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que o respeito aos diferentes 
pensamentos, a valorização 
de todos os mangalarguistas e 
a harmonia entre os criadores 
serão critérios que irão guiar as 
nossas ações no triênio que está 
começando. 

Entretanto, para que todos 
esses objetivos possam ser 
alcançados, é necessária a 
participação de todos. Assim, 
queremos que todos se unam, 
deem as mãos e estejam 
envolvidos, pois será por meio 
de um maior alinhamento que 
conseguiremos fortalecer nossa 
Associação e levar o nosso cavalo 
a um patamar cada vez mais 
elevado. 

p

Abraços,

Eduardo Rabinovich
Presidente da ABCCRM

UNIÃO,
INCLUSÃO E 
HARMONIA!

4 Março, 2021

Palavra do Presidente

Revista Mangalarga

Estamos começando uma nova 
gestão, e os nossos desafios 
serão enormes! Desafios que 

queremos compartilhar com a 
participação de todos vocês. Temos 
como grande meta o crescimento 
de nossa raça, com o intuito de 
fazer que o maior número possível 
de pessoas em todo o país possa 
conhecer as qualidades do nosso 
cavalo. Somos o Mangalarga do 
Brasil!

O lema que orientará a nossa 
gestão no decorrer do triênio que 
está começando será: Mangalarga 
para todos! Afinal, ao longo desse 
período, iremos trabalhar de 
forma intensa para garantir que a 
raça seja cada vez mais inclusiva, 
atendendo aos anseios dos 
criadores e usuários, ao mesmo 
tempo em que procuraremos 
valorizar todas as características e 
aptidões que fazem do Mangalarga 
um equino ímpar no cenário 
equestre brasileiro.

Continuaremos, assim, 
o processo de valorização e 
aprimoramento da marcha, 
sempre mantendo nossa 
identidade. Buscamos um cavalo 
equilibrado, aprimorando o 
conjunto, valorizando sempre a 
beleza característica da nossa raça! 
Nossos cavalos nunca estiveram 
em um nível tão elevado de 
andamento, porém é fundamental 
que essa característica alcance 

todos os níveis de criação e não só 
os expoentes da raça. Temos que 
democratizar o nosso andamento!

Vamos ainda estimular 
as provas de função e as 
Mangalargadas, procurando 
ampliar o espaço dado às provas 
esportivas, pois acreditamos que 
elas exercem um relevante papel 
na seleção do nosso cavalo, além 
de garantirem uma dose extra 
de adrenalina e emoção de suma 
importância para atrair o público 
jovem e as famílias.

Pretendemos criar um Circuito 
Mangalarga, com a transmissão ao 
vivo dos nossos principais eventos. 
Com isto, vamos dar maior 
visibilidade e acesso à nossa raça. 

Já o segmento de pelagens, que 
representa um grande trunfo para 
o fomento da raça e é responsável 
por atrair todos os anos muitos 
novos criadores, merecerá atenção 
especial da nossa diretoria. O 
mesmo, aliás, acontecerá com 
os núcleos regionais, entidades 
fundamentais para que a raça siga 
crescendo e amplie sua presença 
no território nacional.

Iremos, além disso, seguir 
gerindo nossa associação com 
responsabilidade, procurando 
manter sempre o equilíbrio nas 
contas e o superávit de caixa, 
mesmo em um momento difícil e 
desafiador como o que vivemos.

É importante ressaltar também 
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A capa desta edição apresenta 
o consagrado alazão 
Diamante do Gadu (T.E.), 

um dos destaques do plantel do 
Haras Gadu, comandado por 
Guilherme Pompeu Piza Saad, no 
município paulista de Itapetininga 
(SP), em um belo registro realizado 
pelo talentoso fotógrafo Beto 
Falcão.

Produto do cruzamento entre 
Quartzo JES (T.E.) e Elegância 
RB, Diamante do Gadu acumula 
prêmios de grande expressão nas 
pistas da raça Mangalarga, como 

A Revista Mangalarga traz 
nesta edição uma ampla cobertura 
da 42ª Exposição Nacional. 
Realizada no fim de novembro, 
no Centro Hípico de Tatuí (SP), 
a principal mostra da raça deu 
uma inquestionável prova da força 
da comunidade mangalarguista 
em um ano repleto de desafios. 
Afinal, com uma estrutura de 
padrão internacional, impecável 
organização e julgamentos de 
elevado nível zootécnico, a mostra 
foi considerada por muitos uma das 
melhores da história da ABCCRM.

