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MANCHESTER  TERRIER

NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO

1 – Trufa 13 – Perna 25 – Braço
2 – Focinho 14 – Jarrete 26 – Ponta do esterno
3 – Stop 15 – Metatarso 27 – Ponta do ombro
4 – Crânio 16 – Patas
5 – Occipital 17 – Joelho
6 – Cernelha 18 – Linha inferior
7 – Dorso 19 – Cotovelo a – profundidade do peito
8 – Lombo 20 – Linha do solo
9 – Garupa 21 – Metacarpo b – altura do cotovelo
10 – Raiz da cauda 22 – Carpo
11 – Ísquio 23 – Antebraço a + b = altura do cão
12 – Coxa 24 – Nível do esterno      na cernelha
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APARÊNCIA GERAL: compacto, elegante, robusto, com substância.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: fogoso, esperto, alegre e repleto de
energia; comprova discernimento e fidelidade.

CABEÇA

REGIÃO CRANIANA
Crânio: longo, chato e estreito, sem stop e cuneiforme, sem mostrar os músculos das
faces.

REGIÃO FACIAL
Trufa:  preta.

Focinho: bem cheio sob os olhos, adelgando para a trufa.

Maxilares / Dentes: de igual comprimento com uma perfeita e regular mordedura em
tesoura, isto é, os incisivos superiores encobrem os inferiores à frente, em contato
justo e são engastados ortogonalmente aos maxilares.

Lábios: ajustados.

Olhos: pequenos, escuros e brilhantes. De forma amendoada, não proeminentes.

Orelhas: pequenas, em forma de V. Portadas bem acima da linha superior do crânio,
caídas contra a cabeça, acima dos olhos.

PESCOÇO: muito longo, afinando dos ombros para a cabeça; linha superior
ligeiramente arqueada; sem barbelas.

TRONCO: curto, ligeiramente arqueado sobre o lombo.
Costelas: bem arqueadas.

Linha inferior: esgalgada.

CAUDA: curta e inserida diretamente onde termina a curvatura da linha superior;
espessa na raiz, afilando na ponta, jamais portada acima do nível do dorso.
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MEMBROS
Anteriores: são perfeitamente retos e bem articulados sob o tronco. O comprimento é
proporcional ao corpo. Antepeito estreito e profundo.

Ombros: modelados e bem inclinados.

Posteriores: fortes e musculosos. Os membros não devem apresentar os jarretes de
vaca, nem patas voltadas para dentro.

Joelhos: bem angulados.

PATAS: pequenas, quase pés-de-lebre; fortes, com dedos bem arqueados.

MOVIMENTAÇÃO: corretamente direcionada para a frente, fluente e equilibrada,
com bom alcance dos anteriores e boa propulsão dos posteriores.

PELAGEM
Pêlo: denso, liso, curto e brilhante, de textura firme.

COR: preto azeviche e castanho, de acaju intenso distribuído da seguinte forma:
na cabeça, o focinho é castanho até a trufa; a trufa e a região da cana nasal são pretas
azeviche. Pequena mancha castanha em cada face, acima de cada olho; a mandíbula e
a garganta são castanhas, formando nitidamente um V. Os membros anteriores, a partir
do carpo para baixo, são castanhos, à exceção dos dígitos, que devem ter uma pincelada
de preto, bem contornada (marca de polegar) imediatamente acima da pata. A face
interna dos membros posteriores é castanha,  mas a articulação do joelho é dividida
em preto e castanho. Castanho sob a cauda e em torno do ânus, sendo a mancha tão
estreita quanto possível, se bem que ela é encoberta pela cauda. Uma pequena marca
castanha de cada lado do antepeito. O castanho na parte externa dos membros
posteriores, comumente chamada “culotes”, é um defeito. Em qualquer caso, as
marcações não devem fundir-se; as cores devem ser nitidamente separadas.

TAMANHO
altura na cernelha: machos: 40 -  41 cm;

fêmeas: 38 cm.
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FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e
penalizado na exata proporção de sua gravidade.

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

e acomodados na bolsa escrotal.

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


