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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA
Filiada  à Fédération Cynologique Internationale

TRADUÇÃO:  Claudio Nazaretian Rossi.

REVISÃO:  José Luiz Cunha de Vasconcelos

PAÍS DE ORIGEM:  Grã-Bretanha.

DATA DE PUBLICAÇÃO DO PADRÃO OFICIAL VÁLIDO:  13.10.2010.

UTILIZAÇÃO:  Levantador de caça.

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 8 -Retrievers, Levantadores e Cães d’Água.
Seção 2  - Levantadores.

Sujeito à prova de trabalho para Campeonato Internacional.

NOME NO PAÍS DE ORIGEM:  Clumber Spaniel.

Sergio Meira Lopes de Castro
Presidente da CBKC

Roberto Cláudio Frota Bezerra
Presidente do Conselho Cinotécnico

Atualizado em: 19 de março de 2015.

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

BREVE RESUMO HISTÓRICO: Dizem que os Clumber Spaniels vieram
originalmente da França a cerca de 200 anos atrás. O Clumber foi trazido para a Grã-
Bretanha pelo Duque de New Castle e criado na casa da sua família no “Clumber
Park”, em Nottinghamshire. É um cão muito pesado, e seu ritmo de trabalho é mais
lento que o de outros Spaniels. Desde os anos 50 autorizou-se que ele se tornasse
cada vez mais pesado e, apesar de seu peso máximo atual estar em cerca de 36 kg,
parece que alguns são mais pesados que este limite. No entanto, os amantes da raça
devem ter certeza de que seu grande tamanho não incentiva qualquer fraqueza nos
seus posteriores.

APARÊNCIA GERAL: Balanceado, de boa ossatura, ativo, com uma expressão
pensativa, denotando força em todos os aspectos. O Clumber deve ser firme, em
forma e capaz de um dia de trabalho no campo.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Estóico, de caráter, de grande
coração, altamente inteligente, com uma atitude determinada que aumenta suas
habilidades naturais. Um trabalhador silencioso com um excelente faro. Confiável,
seguro, amável e digno; mais indiferente do que outros Spaniels, não demonstra
nenhuma tendência à agressividade.

CABEÇA: Grande, quadrada, de comprimento médio. Sem exageros na cabeça e
no crânio.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: Largo no topo, com occipital marcado; pesadas arcadas superciliares.

Stop: Profundo.

REGIÃO FACIAL
Focinho: Quadrado.
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Lábios: Beiços bem desenvolvidos.

Maxilares / Dentes: Maxilares fortes com uma perfeita, regular e completa mordedura
em tesoura, isto é, os dentes superiores recobrem os dentes inferiores e são inseridos
ortogonalmente aos maxilares.

Olhos: Limpos, âmbar escuro. Olhos claros são altamente indesejáveis. É aceitável
ter a 3a pálpebra aparente, mas sem excesso. Livres de óbvios problemas
oculares.

Orelhas: Grandes, em forma de folhas de videira, bem cobertas com pelos retos.
Caindo ligeiramente para frente, franjas não devem se estender abaixo da orelha .

PESCOÇO: Razoavelmente longo, grosso, poderoso.

TRONCO: Longo, bem musculoso e forte.
Linha superior: Reta, larga, longa.

Dorso: Reto, largo e longo.

Lombo: Musculoso.

Peito: Profundo; costelas bem arqueadas e bem voltadas para trás.

Linha inferior: Bem descida nos flancos.

CAUDA: Anteriormente era costume ter a cauda cortada.
Cortada: Inserida baixa. Bem franjada, portada no nível do dorso.

Não cortada: Inserida baixa. Bem franjada, portada no nível do dorso.

MEMBROS

ANTERIORES
Ombros: Fortes, oblíquos, musculosos.

Antebraços: Pernas curtas, retas, com boa ossatura, fortes.
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Patas: Largas, redondas, bem cobertas com pelos.

POSTERIORES
Aparência geral: Posteriores muito poderosos e bem desenvolvidos.

Joelhos: Bem angulados e posicionados retos.

Jarretes: Baixos.

Patas: Largas, redondas, bem cobertas com pelos.

MOVIMENTAÇÃO: Ondulante, atribuída ao corpo muito longo e às pernas curtas.
Movimentação para frente e para trás com propulsão, sem esforço.

PELAGEM
Pelo: Abundante, fechado, sedoso e reto. Pernas e peito bem franjados.

COR: É preferido o corpo inteiramente branco com manchas limão; a cor laranja é
permitida. Ligeiras manchas na cabeça e focinho sardento.

PESO
Ideal: Machos – 29,5 a 34 kg.

Fêmeas  – 25   a  29,5 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.

FALTAS DESQUALIFICANTES
• Agressividade ou timidez excessiva.
• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento

deve ser desqualificado.
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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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