A publicação oficial do Cavalo 
de Sela Brasileiro apresenta, 
além disso, um diversificado 
panorama dos acontecimentos que 
vêm movimentando o universo 
mangalarguista, com destaque para 

Diamante do Gadu (T.E.)

42ª Exposição 
Nacional

Grande Campeão Nacional Cavalo 
2019, Campeão Nacional Cavalo 
Jovem 2019 e Campeão Nacional de 
Marcha Cavalo Jovem 2019.

Diamante do Gadu, além 
disso, vem obtendo expressivo 
destaque como garanhão. Prova 
disso foi a conquista do posto de 
Melhor Reprodutor de Marcha ao 
Cabresto, obtido graças ao notável 
desempenho de seus filhos na 42ª 
Expo Nacional, realizada no fim 
de novembro de 2020, na cidade de 
Tatuí (SP).

a Expedição Velho Chico, a épica 
cavalgada que vem percorrendo 
a bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, sob a liderança dos 
cavaleiros Pedroca Aguiar e 
Sebastião Malheiro Neto.

A presente edição conta ainda 
com interessantes colaborações. 
O Professor Alessandro Moreira 
Procópio, por exemplo, apresenta 
um balanço das realizações da área 
técnica no triênio de 2018 a 2020. 
A treinadora e apresentadora Dalva 
Marques destaca, por sua vez, 
os cuidados a serem tomados na 
hora de adquirir um cavalo para 
cavalgadas, poeirões ou provas de 
marcha.

Boa leitura e um ótimo ano a 
todos!
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SUCESSO 
ABSOLUTO
Qualidade zootécnica elevada, instalações de padrão internacional e uma 
organização esmerada foram alguns dos fatores que garantiram o êxito 
da Expo Nacional 2020

8 Março, 2021

Por Pedro C. Rebouças

Revista Mangalarga

A 42ª Exposição Nacional, 
realizada entre os dias 19 e 
28 de novembro, no Centro 

Hípico de Tatuí (SP), comprovou 
toda a força da comunidade 
mangalarguista. Afinal, mesmo em 
uma temporada repleta de desafios 
e incertezas, decorrentes da crise 
mundial do novo coronavírus, a 
raça conseguiu realizar um dos 
melhores eventos de sua história, 

cumprindo rigorosamente os 
protocolos sanitários exigidos 
pelas autoridades.

Além da notável qualidade dos 
animais que passaram pela pista 
de julgamento, um dos pontos 
altos da mostra foi a infraestrutura 
preparada para receber a Família 
Mangalarga. Após uma verdadeira 
corrida contra o tempo, a Diretoria 
da ABCCRM (Associação Brasileira 

de Criadores de Cavalos da 
Raça Mangalarga) conseguiu, 
com a parceria da equipe do 
Centro Hípico de Tatuí, preparar 
uma impressionante estrutura, 
merecedora de muitos elogios.

Houve quem comparasse o 
recinto às arenas texanas nas 
quais ocorrem os principias 
rodeios norte-americanos. Houve 
também quem se sentisse em um 

Fachada da entrada da 42ª Expo Nacional,
realizada em Tatuí (SP).
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pavilhão dos Jogos Olímpicos, 
graças às confortáveis instalações 
e ao capricho na preparação de 
cada pormenor, entre os quais 
se destacava um impressionante 
telão suspenso de quatro lados, 
posicionado bem no centro da 
pista, permitindo aos espectadores 
acompanhar todos os detalhes dos 
julgamentos. Além disso, alguns 
criadores chegaram mesmo a se 
questionar se essa não teria sido 
a melhor exposição do gênero já 
realizada no país. 

Êxito total

Para o então Presidente 
da ABCCRM, Luis Augusto de 
Camargo Opice, a mostra foi um 
verdadeiro sucesso, superando 
as melhores expectativas da 
diretoria, não só pelo número de 
animais inscritos e expositores 
participantes, que superou em 
quase 20% a edição anterior 
do evento, mas também pela 
estrutura confortável e funcional 
oferecida tanto aos expositores 
e seus familiares como aos 
apresentadores, tratadores, 
jurados e animais presentes ao 
recinto de exposição.

Em seu discurso na cerimônia 
de abertura da Nacional, o 
presidente destacou ainda a 
superação e a corrida contra o 
tempo de todos os envolvidos com 
a organização. “Em decorrência 
de todas as circunstâncias que 
marcaram este ano tão difícil, 
até quinze dias antes da entrada 
dos animais nós não tínhamos 
certeza se seria possível realizar 
essa exposição. Então tudo que 
pôde ser visto aqui foi feito em 
apenas quinze dias. E o resultado 
foi essa festa maravilhosa, fruto 
de muita paixão e competência 
dos envolvidos com a organização, 
em especial dos nossos Diretores 
de Exposição Guilherme Saad e 
Carlos Cesar Iembo.”

