Standards Agapórnis

1. Agapornis canus

Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda
e proporcionalmente menor que o corpo.
Tamanho: 14 cm
Patas, dedos e unhas: As unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda
Condição geral: ave calma na gaiola, mas é aceitável que esteja mais nervosa, e em boa
condição física
1.1. Macho
Testa: Cinzento claro
Topo da cabeça: Cinzento claro
Faces: Cinzento claro
Garganta e parte superior do peito: cinzento claro
Olhos: Castanhos escuros
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Penas de cobertura inferiores: Pretas
Remiges: Verdes escuras
Uropigio: Verde, ligeiramente mais escuro que o corpo
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Igual ao corpo
Penas da cauda: Verde amarelado na base, com um anel preto, a ponta à verde
Pés: Cinzento claro
Unhas: Cinzento escuro
1.2. Fêmea
Testa: Verde com tons de cinzento
Topo da cabeça: Verde com tons de cinzento
Faces: V Verde com tons de cinzento
Garganta e parte superior do peito: Verde-claro
Olhos: Castanhos escuros
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo mas mais claro que no
macho
Penas de cobertura inferiores: Verde-claro
Remiges: Verdes escuras
Uropigio: Verde, ligeiramente mais escuro que o corpo
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Igual ao corpo
Penas da cauda: Verde amarelado na base, com um anel preto, a ponta à verde
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Pés: Cinzento claro
Unhas: Cinzento escuro

2. Agapornis taranta
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser
simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga, no geral a ave deve transmitir uma
imagem de força.
Tamanho: 17
Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda.
Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física
2.1. Macho
Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até meio do olho, Topo da cabeça: Verde
claro
Faces: Verde claro
Garganta e parte superior do peito: Verde claro
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas vermelho vivo a envolver o olho
Bico: Vermelho vivo
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Penas de cobertura inferiores: Pretas
Remiges secundarias: Pretas
Remiges: Pretas com a parte externa preta
Uropigio: Verde
Penas de cobertura da cauda superiores: Ligeiramente mais claras que o Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação preta e acabando
em verde, as centrais são pretas na ponta
Pés: Cinzento escuro
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto
2.2. Fêmea
Testa: Verde claro
Topo da cabeça: Verde claro
Faces: Verde claro
Garganta e parte superior do peito: Verde claro
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas verdes a envolver o olho
Bico: Vermelho vivo
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
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Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Penas de cobertura inferiores: Pretas e verdes
Remiges secundarias: Pretas
Remiges: Pretas com a parte externa preta
Uropigio: Verde
Penas de cobertura da cauda superiores: Ligeiramente mais claras que o Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação preta e acabando
em verde
Pés: Cinzento escuro
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

3. Agapornis pullarius
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda
e proporcionalmente menor que o corpo.
Tamanho: 15 cm
Patas, dedos e unhas: As unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda
Condição geral: ave calma na gaiola, mas é aceitável que esteja mais nervosa, e em boa
condição física
3.1. Macho
Testa: Banda vermelho alaranjado desde o bico até meio do olho,
Nuca: Verde claro
Faces e Garganta: Vermelho alaranjado, formando uma pequena mascara
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas amarelas a envolver o olho
Bico: Laranja
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Penas de cobertura inferiores: Verdes
Remiges: Verdes escuras com a parte externa verde
Uropigio: Azul céu
Penas de cobertura da cauda superiores: Verde claro
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação laranja e de uma
banda preta e acabando em verde amarelado
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro

3.2. Fêmea
Testa: Banda alaranjada desde o bico até meio do olho,
Nuca: Verde claro
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Faces e Garganta: Alaranjada, formando uma pequena mascara mais pequena e
irregular que no macho
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas amarelas a envolver o olho
Bico: Laranja
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Penas de cobertura inferiores: Verdes
Remiges: Verdes escuras com a parte externa verde
Uropigio: Azul céu
Penas de cobertura da cauda superiores: Verde claro
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
Penas da cauda: Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação laranja e de uma
banda preta e acabando em verde amarelado
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro

4. Agapornis roseicolli

4.1. Normal
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser
simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga
Tamanho: 15 cm
Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda
Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física
Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser
a mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Verde claro
Faces: Rosa vivo, com uma clara diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Rosa vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Verdes com a parte externa preta
Uropigio: Azul claro brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
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Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo
vermelho rodeado por negro e terminando em azul
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2. Standard
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser
simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga, no geral a ave deve ser claramente
maior e mais possante que um roseicollie normal
Tamanho: 16 cm ou maior
Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda, as narinas
devem estar parcialmente cobertas
Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser
a mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Verde
Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Verdes com a parte externa preta
Uropigio: Azul brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde
Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo
vermelho rodeado por negro e terminando em azul
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.1 Factor de escurecimento
4.2.1.1 Factor simples
Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser
a mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Verde escuro
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Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde escuro
Manto: Verde escuro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Verdes com a parte externa preta
Uropigio: Azul escuro brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde escuro
Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo
vermelho rodeado por negro e terminando em azul
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.1.2. Factor duplo

Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser
a mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Verde oliva
Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva
Manto: Verde oliva, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verdes oliva
Remiges: Verdes oliva com a parte externa preta
Uropigio: Cinzento
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva
Penas da cauda: Verde Oliva, com uma marca ao centro constituída por um núcleo
vermelho rodeado por negro e terminando em cinzento
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.2. Aqua
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Testa: Banda salmão desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais
recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Verde azulado
Faces: Rosa alaranjado em tom claro, contrastando com a testa salmão
Garganta e parte superior do peito: Rosa alaranjado em tom claro, o babador deve ser
regular e bem definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde azulado
Manto: Verde azulado, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verde azulado com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Verde azulado com a parte externa preta
Uropigio: Azul brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde azulado
Penas da cauda: Verde azulado, com uma marca ao centro constituída por um núcleo
salmão rodeado por negro e terminando em azul
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.3. Turquesa
Testa: Banda branca ou rosa muito claro desde o bico até depois do meio do olho, a
banda deve ser a mais recta possível, sem falhas, é penalizavel testas brancas com penas
rosas
Topo da cabeça: Azul esverdeado
Faces: Branca
Garganta e parte superior do peito: Branca, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Azul esverdeado ou azul idealmente a ave deve ser
homogénea na cor do corpo e não ter algumas zonas mais esverdeadas do que outras
Manto: Azul esverdeado ou azul, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
idealmente a ave deve ser homogénea na cor do manto e não ter algumas zonas mais
esverdeadas do que outras
Remiges secundarias: Azul esverdeado ou azul com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Azul esverdeado ou azul com a parte externa preta
Uropigio: Azul brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul esverdeado ou azul
Penas da cauda: Azul esverdeado ou azul, com uma marca ao centro constituída por
um núcleo branco ou rosa muito claro rodeado por negro e terminando em azul
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto
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4.2.4. Canela
Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser
a mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Verde canela
Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde canela
Manto: Verde canela , ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verdes canela com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Verdes canela com a parte externa castanha
Uropigio: Azul claro brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde canela
Penas da cauda: Verdes canela, com uma marca ao centro constituída por um núcleo
vermelho rodeado por canela e terminando em azul claro
Pés: Cinzento castanho
Unhas: Claras

4.2.5. Ino
Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser
a mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Amarelo
Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Vermelho, em aves adultas a cor vermelha pode não ser descernivel com luz
natural
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo
Manto: Amarelo, mais intenso que o resto do corpo
Remiges secundarias: Amarelo
Remiges: Brancas com a parte externa amarela
Uropigio: Branco
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo
Penas da cauda: Amarelas, com uma marca ao centro constituída por um núcleo
vermelho rodeado por branco e terminando em amarelo
Pés: Cinzento
Unhas: Cor de unha
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4.2.6. Pálido
Testa: Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser
a mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Amarelo esverdeado
Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo esverdeado
Manto: Amarelo esverdeado, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Cinzento claro
Remiges: Cinzento claro
Uropigio: Azul claro brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo esverdeado
Penas da cauda: Amarelas esverdeadas, com uma marca ao centro constituída por um
núcleo vermelho rodeado por cinzento e terminando em azul claro
Pés: Cor de carne, com tons de cinza
Unhas: Cor de carne, com tons de cinza

4.2.7. Face laranja
Testa: Banda laranja viva desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a
mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça: Verde
Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Verdes com a parte externa preta
Uropigio: Azul brilhante
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde
Penas da cauda: Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo laranja
rodeado por negro e terminando em azul
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento escuro a puxar para o preto

4.2.7. Opalino
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Testa: Vermelho vivo
Topo da cabeça e Nuca: Vermelho vivo
Faces: Vermelho vivo sem diferenciação para a testa
Garganta e parte superior do peito: Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos-escuros
Anel ocular: Anel de penas brancas a envolver o olho
Bico: Cor de unha
Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro
Manto: Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges secundarias: Verdes com a parte de baixo verde amarelado
Remiges: Verdes com a parte externa preta
Uropigio: Verde-claro, eventualmente com infiltrações de azul
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde
Penas da cauda: Vermelho esverdeadas
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto

