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Esta ilustração não mostra necessariamente o exemplo ideal da raça.

CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  CINOFILIA
Fédération Cynologique Internationale

GRUPO 1

Padrão  FCI  No 39
01/12/2010



2

St. FCI  No 39  /  01.12.2010

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:  04.11.2010.

UTILIZAÇÃO:  Cão de pastoreio.

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 1 - Cães Pastores e Boiadeiros (Exceto
Boiadeiros Suíços).
Seção 1 -  Cães Pastores.
Sem prova de trabalho.
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 Importante:  Essa tradução é apenas para gerar uma facilidade aos interessados
que não dominam os idiomas oficiais da FCI.
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WELSH CORGI PEMBROKE

APARÊNCIA GERAL: baixo, forte, de constituição robusta, alerta e ativo, passando
a impressão de ter substância e resistência em um pequeno volume.

PROPORÇÕES IMPORTANTES: o comprimento do focinho deve manter uma
proporção em relação ao crânio de 3 para 5.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: corajoso, habilidoso. Sociável e
amigável, nunca nervoso ou agressivo.

CABEÇA: em forma e aparência de raposa, com expressão alerta e inteligente.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: bastante largo e plano entre as orelhas.

Stop: moderado.

REGIÃO FACIAL
Trufa: preta.

Focinho: afilando ligeiramente.

Maxilares / Dentes: fortes com  uma perfeita, regular e completa  mordedura  em
tesoura.

Olhos: bem inseridos, redondos, de tamanho médio, de cor marrom, em harmonia
com a cor da pelagem.

Orelhas: eretas, de tamanho médio, ligeiramente arredondadas. Uma linha que venha
da ponta da trufa passando através dos olhos deve, caso estendida, passar através
ou muito próxima da ponta da orelha.
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PESCOÇO: relativamente longo.

TRONCO: de comprimento médio, lombo não curto, ligeiramente afilado, quando
visto de cima.

Linha superior: nivelada.

Peito: largo e profundo, bem descido entre os membros anteriores. Costelas bem
arqueadas.

CAUDA: curta, preferivelmente natural.
Cortada: curta.

Não Cortada: inserida no mesmo nível da linha superior. Portada naturalmente
acima da linha do dorso quando em movimento ou em alerta.

MEMBROS

ANTERIORES
Ombros: bem inclinados e angulados a 90° com os braços.

Braços: moldados ao peito arredondado.

Cotovelos: adequadamente ajustados às laterais do tronco; nem frouxos, nem colados
ao mesmo.

Antebraços: são curtos e os mais retos possíveis; larga ossatura até as patas.

Patas: ovais, dedos fortes, bem arqueados e juntos. Os dois dedos centrais são
ligeiramente maiores em relação aos outros dois laterais. Almofadas (coxins) fortes e
bem arqueadas. Unhas curtas.

POSTERIORES
Aparência geral: fortes e flexíveis; pernas curtas. Larga ossatura em toda sua extensão,
até as patas.

Joelhos: bem angulados.

Metatarsos: são retos, quando vistos por trás.
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Patas: ovais, dedos fortes, bem arqueados e juntos. Os dois dedos centrais são
ligeiramente maiores em relação aos outros dois laterais. Almofadas (coxins) fortes e
bem arqueadas. Unhas curtas.

MOVIMENTAÇÃO: livre e ativa, os cotovelos nem soltos, nem colados. Os
membros anteriores alcançam bem à frente, sem se elevarem muito do solo e em
harmonia com a propulsão dos membros posteriores.

PELAGEM
Pelo: de comprimento médio, reto, com denso subpelo; jamais macio, ondulado ou
duro.

COR: são uniformes em vermelho, “sable” (zibelina), fulvo, preto e castanho, com
ou sem manchas brancas nos membros, no peito e no pescoço. Admite-se um pouco
de branco na cabeça e sobre o focinho.

TAMANHO / PESO
Altura na cernelha:  aproximadamente:  25 cm  a  30 cm.

Peso: Machos: 10 a 12 kg.
Fêmeas:   9  a 11 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 e em sua habilidade para executar seu trabalho tradicional.

FALTAS DESQUALIFICANTES

• Agressividade ou timidez excessiva.

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

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

descidos e acomodados na bolsa escrotal.
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• 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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