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UTILIZAÇÃO:

Grande Cão de Saintongeois: Utilizado para a caça a tiro e, às
vezes para caças grandes, mas também à lebre, geralmente em
matilha ou individualmente como um rastreador.
Pequeno Gascão de Saintongeois: Cão polivalente utilizado
para a caça a tiro. Sua origem o faz um especialista em lebres,
mas também é muito bom para a caças grandes.

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 6 - Sabujos Farejadores e Raças Assemelhadas.
Seção 1.2- Sabujos de Médio Porte.
Sujeito à prova de trabalho para campeonato internacional.
NOME NO PAÍS DE ORIGEM: Gascon Saintongeois.

Sergio Meira Lopes de Castro
Presidente da CBKC

Roberto Cláudio Frota Bezerra
Presidente do Conselho Cinotécnico

Importante: Essa tradução é apenas para gerar uma facilidade aos interessados
que não dominam os idiomas oficiais da FCI.

Atualizado em: 12 de março de 2015.
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GASCÃO DE SAINTONGEOIS
(Gascon Saintongeois)

BREVE RESUMO HISTÓRICO
Grande: Em meados do século 19, o Conde Joseph de Carayon-Latour querendo
regenerar a raça em decadência dos cães de Saintonge, cruzou os últimos descendentes
com o Azul da Gasconha do Barão de Ruble, criando assim o Gascão de Saintongeois,
mas provocando a extinção do cão de Saintonge.
Pequeno: Em meados do século 20, alguns caçadores do Sudoeste selecionaram os
menores filhotes de suas ninhadas de Grande Gascão de Saintongeois e fixaram esta
variedade, destinada em sua origem, principalmente, à caça de lebre.

APARÊNCIA GERAL
Grande: Cão muito bem construído, dando ao mesmo tempo uma impressão de
força e de elegância. De tipo muito francês quanto à cabeça, pelagem e expressão.
Pequeno: Cão de tamanho médio, bem proporcionado, elegante.

PROPORÇÕES IMPORTANTES
• Altura na cernelha / comprimento escápulo-isquial em uma relação de 10 / 10,5.
• Comprimento do focinho igual ao do crânio.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Cão obediente por excelência, de
bom faro, audacioso, dotado de um latido sonoro. Cão de matilha por instinto.
Calmo, afetuoso, que obedece facilmente às ordens.

CABEÇA: As linhas do crânio e do focinho são divergentes.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: Visto de frente, convexo e estreito; a protuberância occipital é bem marcada.
Visto por cima, a parte posterior do crânio é de forma ogival pronunciada.
Stop: Pouco acentuado.
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REGIÃO FACIAL
Trufa: Preta; bem desenvolvida; narinas bem abertas.
Lábios: Cobrindo a mandíbula, comissuras discretas. As bordas dos lábios são de
cor preta.
Focinho: Forte; ligeiramente arqueado.
Maxilares / Dentes: Articulados em tesoura. Incisivos implantados em ângulo reto
com relação aos maxilares.
Bochechas: Secas.
Olhos: De forma oval; marrons. Borda das pálpebras pretas. Expressão doce e
confiante.
Orelhas: Finas, dobradas, elas devem atingir no mínimo a extremidade da trufa.
Inseridas abaixo da linha dos olhos e bastante para trás, colocando o crânio em
evidência.

PESCOÇO: De tamanho e diâmetro médios. Ligeiramente arqueado, pouca barbela.

TRONCO
Linha superior: Bem sustentada, sem excesso de comprimento.
Lombo: Bem unido, ligeiramente curvado, bastante musculoso, não muito longo.
Garupa: De boa largura, ligeiramente oblíqua.
Peito: Largo, longo, desce até o nível dos cotovelos. Antepeito bastante aberto.
Costelas: Ligeiramente arredondadas e longas.
Flancos: Ligeiramente levantados.

CAUDA: Fortemente inserida, bem afinada em sua extremidade, atingindo a ponta
do jarrete. Elegantemente portada em sabre.
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MEMBROS
ANTERIORES
Vistos em conjunto: Anteriores poderosos.
Ombros: Bastante longos, musculosos; ligeiramente oblíquos.
Cotovelos: Bem ajustados ao corpo.
Antebraços: De ossatura forte.
Patas: De forma oval, pouco alongadas; dedos secos e juntos. Almofadas plantares e
unhas pretas.
POSTERIORES
Vistos em conjunto: Posteriores bem proporcionados.
Coxas: Longas e bem musculosas.
Jarretes: Largos, bem angulados; bem descidos e colocados no eixo do corpo.

MOVIMENTAÇÃO: Regular e fácil.

PELE: Flexível e não espessa. Branca com manchas pretas.

PELAGEM: Curta e fechada.

COR: O fundo é branco com manchas pretas, algumas vezes mosqueado, mas sem
excesso. Duas manchas pretas são geralmente localizadas em cada lado da cabeça,
cobrindo as orelhas, ao redor dos olhos e terminando nas bochechas. As bochechas
são de cor fogo, de preferência pálido. Duas marcas fogo localizadas acima da
arcada superciliar dão a impressão de “quatro olhos”. Encontramos também manchas
fogo na face interna das orelhas e manchas como as das trutas ao longo dos membros.
Alguns pelos fulvos podem aparecer na parte superior das orelhas sem, portanto, dar
à cabeça um aspecto tricolor. Às vezes, observamos abaixo das coxas uma típica
mancha de folha morta chamada “marca de cabra”.
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TAMANHO
Altura na cernelha: Grande:

Pequeno:

Machos:
Fêmeas:

65 a 72 cm.
62 a 68 cm.

Machos:
Fêmeas:

56 a 62 cm.
54 a 59 cm.

Com uma tolerância de mais ou menos l cm.

FALTAS: Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade.e seus efeitos sobre a saúde e
bem estar do cão.
Cabeça
• Curta.
• Crânio largo.
• Orelhas curtas e inseridas altas.
• Ausência total de manchas fogo.
Tronco
• Falta de volume.
• Linha superior fraca.
• Garupa caída.
• Cauda desviada.
Membros
• Ossatura insuficientemente desenvolvida.
• Ombros muito oblíquos ou muito retos.
• Patas abertas.
• Angulação posterior reta.
• Jarretes juntos, quando vistos por trás.

FALTAS ELIMINATÓRIAS
• Agressividade ou timidez excessiva.
• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.
• Falta de tipicidade, especialmente crânio largo e redondo.
• Prognatismo superior ou inferior.
• Olhos claros.
• Qualquer outra pelagem diferente da prevista no padrão.
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NOTAS:
• Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem
descidos e acomodados na bolsa escrotal.
• Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação
típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.

As últimas modificações estão em negrito.
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ASPECTOS ANATÔMICOS
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