5. Agapornis personatus
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser
quadrada, o topo da cabeça é mais plano que noutros agapornis
Tamanho: 15 cm
Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda
Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física
5.1. Tipo selvagem
Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de
transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente
Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no
peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são
admissíveis mas penalizáveis
Olhos: Castanhos-escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde
Manto: Verde mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Verdes com a parte externa preta
Uropigio: Verde com tons mauvas, não são aceitáveis tons de azul ou violeta
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio
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Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde
Penas da cauda: As centrais são verdes com a ponta mais clara, as secundarias são
verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta
terminando em verde
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento

5.2. Azul
Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de
transição cinzenta para o pescoço e para a garganta
Garganta, pescoço e parte superior do peito: Branco
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Rosa claro
Parte inferior do peito e abdómen: Azul
Manto: Azul mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Azuis com a parte externa preta
Uropigio: Azul-escuro
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul
Penas da cauda: As centrais são azuis com a ponta mais clara, as secundarias são azuis
com uma marca ao centro constituída por uma mancha branco sujo e uma banda preta
terminando em verde
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento

5.3. Factor de escurecimento
5.3.1. Factor simples
Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de
transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente
Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no
peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são
admissíveis mas penalizáveis
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde escuro
Manto: Verde mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Verde escuro com a parte externa preta
Uropigio: Verde escuro com tons mauvas, não são aceitáveis tons de azul ou violeta
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio
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Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde escuro
Penas da cauda: As centrais são verde escuro com a ponta mais clara, as secundarias
são verde escuro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma
banda preta terminando em verde
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento
5.3.2. Factor Duplo
Testa, Topo da cabeça e faces: Preto, o mais bem marcado possível sem zona de
transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente
Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no
peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são
admissíveis mas penalizáveis
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva
Manto: Verde oliva mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Verdes oliva com a parte externa preta
Uropigio: Verde oliva com tons cinzento
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva
Penas da cauda: As centrais são verde oliva com a ponta mais clara, as secundarias são
verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta
terminando em verde
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento

5.4. Lutino
Testa, Topo da cabeça e faces: Vermelho, o mais bem marcado possível sem zona de
transição laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente
Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no
peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são
admissíveis mas penalizáveis
Olhos: Vermelhos
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo
Manto: Amarelo mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Amarelo com a parte externa branca
Uropigio: Amarelo com penas brancas isoladas
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: amarelo
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Penas da cauda: As centrais são amarelas com a ponta mais clara, as secundarias são
amarelas com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda
branca terminando em amarelo
Pés: Cor de unha
Unhas: Cor de unha

5.5. Pastel
Testa, Topo da cabeça e faces: Cinzento claro com laivos de vermelho, o mais bem
marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a
garganta respectivamente, se a ave não tiver a mascara claramente desenhada é uma
falta grave
Garganta, pescoço e parte superior do peito: Amarelo, sem infiltrações de laranja no
peito e de castanho/cinzento no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são
admissíveis mas penalizáveis
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde claro, de preferência com uma cor
homogénea
Manto: Verde claro mais escuro que o resto do corpo de preferência com uma cor
homogénea
Remiges: Cinzento claro, quase bege
Uropigio: Verde claro com tons mauvas claro
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Urupigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
Penas da cauda: As centrais são verdes claras com a ponta mais clara, as secundarias
são verdes claras com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma
banda cinzenta terminando em verde
Pés: Cinzento claro
Unhas: Cinzento claro

6. Agapornis fischeri
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é mais
arredondada do que no personatus.
Tamanho: 15 cm
Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda
Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física
6.1. Tipo selvagem
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Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a
mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça e nuca: Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que
desce a nuca
Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho
faz a transição para o capuz
Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem
definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o
verde
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde
Manto: Verde mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus
Remiges: Verdes com a parte externa preta azulada
Uropigio: Azul violeta
Penas de cobertura da cauda superiores: Azul violeta
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde
Penas da cauda: As centrais são verdes com a ponta mais clara, as secundarias são
verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta
terminando em verde
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento

6.2. Azul
Testa: Banda branca desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais
recta possível, sem falhas
Topo da cabeça e nuca: Capuz cinzento, com tons mais claros a medida que desce a
nuca, mas sempre cinzento até à transição para azul, não pode haver branco
Faces: Branco sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a
transição para o capuz
Garganta e parte superior do peito: Branco, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Rosa
Parte inferior do peito e abdómen: Azul
Manto: Azul mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus
Remiges: Azul com a parte externa preta azulada
Uropigio: Azul violeta
Penas de cobertura da cauda superiores: Azul violeta
Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul
Penas da cauda: As centrais são azuis com a ponta mais clara, as secundarias são azuis
com uma marca ao centro constituída por uma mancha branca e uma banda preta
terminando em azul
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento
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6.3. Factor de escurecimento
6.3.1. Factor simples
Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a
mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça e nuca: Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que
desce a nuca
Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho
faz a transição para o capuz
Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem
definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o
verde
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde escuro
Manto: Verde escuro mais acentuado que o resto do corpo, mas mais claro que no
personatus
Remiges: Verde escuro com a parte externa preta azulada
Uropigio: Azul violeta escuro
Penas de cobertura da cauda superiores: Azul violeta escuro
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde escuro
Penas da cauda: As centrais são verdes escuro com a ponta mais clara, as secundarias
são verdes escuro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma
banda preta terminando em verde
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento
6.3.2. Factor Duplo
Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a
mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça e nuca: Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que
desce a nuca
Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho
faz a transição para o capuz
Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem
definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o
verde
Olhos: Castanhos escuros
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva
Manto: Verde oliva mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no
personatus
Remiges: Verdes oliva com a parte externa preta
Uropigio: Cinzento
Penas de cobertura da cauda superiores: Cinzento
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Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva
Penas da cauda: As centrais são verdes oliva com a ponta mais clara, as secundarias
são verdes oliva com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma
banda preta terminando em verde oliva
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento

6.4. Lutino
Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a
mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça e nuca: Amarelo com ligeiras infiltrações de laranja no topo da cabeça
Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho
faz a transição para o capuz
Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem
definido
Olhos: Vermelhos
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo
Manto: Amarelo mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Amarelas com a parte externa branca
Uropigio: Branca
Penas de cobertura da cauda superiores: Branca
Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelas
Penas da cauda: As centrais são amarelas com a ponta mais clara, as secundarias são
amarelas com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda
branca terminando em amarelo
Pés: Cor de unha
Unhas: Cor de unha
6.5. Pastel
Testa: Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a
mais recta possível, sem falhas
Topo da cabeça e nuca: Capuz amarelo acinzentado, com tons mais claros a medida
que desce a nuca, mas é importante que o capuz seja claramente visível, se não o for a
ave deve ser penalizada
Faces: Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho
faz a transição para o capuz
Garganta e parte superior do peito: Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem
definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o
verde
Olhos: Castanhos
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho
Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro
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Manto: Verde-claro mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no
personatus
Remiges: Verdes claro com a parte externa cinzenta
Uropigio: Azul
Penas de cobertura da cauda superiores: Azul
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde claro
Penas da cauda: As centrais são verdes claro com a ponta mais clara, as secundarias
são verdes claro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma
banda cinzenta terminando em verde
Pés: Cinzento claro
Unhas: Cinzento claro

7. Agapornis nigregenis
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda
e proporcionalmente menor que o corpo.
Tamanho: 13.5 cm
Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda
Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física
7.1. Tipo selvagem
Testa: Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base superior do bico
Topo da cabeça: Castanho ferrugem mudando para verde dourado depois da linha do
olho
Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do
olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico
e ligeiramente mais claras na zona de transição
Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular
Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa
Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro
Manto: Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Verde-claro com a parte externa preta
Uropigio: Verde claro, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não
julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde-claro
Penas da cauda: Verdes, as secundarias são verdes com uma marca castanho ferrugem
seguindo-se uma banda negra e terminando em verde-claro
Pés: Cinzento

