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American Staffordshire Terrier 

3º Gupo – 3ª Secção Terriers do Tipo Bull 
Estalão de Raça F.C.I. n.º 286 de 13 de Abril de 1995 

 

Aspecto Geral - O American Staffordshire Terrier 
deve dar a impressão de força desproporcionada para 
o seu tamanho, é um cão muito bem estruturado, 
musculoso mas ágil e gracioso, muito atento ao que o 
rodeia. Deve ser compacto, sem ser pernalta nem 
esgalgado. A sua coragem é proverbial. 

Cabeça - De comprimento médio, profunda, crâneo 
largo, masséteres muito pronunciados, stop bem 
definido; Orelhas de insersão alta.  

Orelhas - Operadas ou não operadas, as últimas 
preferidas. Orelhas não operadas devem ser portadas 
em rosa ou semi-erectas (estalão americano – foi a 
única alteração desde a data da sua publicação em 
1936). Orelhas caídas devem ser penalizadas.  

Olhos - Escuros e redondos, inseridos baixo e 
afastados. As palpebras não podem ser rosadas.  

Chanfro - De comprimento médio, arredondado na 
face superior para cair abruptamente abaixo dos 
olhos. Maxilares bem defenidos. O maxilar inferior 
deve ser forte e ter poder de mordida. Os lábios 
devem ser fechados e bem nivelados sem frouxidão. 
Os insisivos superiores devem fechar com a face 
anterior dos incisivos inferiores. Nariz absolutamente 
preto. 

Pescoço - Pesado, ligeiramente arqueado, vai 
diminuindo da cernelha para a cabeça. Sem pele 
solta. De comprimento médio. 

Corpo 

Ombros - Fortes e musculados. Omoplatas largas 
e oblíquas.  

Linha Superior  - Relativamente curta. Ligeiro 
declive do garrotte à garupa que apresenta uma suave 
inclinação até à base da cauda. Rins ligeiramente 
recolhidos.  

Peito - Costelas bem arqueadas, sendo as 
últimas bem profundas. Todas as costelas devm estar 
bem cerradas. Os anteriores são afastados os 
suficiente para permitir o desenvolvimento do peito, 
que é bem descido e largo.  

Cauda - Curta em comparação com o tamanho do 
cão, de insersão baixa, estreita-se em direcção á sua 
ponta; não pode ser enrolada ou portada sobre o 
dorso. Não amputada.  
 

Membros 
 

Anteriores - Devem ser rectos com ossos largos ou 
redondos, de metacarpos verticais. Não deve ter o 
menor sinal de curvatura à frente.  

Posteriores - Bem musculados, de jarretes 
curtos, virados para a frente. Pés de tamanho 
moderado, bem arqueados e compactos. 

Andamentos - Elásticos, sem  gingar ou marchar 
 

Manto 
 

Pelagem - Curta, fechada, dura ao toque, 
lustrosa.  

Cor - Qualquer cor, sólida, particolor ou malhada é 
admitida, mas todo branco, mais de 80% de branco, 
preto afogueado (black & tan) ou fígado não devem 
ser encorajados.  
 

Tamanho e peso devem estar proporcionados. 
Uma altura de 18 a 19 polegadas (46 a 48 cm) ao 
garrote para os machos e 17 a 18 polegadas (43 a 46 
cm) para as fêmeas é considerada preferível.  
 

Faltas a serem penalizadas são: Trufa mal 
pigmentada, olhos claros ou rosados, cauda muito 
comprida ou mal portada, prognatismo superior ou 
inferior.  
 

N.B.: Os machos devem ter dois testículos de 
aparência normal completamente descidos no escroto
 

Tradução de Gonçalo Graça Moura, com base no Estalão em Versão Oficial Francesa da F.C.I. e do Estalão 
Oficial do American Kennel Club  