Opice agradeceu também à 

O evento contou com páreos muito concorridos.

A Nacional 2020 contou com uma estrutura confortável e funcional.

A copa de função foi um dos atrativos para os usuários.



equipe do Centro Hípico de Tatuí 
por ter recebido a Mangalarga 
de braços abertos, assim como 
pelo esforço para atender todas 
as demandas para a realização 
da exposição, em especial na 
preparação da pista coberta 
de 90 por 45 metros, cuja 
inauguração foi feita justamente 
pelo maior evento do calendário 
mangalarguista. O dirigente, além 
disso, fez questão de elogiar toda 
a estrutura encontrada na hípica 
tatuiense.

“Nós encontramos em Tatuí 
um centro hípico construído 
dentro de todos os requisitos 
técnicos exigidos para a realização 
de provas hípicas, com todas as 
pistas, tanto as cobertas como as 
descobertas, de altíssimo nível e 
padrão internacional. São pistas 
que costumam receber torneios 
da Confederação Brasileira de 
Hipismo (CBH), então não se trata 
de uma pista qualquer, são pistas 
constantemente preparadas para 
receber competições. E a nova 
pista principal é um palácio, teve 
criador que chegou ali e achou 
que estava no Texas, porque ela 
possui um padrão americano, 
internacional, com alta qualidade 
nas instalações, na construção, na 
iluminação de led, no ambiente, 
na cozinha e nos banheiros.”

Já o Diretor Técnico da 
ABCCRM, Alessandro Moreira 
Procópio, ressaltou a importância 
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da boa estrutura do evento 
para a bem-sucedida realização 
dos julgamentos da 42ª Expo 
Nacional. “A pista da exposição, 
por exemplo, contou com uma 
iluminação fantástica, não havia 
aquele estresse com a oscilação de 
luz no recinto, isso proporcionou 
aos jurados condição total para 
avaliarem os concorrentes, assim 
como para os apresentadores 
apresentarem seu animais.” 

Alessandro destacou ainda 
que essa boa condição estrutural 
é fundamental diante do 
elevado padrão alcançado pela 
raça. “O nível dos animais está 
nivelado muito por cima, com 
os animais muito próximos uns 
dos outros, então é fundamental 
ter uma qualidade de pista, de 
luminosidade, que permita essa 
equidade de competição. Na hora 
do Grande Campeonato de Marcha 
das Éguas, por exemplo, caiu 
uma forte chuva e a pista estava 
perfeita, mantendo-se do mesmo 
jeito e oferecendo sempre a mesma 
condição aos participantes. Agora, 
imagine uma chuva dessa em 
uma pista descoberta, em que a 
apresentação das éguas começa no 
seco e termina no barro. Isso tudo 
faz uma expressiva diferença.”

Usuários em destaque

O criador Guilherme Saad, 
Diretor de Exposição da ABCCRM, 

comemorou o sucesso do 
evento, destacando o processo 
de democratização da raça, com 
a expressiva participação de 
usuários e pequenos criadores 
registrada em Tatuí. “Esse foi um 
ano tão difícil e atípico, graças a 
Deus a gente obteve sucesso nessa 
42ª Exposição Nacional. Foram 
mais de quinhentos animais, cento 
e vinte expositores, dentre os 
quais 75% com até cinco animais, 
além de cerca de 30 usuários, o que 
mostra que a base da pirâmide que 
forma a raça Mangalarga está se 
ampliando. Isso é motivo de muita 
alegria para nós.”

Para Luís Fernando Sianga, 
Diretor de Fomento da ABCCRM, 
algumas iniciativas ajudaram a 
consolidar esse cenário. “Nessa 
Nacional, houve uma redução no 
valor de inscrição para os usuários. 
Além disso, houve uma oferta 
mais variada de atividades para 
esse público, com a realização 
da Mangalargada e da Copa de 
Função. Assim, houve um aumento 
significativo na quantidade de 
inscrições feitas por proprietários 
e pequenos criadores, algo que 
realmente tem que ser destacado.”

Em depoimento durante o 
programa Prosa Mangalarga, 
Sianga destacou também o êxito 
da transmissão desta Nacional, 
que, por conta da restrição de 
presença de público no recinto 
de exposição, ganhou ainda 

O evento seguiu o protocolo sanitário estipulado pelas 
autoridades.