17 de 21

Standards Agapórnis
Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto

7.2. Azul
Testa: Cinza claro com uma estreita banda preta na base do bico
Topo da cabeça: Cinza claro clareando depois da linha do olho
Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com inicio na ponta do
olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico
e ligeiramente mais claras na zona de transição
Garganta: Branco, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular
Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Rosa na ponta, mais claro na base
Parte inferior do peito e abdómen: Azul-claro
Manto: Azul-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Azul-claro com a parte externa preta
Uropigio: Azul-claro, qualquer sinal de azul-escuro é motivo para a ave ser considerada
não julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul-claro
Penas da cauda: Azuis, as secundarias são azuis com uma marca cinza seguindo-se
uma banda negra e terminando em azul claro
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto
7.3. Factor de escurecimento
7.3.1 Factor simples
Testa: Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base do bico
Topo da cabeça: Castanho ferrugem mudando para verde dourado depois da linha do
olho
Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do
olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico
e ligeiramente mais claras na zona de transição
Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular
Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa
Parte inferior do peito e abdómen: Verde
Manto: Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Verde com a parte externa preta
Uropigio: Verde, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não
julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde
Penas da cauda: Verdes, as secundarias são verdes com uma marca castanho ferrugem
seguindo-se uma banda negra e terminando em verde-claro
Pés: Cinzento
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Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto
7.3.1 Factor Duplo
Testa: Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base do bico
Topo da cabeça: Castanho ferrugem mudando para verde azeitona depois da linha do
olho
Faces: Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do
olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico
e mais ligeiramente mais claras na zona de transição
Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular
Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa
Parte inferior do peito e abdómen: Verde oliva
Manto: Verde oliva, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Verde oliva com a parte externa preta
Uropigio: Verde oliva, qualquer sinal de cinza é motivo para a ave ser considerada não
julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde oliva
Penas da cauda: Verde oliva, as secundarias são Verde oliva com uma marca castanho
ferrugem seguindo-se uma banda negra e terminando no tom de verde mais claro
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento-escuro a puxar para o preto
7.2. Lutino
Testa: Laranja
Topo da cabeça: Amarelo
Faces: Marcação típica, as faces são laranjas, formando um arco com início na ponta do
olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são laranjas com infiltrações
de branco junto ao bico e ligeiramente mais laranjas na zona de transição, se a ave não
apresentar branco junto ao bico é uma falta grave
Garganta: Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular
Olhos: Vermelhos
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa
Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo
Manto: Amarelo
Remiges: Amarelo com a parte externa branco
Uropigio: Amarelo, qualquer sinal de branco é motivo para a ave ser considerada não
julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo
Penas da cauda: Amarelo, as secundarias são amarelas com uma marca alaranjada
seguindo-se uma banda branca e terminando em amarelo
Pés: Cor de unha
Unhas: Cor de unha

19 de 21

Standards Agapórnis

8. Agapornis lilianae
Forma e posição: A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70º em
relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda
e proporcionalmente menor que o corpo.
Tamanho: 13.5 cm
Patas, dedos e unhas: As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras
Plumagem: Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda
Condição geral: ave calma na gaiola e em boa condição física

8.1. Tipo selvagem
Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta: A mascara é muito típica com um desenho
muito bem definido, é de cor laranja, o laranja é ligeiramente mais forte na testa, a
mascara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um
estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar, entre a mascara e o verde do corpo
existe uma zona de transição verde amarelado característica
Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa
Parte inferior do peito e abdómen: Verde-claro
Manto: Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Verde-claro com a parte externa preta
Uropigio: Verde-claro, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não
julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Verde-claro
Penas da cauda: Verdes, as secundarias são verdes com uma marca laranja amarelado
seguindo-se uma banda negra e terminando em verde amarelado
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento-escuro

8.2. Azul
Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta: A mascara é muito típica com um desenho
muito bem definido, é de cor branca, a mascara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao
descer para o peito sofre um estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar, entre a
mascara e o azul do corpo existe uma zona de transição cinzenta
Olhos: Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Rosa na ponta, mais claro na base
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Parte inferior do peito e abdómen: Azul-claro
Manto: Azul-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo
Remiges: Azul-claro com a parte externa preta
Uropigio: Azul-claro, qualquer sinal de azul de um tom diferente ao do corpo é motivo
para a ave ser considerada não julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Azul-claro
Penas da cauda: Azuis, as secundarias são azuis com uma marca laranja amarelado
seguindo-se uma banda negra e terminando em azul esbranquiçado
Pés: Cinzento
Unhas: Cinzento-escuro

8.3. Lutino
Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta: A mascara é muito típica com um desenho
muito bem definido, é de cor laranja, o laranja é ligeiramente mais forte na testa, a
mascara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um
estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar
Olhos: Vermelhos com a íris mais clara
Anel ocular: Anel branco a envolver o olho
Bico: Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa
Parte inferior do peito e abdómen: Amarelo
Manto: Amarelo
Remiges: Amarelo com a parte externa branca
Uropigio: Amarelo, qualquer sinal de branco é motivo para a ave ser considerada não
julgavel
Penas de cobertura da cauda superiores: Igual ao Uropigio
Penas de cobertura da cauda inferiores: Amarelo
Penas da cauda: Amarelo, as secundarias são amarelo com uma marca laranja
amarelado seguindo-se uma banda branca e terminando em amarelo
Pés: Cor de unha
Unhas: Cor de unha
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