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HARAS PIRATININGA

Casa de 21 Grandes Campeões Nacionais, o criatório conta com 25
doadoras e quatro importantes garanhões, responsáveis pela produção
de 60 potros de elite ao ano

Vista aérea das instalações do Haras Piratininga.

Franco do Morro Agudo, Grande Campeão Nacional Cavalo 2017,
é um dos destaques do plantel.

O

Haras Piratininga viveu um
momento muito marcante
durante a 39ª Exposição
Nacional, realizada em setembro
do ano passado, na cidade de São
João da Boa Vista (SP). Afinal,
durante a mais importante mostra
do cavalo Mangalarga, o criatório
comandado por Luiz Aparecido de
Andrade conquistou um dos mais
cobiçados títulos da raça, o Grande
Campeonato Nacional Cavalo.
O feito foi obtido graças
ao
ótimo
desempenho
do
alazão Franco do Morro Agudo
(Vermute ACF em Opereta do
Morro Agudo), que, após sagrarse Campeão Nacional Cavalo
Jovem e 1º Reservado Campeão
Nacional Cavalo Jovem de Marcha,
superou animais mais experientes e
confirmou a condição de principal
expoente entre os machos da raça
na temporada 2017.
A importante conquista,
fruto de uma aposta certeira do
selecionador Luizinho Andrade,
foi celebrada por toda família,
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Luxo da Piratininga, Grande Campeão Nacional Cavalo de 2014,
integra o time de reprodutores do haras.

seus amigos e colaboradores
com muita vibração na pista de
julgamento do Parque José Ruy
de Lima Azevedo. Engana-se,
entretanto, quem imagina que os
bons resultados pararam por aí. O
criatório de Barretos, no interior
paulista, também brilhou na classe
de pelagens, com a fêmea Suécia
da Piratininga (Texas do PEC em
Lambada da Piratininga), eleita
Grande Campeã Nacional Potranca
Pampa. Dessa maneira, o haras
alcançou um feito ainda mais
notável, atingindo a marca de 21
grandes campeonatos nacionais já
conquistados na raça Mangalarga.
Uma grande honra
Para José Luiz de Andrade
Neto, filho de Luizinho Andrade
e um dos responsáveis pelo
trabalho de sucesso do haras,
essas conquistas proporcionaram
uma alegria muito grande e uma
honra ainda maior. “Esta é uma
emoção muito grande, pois para

chegar em um grande campeonato
cavalo a competição é muito forte,
há grandes criadores e cavalos
incríveis participando. Além disso,
fizemos nesta exposição o nosso
21º grande campeão nacional. Para
nós, é uma honra alcançar uma
marca como esta em uma raça
incrível, repleta de grandes amigos
e grandes criadores. Por tudo isso,
estamos realmente muito felizes”,
comentou o mangalarguista logo
após a premiação de Franco do
Morro Agudo.
Ainda na opinião de José
Luiz, o Grande Campeão Nacional
Cavalo de 2017 é um animal muito
especial. “O Franco é um cavalo no
qual nós acreditamos muito desde
o início e hoje estamos colhendo
o fruto de toda a confiança que
depositamos nele. Trata-se de um
cavalo de marcha excepcional.
Ele mostrou isso para todos que
puderam acompanhar o julgamento.
Afinal, foi 1º Reservado Campeão
Nacional de Marcha, com um voto
para campeão. Então, podemos

O reprodutor Lyon da Piratininga, Grande Campeão Brasileiro
Cavalo 2016, vem produzindo animais de extrema qualidade.

dizer que este é um cavalo que tem
uma marcha excelente, algo que a
gente preza muito na raça, e é de
uma rara beleza, uma morfologia,
andamento e aprumos excepcionais.
Tratando-se também de um futuro
reprodutor, um animal que irá fazer
muito bem para a raça Mangalarga.”
O prognóstico do criador,
aliás, tem tudo para se confirmar.
Afinal, o time de garanhões e

A seleção comandada por Luizinho
Andrade está completando 40 anos.

