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 Importante:  Essa tradução é apenas para gerar uma facilidade aos interessados
que não dominam os idiomas oficiais da FCI.



3

St. FCI  No 290  /  03.03.1997

BEAGLE - HARRIER

APARÊNCIA GERAL: Cão de proporções medianas (mediolíneo), balanceado,
expressivo, ágil e vigoroso.

CABEÇA: Moderadamente forte.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: Muito largo e bastante volumoso. Protuberância occipital pouco marcada.

Stop: Não pronunciado.

REGIÃO FACIAL
Trufa: Desenvolvida; preta.

Focinho: Seu comprimento é sensivelmente igual ao do crânio. Jamais quadrado,
mas afilando de perfil, sem, entretanto, ser pontudo. Ponte nasal preferivelmente reta,
nunca arqueada.

Lábios: Recobrindo o maxilar inferior.

Olhos: Bem abertos, de cor escura, conferindo uma expressão franca, esperta e
inteligente.

Orelhas: Mais para curtas e de largura média; inseridas no nível dos olhos; são
ligeiramente arredondadas na porção mediana, descendo planas contra o crânio (faces)
para tornarem-se ligeiramente ovais na região distal.

PESCOÇO: Livre, embora bem inserido nos ombros, com a linha superior
ligeiramente arqueada de perfil.

TRONCO
Dorso: Curto, bem sustentado (firme) e musculoso.
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Lombo: Forte e musculoso, pode ser ligeiramente arqueado.

Peito: Bem profundo, mas com costelas nunca muito achatadas, o que poderia reduzir
muito a caixa torácica. Esterno bem estendido para trás. As costelas flutuantes não
devem ser cilíndricas, porém, devem ser suficientemente longas e bem arqueadas
para proporcionar uma caixa torácica suficiente.

Ventre: Jamais muito esgalgado, mais para cheio.

MEMBROS

ANTERIORES: Fortes, retos e paralelos.
Ombros: Longos, oblíquos e musculosos.

POSTERIORES
Garupa: Bem destacada, oblíqua e forte.

Pernas: Bem descidas (longas), corpulentas e musculosas.

Jarretes: Próximos ao solo e verticais.

Patas: Nem muito longas nem muito delgadas, mas fechadas e com almofadas espessas
e duras.

MOVIMENTAÇÃO: Flexível, ativa e segura.

PELAGEM
Pelo: Bastante denso, não muito curto, mas bem assentado.

COR: Tricolor (fulvo com manto preto e branco); não se deve dar muita importância
ao manto, com marcações castanho mais ou menos vivas, pálidas ou sobrepostas de
preto (encarvoadas). Uma vez que existem Harriers cinza, os tricolores cinza ou os
branco-cinza não devem ser nem desqualificados nem penalizados somente em razão
de suas cores.

TAMANHO
Altura na cernelha: de 45 cm a 50 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.e seus efeitos sobre a saúde e
bem estar do cão.

• Cabeça muito pesada.
• Stop muito pronunciado.
• Nariz de borboleta (trufa despigmentada).
• Focinho muito curto e quadrado; focinho muito pontudo.
• Ponte nasal arqueada (nariz romano).
• Prognatismo superior ou inferior.
• Orelhas enroladas, lembrando uma mestiçagem com sangue francês.
• Patas espalmadas e chatas.
• Bolsa escrotal despigmentada.
• Aparência assustada, fraca (de caráter) ou não inteligente.

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

crânio

inserção da cauda

garupalombodorso

cernelha

escápula

pescoço

crista
nuca

orelha

olho
stop

cara

cana nasal
trufa

focinho
maxilar superior

queixo

maxilar inferior
comissura labial

bochecha
garganta

ponta do ombro

ponta do peito

braço

esterno
antebraço

punho
metacarpo

pata anterior

cotovelo

peito /caixa
       torácica

linha
      inferior

flanco

linha
abdominal

perna

joelho

articulação do jarrete

metatarso

pata posterior

cauda

coxa

ísquio


