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WELSH CORGI PEMBROKE

NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO
1 – Trufa
2 – Focinho
3 – Stop
4 – Crânio
5 – Occipital
6 – Cernelha
7 – Dorso
8 – Lombo
9 – Garupa
10 – Raiz da cauda
11 – Ísquio
12 – Coxa

13 – Perna
14 – Jarrete
15 – Metatarso
16 – Patas
17 – Joelho
18 – Linha inferior
19 – Cotovelo
20 – Linha do solo
21 – Metacarpo
22 – Carpo
23 – Antebraço
24 – Nível do esterno

25 – Braço
26 – Ponta do esterno
27 – Ponta do ombro

a – profundidade do peito
b – altura do cotovelo
a + b = altura do cão
na cernelha
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APARÊNCIA GERAL: de membros curtos, forte, de constituição robusta, esperto e
ativo, passando a impressão de ter substância e resistência em um pequeno volume.
CARACTERÍSTICAS: dotado de coragem e aptidão ao trabalho.
COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: sociável e amistoso, jamais tímido
ou agressivo.

CABEÇA: cabeça que, pelo seu aspecto e formato, lembra a da raposa, com uma
expressão viva e inteligente. O crânio é bastante largo e chato entre as orelhas; o stop
é moderadamente marcado. A cana nasal deve medir três quintos do comprimento do
crânio. O focinho vai se afilando ligeiramente em direção a trufa que deve ser preta.
Maxilares / Dentes: fortes com uma perfeita, regular e competa mordedura em
tesoura , isto é, os incisivos superiores recobrem os inferiores em contato justo e são
inseridos ortogonalmente aos maxilares.
Olhos: bem inseridos, redondos, de tamanho médio, de cor marrom, com tonalidade
conforme a cor da pelagem.
Orelhas: portadas eretas, de tamanho médio, ligeiramente arredondadas.uma linha
que venha da ponta da trufa através dos olhos, se extendida, passa através ou muito
próximo da ponta da orelha.

PESCOÇO: de bom comprimento.

TRONCO: de comprimento médio e costelas bem arqueadas. O lombo não é curto.
Visto de cima, o tronco é ligeiramente mais afilado no posterior. A linha superior é
horizontal. O peito é largo e profundo, bem descido entre os membros anteriores.

CAUDA: curta. Preferencialmente natural.
Cortada: curta.
Não Cortada: inserida em linha com a linha superior, portada baixa e não curvada
sobre o dorso. Quando em movimento, é portada em linha com o dorso; baixa quando
em repouso. Inserção muito alta ou muito baixa é indesejável.
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MEMBROS
ANTERIORES: os antebraços são curtos e os mais retos possíveis; o braço se adapta
ao formato do peito. De ossatura robusta até as patas. Os cotovelos trabalham bem
ajustados ao tórax. Os ombros são bem inclinados fazendo um ângulo de 90° com os
braços.
POSTERIORES: fortes e flexíveis com joelhos bem angulados. Os membros são
curtos com boa ossatura até as patas. Vistos por trás, os metatarsos são retos.

PATAS: ovais, dígitos são fortes, bem arqueados e compactos. Os dois dígitos mediais
são ligeiramente maiores em relação aos dois distais. As almofadas plantares são fortes
e bem arqueadas. As unhas são curtas.

MOVIMENTAÇÃO: passadas fluentes e ativas, os cotovelos trabalhando rentes ao
tórax. Os anteriores alcançam bem a frente sem se elevarem muito do solo, em harmonia
com a propulsão dos posteriores.

PELAGEM
Pêlos: de comprimento médio, retos com o subpêlo denso; jamais macios, ondulados
ou muito duros (“pêlo de arame”).

COR: as cores são uniformes: vermelho, fulvo encarvoado, 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
aproximadamente: 25,4 cm a 30,5 cm.

Peso:

Machos: 10 a 12 kg.
Fêmeas: 10 a 11 kg.

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