A transmissão da exposição foi muito elogiada.



mais relevância este ano,  sendo 
responsável por atrair mais de 70 
mil acessos ao canal da raça no 
YouTube durante os dez dias de 
julgamento.

“A transmissão da nacional foi 
uma coisa ímpar, chegava na casa 
das pessoas com uma qualidade 
fora do comum. Eu acho, aliás, que 
a imagem era tão boa ou até melhor 
do que a de grandes emissoras 
de televisão. Além disso, nossos 
amigos Josué Eduardo Grespan 
e Marcelo Cerqueira, juntamente 
com o Eduardo Vaz, que é 
profissional na área, souberam 
fazer o meio de campo com o 
pessoal que estava assistindo, 
interagindo muito bem com o 
público. Assim, a impressão era 
que a gente estava conseguindo 
acompanhar tudo em tempo real e 
nos mínimos detalhes.”

Salto de qualidade

O êxito da Nacional 2020 não 
se limitou, entretanto, à parte 
estrutural do evento. Em pista, 
os julgamentos foram muito 
equilibrados e concorridos, com a 
presença de uma tropa de muita 
qualidade. “Realmente, como 
essa Nacional, eu nunca havia 
visto ou vivenciado de perto. É 
impressionante, porque a gente já 
vinha elogiando a raça, a marcha, 
a morfologia, mas ainda assim 
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a percepção que eu tive nessa 
nacional foi a de um salto de 
qualidade”, analisou Alessandro 
Procópio. 

Ainda na avaliação do Diretor 
Técnico da ABCCRM, houve uma 
evolução marcante no tipo, na 
harmonia geral dos animais. 
“Quando você olhava a morfologia 
na pista dessa Nacional, você 
via animais com tipo de sela, 
equilibrados, proporcionais, 
com boas angulações. Aliás, 
essa morfologia que vem sendo 
avaliada na raça, no meu ponto de 
vista corretamente, ajuda para que 
o bom animal de morfologia esteja 
presente também na marcha.”

O quesito marcha, vale 
destacar, também mereceu 
elogios do dirigente técnico da 
Associação. “A evolução na marcha 
é absurdamente grande, talvez o 
grande diferencial da exposição 
deste ano. As éguas, potros e 
potras já vinham bem. Então a 
grande notícia deste ano foi a 
competitividade dos garanhões, 
que esteve muito elevada. Isso 
é algo que já veio vindo do ano 
passado e que eu também já havia 
observado nas mostras regionais, 
mas que se consolidou agora nessa 
Nacional.”

No total, 463 exemplares 
da raça participaram dos 
julgamentos da principal mostra 
mangalarguista, que contou nessa 

edição com um novo sistema de 
avaliação. Dessa forma, o trio de 
jurados composto por Agnaldo 
Machado de Andrade, João 
Pacheco Galvão de França Filho e 
José Rodolfo Brandi foi responsável 
por julgar em consenso tanto a 
marcha como a morfologia dos 
animais, enquanto o jurado André 
Fleury Azevedo Costa ficou a cargo 
da análise do galope funcional dos 
concorrentes.

“Eu acho que o grande acerto 
dessa exposição esteve na 
sistemática de julgamento. Afinal, 
três profissionais competentes, 
conversando entre si, têm uma 
chance de erro muito menor. Eles 
eventualmente divergiram, o que 
é algo salutar. O grande segredo é 
que a Mangalarga tem um quadro 
de jurados muito competente. E, 
nesse caso da Nacional, os três 
foram muito harmônicos. Afinal, 
eles, além de conhecimento, têm 
competência e firmeza de caráter 
para firmar posição, ao mesmo 
tempo em que têm firmeza de 
caráter para discordar ou para 
eventualmente mudar de ideia. 
Então, na minha interpretação, 
principalmente nas categorias e 
subdivisões, que totalizaram 107 
julgamentos diferentes, o trabalho 
fluiu muito bem. O mesmo, 
aliás, aconteceu com o galope”, 
destacou Alessandro Procópio em 
recente entrevista ao programa 

A 42ª Nacional contou com um novo sistema de julgamento. A qualidade da tropa vem melhorando a cada edição.
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Prosa Mangalarga.

Pelagens em alta

As pelagens também tiveram 
uma participação marcante na 42ª 
Expo Nacional, registrando um 
crescimento de aproximadamente 
18% frente a 2019. O setor, afinal, 
contou com a participação de 80 
expositores e 159 animais. Com 
80 exemplares, a pelagem pampa 
novamente representou o maior 
contingente dentro do segmento, 
que contou ainda com categorias 
exclusivas para animais alazões 
amarilhos, baios, pretos ou zainos, 
castanhos, tordilhos e rosilhos.

