SETTER INGLÊS
O GALOPE é amplo, suave, elegante, rápido, nem nervoso nem impetuoso, mas fluído e
flexível, rasante e próximo do solo. O dorso permanece horizontal, aparentemente imóvel. A
cauda fica posicionada no prolongamento da coluna vertebral, sem agitar, com tendência a
permanecer baixa, em forma de cimitarra. Nas mudanças de direcção, esta pode funcionar
como pêndulo. Nas mudanças de velocidade, pode variar de altitude e nomeadamente elevarse nos abrandamentos.
O PORTE DA CABEÇA fica posicionado no prolongamento da linha dorsal ou ligeiramente
acima deste. Nos exemplares que têm um porte de cabeça “em forma de martelo”, este defeito
torna-se inestético, mas pode ser compensado por uma posição excelente do pescoço. A
cabeça é móvel e sempre em busca da emanação, podendo esta característica causar
mudanças durante a busca.
A BUSCA do Setter Inglês é naturalmente cruzada, ampla, permitindo uma exploração subtil
do terreno disponibilizado. O treino permite aumentar a sua amplitude. A busca do Setter Inglês
não é rectilínea nem rígida, serpenteando ligeiramente com facilidade e inteligência nos lances.
A PARAGEM. Assim que o Setter Inglês entra no campo de uma emanação, todo o seu corpo
se baixa e fica ainda mais próximo do solo. Apenas a cabeça e a trufa permanecem elevadas e
acima da vegetação. Seguidamente, retoma o cone da emanação, por vezes através de
passos rápidos e bruscos, o mais directamente possível, abrandando a sua velocidade,
prudente e desconfiado, mas com os músculos contraídos, por uma tensão extrema, como um
felino, tentando através desta acção insidiosa aproximar-se o mais possível da peça de caça.
Se se aperceber da ausência de caça, ele retoma então a sua busca e o seu galope habituais.
Se, pelo contrário, se certificar da presença de caça, abranda cada vez mais e fica petrificado
na paragem, com o focinho expressivo, os olhos brilhantes, a cauda esticada acompanhando a
linha dos rins, mas mais elevada e um pouco mais arqueada que no galope. Se a subida da
emanação for demorada, a paragem pode ser elevada uma vez que a emanação se encontra
muito distante do cão. Pelo contrário, uma emanação mais próxima e súbita provocará uma
paragem muito mais rasante e próxima do solo. A acção felina observa-se particularmente em
terreno descoberto pois o Setter Inglês tem medo de ser visto pela caça. Pelo contrário, com
vento favorável numa vegetação suficientemente desenvolvida, a paragem pode ser efectuada
de pé, com as articulações pouco flectidas.
O DESLIZAR é uma das características da raça. Quando a peça tenta fugir apeada (ou após a
paragem à ordem do condutor), o Setter Inglês segue-a (ou aproximar-se desta) numa acção
excepcional concentrando toda a sua vontade em não perder o contacto a fim de a bloquear,
tal como um felino.
A PARAGEM POR SIMPATIA do Setter Inglês corresponde à imagem da sua personalidade:
fluida, flexível e frequentemente correspondente ao estilo das suas paragens.

