre o focinho.

••••• Blenheim: cor básica branco pérola com manchas marrom avermelhadas bem
distribuídas. Larga faixa branca com uma mancha no centro do crânio, que deve
ser de um castanho avermelhado, do tamanho mais ou menos de uma moeda.

••••• Rubi: um unicolor e intenso castanho avermelhado. Mancha branca no peito é
altamente indesejável.

PESO:  de  3,600  a  6,300 kg.

FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e
penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde  e bem estar
do cão.

NOTAS:
• os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem

desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal.

• todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.
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