Para o Diretor Técnico da 
ABCCRM, a participação das 
pelagens foi outro ponto positivo 
dessa Nacional. “Além do pampa, 
que já vem constantemente 
evoluindo, trazendo novos 
criadores e movimentando a 

raça, nós tivemos uma destacada 
participação dos amarilhos, com 
um número grande de animais e um 
alto nível de competitividade. Além 
disso, as outras pelagens também 
registraram uma boa participação. 
A pelagem castanha, por exemplo, 
chamou minha atenção. Não havia 
muitos inscritos, mas a média do 
nível dos animais era muito boa. 
Os exemplares premiados nessa 
pelagem eram muito bons, bem 
caracterizados e de boa qualidade. 
O mesmo acontecendo com 
os baios. Eu acredito que essa 
competitividade crescente nas 
pelagens tem muito a ver com 
essa evolução geral que foi vista 
nessa Nacional.”

Nessa 42ª edição, os títulos 
de Melhor Expositor e Melhor 
Criador da Pelagem Pampa foram 
conquistados por Paulo Eduardo 
Corrêa da Costa, titular do Haras 
Lagoinha. Essa foi a décima oitava 

vez que o criatório de Jacareí, 
no Vale do Paraíba, interior 
paulista, obteve esse feito na mais 
importante mostra do Cavalo de 
Sela Brasileiro.

Na classe geral, Cassiano Terra 
Simão, titular do Haras CASS, de 
São José dos Campos (SP), também 
no Vale do Paraíba, conquistou pelo 
quarto ano consecutivo o título 
de Melhor Criador. Por sua vez, 
Almiro Esteves Junior, titular do 
Haras A.E.J, do município paulista 
de Amparo, obteve o cobiçado 
posto de Melhor Expositor da 42ª 
Exposição Nacional.

Para conferir os resultados 
completos do evento - cuja lista 
de apoiadores incluiu as empresas 
Guabi Equinos, Nutrivet Farmácia 
Veterinária, Café Barão de 
Guaxupé, Postos RVM, De Nigris, 
Lavizoo e UniEduK -, acesse o 
portal oficial da ABCCRM: www.
cavalomangalarga.com.br.

O Haras CASS foi o Melhor Criador da Nacional 2020. O Haras A.E.J sagrou-se Melhor Expositor da 42ª Nacional.

O Haras Preciso conquistou o Grande Campeonato Nacional 
Égua e o Grande Campeonato Nacional Cavalo.

O Haras Lagoinha foi o Melhor Expositor e o Melhor 
Criador da pelagem pampa.





FUNÇÃO 
EM DESTAQUE
Expo Nacional 2020 colocou em evidência as aptidões funcionais do 
Cavalo de Sela Brasileiro

14 Março, 2021

Por Pedro C. Rebouças

Revista Mangalarga

A Etapa Final da Copa Cobasi 
de Função garantiu uma 
dose extra de adrenalina 

e emoção à programação da 42ª 
Exposição Nacional. A disputa, 
que aconteceu na pista principal 
do Centro Hípico de Tatuí (SP), 
na manhã do domingo 22 de 
novembro, além de reunir alguns 
dos melhores cavaleiros da raça, 
ofereceu a usuários e criadores 
uma importante oportunidade de 
participação no principal evento 
do calendário mangalarguista.

Promovida pela Associação 
Brasileira de Criadores de Cavalos 
da Raça Mangalarga (ABCCRM), 
com o apoio da Cobasi e da Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte 
(LPIE), a Copa de Função conta 
com disputas de maneabilidade, 
cujos obstáculos simulam a lida no 
campo, exigindo muita habilidade, 
agilidade e foco dos conjuntos 
participantes.

A competição, além disso, é 
disputada em duas categorias: 
“Tempo Ideal”, em que os 
participantes devem realizar sua 
passada em um tempo próximo ao 
pré-estabelecido pela organização, 
e “Contra o Cronômetro”, na qual 
o importante é cumprir o circuito 
no menor tempo possível.

Campeões da função

O pódio da categoria “Contra o 

A prova contra o relógio exigiu muita velocidade.

