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SEALYHAM TERRIER

APARÊNCIA GERAL: Movimentação livre, ativa, balanceada. Muito substancioso
dentro de um pequeno volume. Contorno geral longo, sem ser quadrado.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Forte, caçador e habilidoso. Alerta
e corajoso, mas, naturalmente amistoso.

CABEÇA

REGIÃO CRANIANA
Crânio: Ligeiramente abobadado, largo entre as orelhas.

REGIÃO FACIAL
Trufa: Preta.

Focinho: Com maxilares quadrados, poderoso e longo.

Maxilares / Dentes: Dentes alinhados e fortes com os caninos bem inseridos entre si e
longos para o tamanho do cão. Maxilares fortes, com uma regular mordedura em
tesoura.

Bochechas: Ossos das bochechas não protuberantes.

Olhos: Escuros, bem inseridos, redondos e de tamanho médio. Bordas dos olhos,
preferencialmente pigmentadas e escuras, mas, as despigmentadas são toleradas.

Orelhas: De tamanho médio, ligeiramente arredondadas nas pontas e portadas nas
laterais das bochechas.

PESCOÇO: Razoavelmente longo, espesso e musculoso; bem inserido nos ombros.

TRONCO: De comprimento médio, flexível.
Dorso: Nivelado.
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Peito: Largo e profundo, bem descido entre as pernas anteriores.

Costelas: Bem arqueadas.

CAUDA:  Anteriormente era costume ter a cauda cortada.
Cortada: Comprimento médio. Grossa, com a ponta arredondada. Implantada ao
nível da linha do dorso e portada ereta. As nádegas devm ser proeminentes além da
inserção da cauda.

Não cortada: De comprimento médio, promovendo equilíbrio ao cão. Grossa em
sua raiz e afilando em direção à ponta. Idealmente, é portada ereta, mas, não
excessivamente voltada para as costas e sem curvas ou torções. As nádegas devem
ser proeminentes além da inserção da cauda.

MEMBROS

ANTERIORES: Curtos, fortes e tão retos quanto possível, consistentes, com um
peito bem descido.

Ombros: A ponta do ombro em linha com a ponta do cotovelo.

Cotovelos: Bem próximos do peito.

POSTERIORES: Nitidamente poderosos para o tamanho do cão.

Coxas: Profundas e musculosas.

Joelhos: Bem angulados.

Jarretes: Fortes, bem angulados e paralelos entre si.

Patas: Redondas, “patas de gato”, com almofadas espessas. As patas são direcionadas
para a frente.

MOVIMENTAÇÃO: Rápida e vigorosa, com muita propulsão.
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PELAGEM
Pelo: Longo, áspero e  de arame. Subpelo resistente às intempéries.

COR: Todo branco ou branco com manchas limão, marrom, azul ou cor do texugo
na cabeça e nas orelhas. Muito preto ou mosqueado intenso são indesejáveis.

TAMANHO / PESO
O tamanho não deve exceder  31 cm  nos ombros.

Peso ideal: Machos aproximadamente: 9  kg.
Fêmeas aproximadamente:  8,2 kg.

Conformação geral, equilíbrio, tipo e substância  são os critérios principais.

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.

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.

• 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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