O haras conta com uma equipe experiente e muito qualificada.

matrizes do criatório é referência
de qualidade na raça Mangalarga.
Prova disso é o bom desempenho
na reprodução do Grande Campeão
Cavalo da Expo Brasileira 2016
Lyon da Piratininga (Quartzo
JES em DL Daga da Alvorada). O
premiado alazão salpicado, que
desponta como um dos principais
reprodutores do criatório, é
pai de Bilara CASS, fêmea que
acumulou na temporada passada
os títulos de 2ª Reservada Grande
Campeã Nacional Égua, Campeã
Nacional de Marcha Égua Junior, 1ª
Reservada Campeã Nacional Égua
Junior e Grande Campeã da Copa
Mangalarga de Marcha.
Casa desta seleção que
encanta o país e seu selecionador
Luizinho Andrade, o Haras
Piratininga está localizado às
margens da rodovia Brigadeiro
Faria Lima. Em seu plantel, o
criatório conta com outros grandes
nomes da raça, como Luxo da
Piratininga (Quartzo JES em Leda
G.D.J.), considerado por muitos um
dos mais completos cavalos da raça

e eleito Grande Campeão Nacional
Potro de 2012 e Grande Campeão
Nacional Cavalo de 2014.
Entre as fêmeas, destacamse animais como a bela alazã Diva
da Piratininga (Quartzo JES em
Oquima OJC), detentora do título
de Grande Campeã Brasileira e
doadora de destaque do haras, e
a pampa de alazão Imaculada da
Piratininga (Texas do PEC em

‘A fé está muito presente no
trabalho do criatório
Abril, 2018
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Califórnia G.D.J.), outra estrela
desta constelação e responsável por
um feito histórico na raça, ao tornarse a primeira e até o momento única
fêmea de pelagem pampa a sagrarse Grande Campeã Nacional Égua.
Todos esses animais, que
encantam o país e são a grande
paixão de toda a família Andrade,
impressionam pela extrema beleza,
morfologia correta e excelente
marcha, qualidades que as novas
gerações do criatório já revelam,
demonstrando que a evolução desta
seleção está indo no caminho certo.
Quatro décadas de paixão
O
amor
pela
raça
Mangalarga surgiu de forma
despretensiosa há 40 anos, quando
Luizinho Andrade adquiriu dois
potros para presentear os filhos,
dando início a uma jornada repleta
de alegrias e de muita dedicação. Em
pouquíssimo tempo, as qualidades
do Mangalarga, considerado o
cavalo de sela da família brasileira,
conquistaram o selecionador.
Assim, pouco a pouco, visitando
exposições, criadores tradicionais
e conhecendo mais sobre a história
da raça, o Haras Piratininga foi
tomando forma.
Foram sendo compradas
doadoras importantes, utilizando
sempre os melhores garanhões, até o
criatório se tornar um dos principais
centros de criação e fomento da

raça, detentor de uma das melhores
genéticas do País. Tudo isso, fruto
de uma constante atenção aos
detalhes, do compromisso com o
aprimoramento permanente e de
um capricho ímpar, capaz de lapidar
exímios exemplares do Cavalo de
Sela Brasileiro.
Hoje, o plantel do Haras
Piratininga possui 300 animais da
raça Mangalarga, entre os quais estão
25 doadoras e quatro importantes
garanhões,
responsáveis
por
produzir 60 potros ao ano.
Graças a um trabalho
contínuo e cuidadoso, com uma
equipe extremamente qualificada,
responsável
pelo
manejo,
reprodução e treinamento dos
animais, o Haras Piratininga ganha
a cada dia mais destaque como
referência na criação de Mangalarga

A Grande Campeã Brasileira Diva da Piratininga é uma das doadoras de
destaque do haras.

A alazã DL Daga da Alvorada, mãe de Lyon da Piratininga,
integra o time de matrizes do criatório.
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e é hoje um dos criatórios com
maior número de conquistas na
história da raça, acumulando 21
grandes campeonatos nacionais.
Todas
as
fantásticas
façanhas dessa família tão dedicada
à criação fazem com que o nome do
Haras Piratininga esteja escrito de
forma permanente na história do
cavalo Mangalarga.
Para obter mais informações
sobre o trabalho desenvolvido por
esse consagrado criatório, onde se
desenvolve uma seleção movida por
amor, dedicação e compromisso,
assim como pela busca de bemestar dos animais, visite o portal
www.haraspiratininga.com.br ou
acompanhe as páginas oficiais do
haras no Facebook (www.facebook.
com/haras.piratininga)
e
no
Instagram (@haraspiratininga80).

Imaculada da Piratininga é a única fêmea de pelagem pampa a
sagrar-se Grande Campeã Nacional Égua