A competição contou com concorridas disputas de maneabilidade.
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Cronômetro” foi encabeçado pelo 
conjunto Rogério Viriato e Orizona 
Mangalarga, com a marca de 
52s866. Rogério Viriato também 
ficou com a segunda colocação, 
após fazer o tempo de 54s073 com 
a égua Isis do H.I.C.. Já o conjunto 
José Luis e Ianque do Vassoural 
ficou na terceira posição, com o 
tempo de 54s200, sendo seguido 
pelos conjuntos Robson Santos 
e Aragon FRE (quarto colocado 
com o tempo de 55s055) e Kim 
Castanho e Ravena JCMAF (quinto 
colocado com a marca de 55s652).

Na categoria “Tempo Ideal”, 
a primeira colocação foi ocupada 
pelo conjunto Luis Opice e Indiana 
RBV, o que mais se aproximou do 
tempo sugerido de 82 segundos, 
com a marca de 82s479. O pódio 
contou ainda com a presença dos 
conjuntos Lucas Paiva e Batalhão 
do Mont Serrat (segundo colocado 
com o tempo de 82s561), Murilo 
Bussab e Vento do HOP (terceiro 
colocado com a marca de 82s974), 
Daniel PC e Amanda do EFI (quarto 
colocado com 80s94) e Julia 
Lourenzon e Indiano JARC (quinto 
colocado com 83s602).

Além da etapa final, realizada 
durante a 42ª Expo Nacional, a 
Copa Cobasi de Função contou com 
outras quatro etapas ao longo de 
2020. Após alguns adiamentos por 
conta das medidas de isolamento 
social adotadas pelas autoridades, 
a primeira prova da temporada 
aconteceu no mês de setembro, 
em Amparo (SP). No fim desse 
mesmo mês, foi a vez de acontecer 
a etapa de Tatuí (SP). Já no mês 
de outubro outras duas provas 
movimentaram o calendário da 
raça: São João da Boa Vista (SP) e 
Jacareí (SP).

Nova temporada

A Copa de Função procura 
divulgar as qualidades funcionais 
da raça, ao mesmo tempo em 

As mangalarguistas também marcaram presença na prova funcional.

Os cobiçados troféus da Copa Cobasi de Função.

que estimula o uso esportivo do 
cavalo Mangalarga. Segundo 
Luis Augusto de Camargo Opice, 
que deixou a presidência da 
Associação Brasileira de Criadores 
de Cavalos da Raça Mangalarga 
(ABCCRM) no fim do ano passado, 
os recursos para o exercício 2021 
da competição, assim como para a 
Copa de Marcha, já estão captados, 
novamente por meio da LPIE. 

Dessa vez, além de renovar o 
apoio da Cobasi, uma das maiores 
redes de pet shops do país, a 
competição está ganhando uma 
nova e importante apoiadora, 

a Ypê, marca líder em diversas 
categorias no segmento de higiene 
e limpeza.

De acordo com o calendário de 
eventos da raça, duas etapas da 
Copa de Marcha e Função 2021 já 
estão agendadas. A previsão é que 
a Etapa do Núcleo da Alta Mogiana 
aconteça no dia 25 de maio, em 
local ainda a ser definido. Já a 
Etapa de São João da Boa Vista 
deve ocorrer no dia 30 de julho, no 
Parque José Ruy de Lima Azevedo.

Para obter mais informações, 
visite o portal oficial da ABCCRM: 
www.cavalomangalarga.com.br. 







MANGALARGADA
Amantes da raça puderam pela primeira vez participar dessa disputa, 
responsável por unir cavalgada e adrenalina, dentro da mais importante 
mostra da raça 

18 Março, 2021

Por Pedro C. Rebouças

Revista Mangalarga

A 42ª Exposição Nacional 
foi palco, na manhã do 
sábado 21 de novembro, 

da terceira etapa da Mangalarga 
2020. A competição, que 
aconteceu pela primeira vez 
dentro da programação do 
mais importante evento do 
calendário mangalarguista, reuniu 
25 conjuntos em uma equili-
brada disputa pelas trilhas da 
propriedade rural em que está 
inserido o Centro Hípico de Tatuí 
(SP).

Por conta das incertezas 
causadas pelo atual momento 
de crise sanitária, a realização 
da prova foi um desafio à parte 
tanto para os organizadores 
como para os competidores. Para 

Luís Fernando Sianga, um dos 
coordenadores da modalidade e 
diretor de fomento da ABCCRM 
(Associação Brasileira de Criadores 
de Cavalos da Raça Mangalarga), 
a prova foi um sucesso apesar do 
pouco tempo de preparação. 

