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NORFOLK  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: é um dos terriers menores. Pequeno, patas curtas, fogoso,
compacto e sólido. De dorso curto, substancioso e de boa ossatura. As cicatrizes de
honra, inevitáveis nos terriers, são admitidas.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: é um “demônio” para seu porte. De
índole amável, não é brigão e tem constituição rústica; é alerta e destemido.

CABEÇA

REGIÃO CRANIANA
Crânio: largo, ligeiramente arredondado, de boa largura entre as orelhas.

Stop: bem definido.

REGIÃO FACIAL
Focinho: forte e cuneiforme. O comprimento do focinho é menor que um terço do
comprimento do crânio, do occipital ao stop, que é bem marcado.

Lábios: bem fechados.

Maxilares / Dentes: maxilares fortes. Dentes fortes e muito grandes; mordedura em
tesoura perfeita, regular, isto é, os incisivos superiores recobrem os inferiores em contato
justo e são engastados ortogonalmente aos maxilares.

Olhos: de formato oval e bem profundos nas órbitas, de cor marrom escura ou preta.
Expressão de vivacidade, fogosidade e inteligência.

Orelhas: de tamanho médio, em forma de V,  mas ligeiramente arredondadas nas
pontas, portadas caídas para a frente, contra a face.

PESCOÇO: forte, de comprimento médio.

TRONCO: compacto; dorso curto; a linha superior é horizontal e as costelas são bem
arqueadas.

CAUDA: não há obrigatoriedade em operar a cauda.

a) cortada medianamente curta, inserida no nível da linha superior e portada
“empinada”.
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b) de comprimento moderado para o equilíbrio geral; espessa na raiz afinando para
a ponta; portada tão reta quanto possível, portada acima da horizontal sem ser
empinada em excesso.

MEMBROS
Anteriores: membros curtos, poderosos e retos.

Escápula: bem inclinada, cujo comprimento se aproxima ao do braço.

Posteriores: bem musculosos.

Joelhos: bem angulados.

Jarretes: curtos e aprumados, quando vistos por  trás; grande propulsão.

PATAS: redondas. Almofadas espessas.

MOVIMENTAÇÃO: segura, rasante, com boa propulsão. Os movimentos, desde o
ombro, são corretamente direcionados para a frente. A boa angulação dos posteriores
proporciona grande poder propulsivo. Os posteriores seguem a trilha dos anteriores e
trabalham livremente desde a garupa. Boa angulação dos joelhos e dos jarretes. A
linha superior permanece horizontal.

PELAGEM
Pêlo: duro, de arame, reto e assentado. É mais longo e arrepiado no pescoço e nos
ombros. Na cabeça e orelhas, é curto e liso, com exceção dos ligeiros bigodes e
sobrancelhas. Excessivo trimming é indesejável.

COR: todos os tons de vermelho, trigo, preto e ferrugem ou cinza. Manchas brancas
são indesejáveis,  mas admitidas.

ALTURA: altura ideal, na cernelha, de 25 a  26 cm.

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