“Essa terceira etapa da Man-
galargada aconteceu de última 
hora, devido a todas as incertezas 
que tivemos que enfrentar por 
conta da pandemia. Além disso, 
como estávamos sem provas 
desde março, ela acabou pegando 
o pessoal com a tropa meio 
destreinada, mas, graças a Deus 
e à adesão dos mangalarguistas, 
a gente conseguiu ter uma boa 
prova, com sucesso no número 
de participantes”, ressaltou o 

dirigente mangalarguista durante 
a cerimônia de premiação dessa 
terceira etapa.

Com 93 pontos, o cavaleiro 
Murilo Bussab, cuja montaria foi 
a égua Estimada LPC, ficou com 
a primeira colocação da prova nas 
trilhas tatuienses. Já na disputa 
pela segunda posição, o conjunto 
Sergio Opice e Lutero RBV superou 
o conjunto Luis Augusto e Minerva 
RBV (3º), no critério de desempate 
por batimentos cardíacos, após 
ambos terminarem empatados 
com 90 pontos.

O pódio da competição contou 
ainda com a amazona Angela 
Maria, quarta colocada com 89 
pontos, e com o cavaleiro Fabrício 
Bagarolli, quinto colocado com 88 

A Mangalargada contou com três provas em 2020. Premiação da modalidade na 42ª Expo Nacional.

Foto: Márcio Mitsuishi Foto: Luís F. Sianga



Animal passa pelo exame veterinário durante a prova. Participantes refrescam suas montarias na prova da 42ª Nacional.

Competidores aguardam para iniciar a disputa em Tatuí.
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pontos.

Ranking Mangalargada 2020

A prova em Tatuí definiu 
também os vencedores do ranking 
anual da Mangalargada 2020, cuja 
pontuação incluiu as outras duas 
provas realizadas na temporada, 
antes do estabelecimento das 
medidas de isolamento social 
impostas por conta da crise 
sanitária da covid-19. A primeira 
delas foi a etapa de abertura da 
competição, realizada no Haras 
Espinhaço, em Botucatu (SP), 
no dia 15 de fevereiro, enquanto 
a segunda foi a prova do Haras 
Malagueta, ocorrida no dia 14 de 
março, no município de Mairinque 
(SP).

No total, 101 mangalarguistas 
participaram da competição ao 
longo da temporada, com as dez 
primeiras colocações ficando 
para os seguintes competidores: 
Thiago Torquato Junqueira Franco 
(1º/109 pontos), Divino Santos 
(2º/92 pontos), Gabriel Fernandes 
Gandaria (3º/90 pontos), Murilo 
Bussab (4º/88 pontos), Marcos 
Rogério Viriato (5º/88 pontos), 
Manuela Bueno Junqueira Franco 
Pagano (6ª/85 pontos), Fabrício 
Bagarolli (7º/83 pontos), Rafael 
Tiepolo Pagano (8º/83 pontos), 

José Roberto Thomaz (9º/83 
pontos) e Carlos Thomaz (10º/82 
pontos).  

Desenvolvida e implantada 
na raça a partir de 2018, a 
Mangalargada é definida como 
uma cavalgada com adrenalina, 
ares de competição, aventura, 
velocidades e tempos controlados, 
realizada sempre em belas trilhas. 
A competição mangalarguista, 
além disso, representa uma 
oportunidade ímpar para reunir 
cavalos, família, amigos, diver-
são, natureza, competição e 

companheirismo em uma mesma 
atividade.

De acordo com a ABCCRM, 
qualquer pessoa pode participar 
das etapas da Mangalargada, 
a única exigência é gostar de 
uma boa cavalgada em um 
cavalo Mangalarga. Para saber 
a programação das provas 
da Mangalargada 2021, fique 
atento ao calendário de eventos 
da ABCCRM, atualizado cons-
tantemente no portal oficial da 
raça: www.cavalomangalarga.
com.br.

Foto: Luís F. Sianga Foto: Luís F. Sianga

Foto: Luís F. Sianga







MERCADO EM ALTA
Com vendas para sete estados, para o Distrito Federal e até para a 
Europa,leilões movimentaram mais de R$ 1 milhão durante a Expo 
Nacional 2020

22 Março, 2021

Por Pedro C. Rebouças

Revista Mangalarga

A 42ª Exposição Nacional, 
além de mostrar em pista 
toda a qualidade da raça, 

comprovou o vigor do mercado 
do Cavalo de Sela Brasileiro. 
Afinal, os dois leilões promovidos 
dentro da programação do evento 
movimentaram juntos uma receita 
de R$ 1.166.000,00, cifra que se 
torna ainda mais relevante ao se 
considerar o desafiador cenário de 

crise sanitária que domina o país e 
o mundo.

Realizado na noite da sexta-
feira 20 de novembro, com 
promoção de Julio Paixão Leilões e 
Prime Selection, o Leilão Supreme 
Nacional arrecadou o total de 
R$ 646.000,00. Já a média geral 
alcançada pelo remate, que teve 
condução de Nilson Genovesi 
e assessoria de Carlos Eduardo 

Purchio, foi de R$ 46.100,00.  
O lote mais valorizado do Lei-

lão Supreme foi composto pela 
matriz alazã Dinamarca Josilmar 
(T.E.), vendida pelo criador José 
da Silva Martha Neto, de Bauru 
(SP), para Flávio Aparecido Peres, 
de Garça (SP), por R$ 83.200,00. 
Por sua vez, o embrião fruto do 
acasalamento entre Ipanema 
do Morro Agudo e Diamante 

A expectativa é de muita qualidade na pista da 42ª Expo Nacional.

Os leilões foram transmitidos diretamente do Centro Hípico de Tatuí.
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O Leilão Gran Reserva movimentou R$ 520.000,00.

O Leilão Supreme Nacional arrecadou R$ 646.000,00.
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do Gadu, ofertado pelo Haras 
Precioso, de Amparo (SP), atraiu 
um investimento de R$ 72.800,00, 
realizado pelo criador Emiliano 
Abraão Sampaio Novais, de 
Botucatu (SP).

Gran Reserva Especial

O Leilão Gran Reserva Especial 
Nacional, também promovido pela 
Julio Paixão Leilões em parceria 
com a Prime Selection, foi o 
segundo momento reservado aos 
negócios dentro da programação 
da 42ª Nacional. Realizado na noite 
da quinta-feira 26 de novembro, 
com condução de José Luis Lobo 
e assessoria de Carlos Eduardo 
Purchio, o remate movimentou 
o montante de R$ 520.000,00, 
obtendo uma cotação média de R$ 
32.912,00 para as fêmeas e de R$ 
21.377,00 para os machos.

Ofertada pelo criador 
bauruense José da Silva Martha 
Neto, a potra alazã Kelda Josilmar 
(T.E.) atraiu um investimento 
de R$ 49.400,00, concretizado 
pela Parintins Agropecuária, de 
Rorainópolis (RR). Também alazã, 
a matriz Pádova do Vassoural (T.E.) 
atingiu a cotação de R$ 46.800,00, 
sendo vendida por Milton José de 
Lima para o consagrado jogador 
de futebol Rafael Tolói, defensor 
com passagem pelo São Paulo e 
atualmente atuando na equipe da 
Atalanta, de Bérgamo, na Itália.

Outro destaque da noite foi 
a jovem fêmea alazã amarilha 
Leite Moça França, negociada 
pelo criador Eduardo Henrique 
Souza de França, de Quadra (SP), 
com o mangalarguista Lucas Von 
Pinho Botelho, de Sorocaba (SP), 
também por R$ 46.800,00.

Alta qualificação

Segundo Rogério Cruz, 
diretor da Prime Selection, “os 
resultados obtidos fazem prova 

do reconhecimento da alta 
qualificação zootécnica da tropa da 
raça, assim como de seu poder de 
sedução junto a públicos distintos, 
que, independentemente de 
sua experiência ou nível de 
conhecimento técnico, percebem 
em nosso cavalo as qualidades 
que atendem à sua melhor 
expectativa”. 

Ainda na avaliação do diretor 
da Prime Selection, “o trabalho 
de fomento junto a estes novos 
públicos, focado na transmissão 
assertiva da mensagem da 

excelência zootécnica da tropa da 
raça Mangalarga, resultou em uma 
audiência extraordinária e vendas 
para os Estados de São Paulo, 
Goiás, Rio de Janeiro, Roraima, 
Pernambuco, Mato Grosso, Bahia 
e Tocantins, além do Distrito 
Federal e até mesmo da Europa.”

Para obter mais informações 
sobre os Leilões Supreme 
Nacional e Gran Reserva Especial 
Nacional, entre em contato com a 
Prime Selection pelo e-mail sac@
primeselection.com.br ou pelo 
telefone (62) 99234-5858.



















12ª ROMARIA  
DE JUNDIAÍ A APARECIDA
Mangalarguistas jundiaienses cavalgaram cerca de trezentos quilômetros 
rumo ao Santuário de Aparecida do Norte (SP)

32 Março, 2021

Território Cavalgada
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As romarias a cavalo são 
uma tradição secular e 
muito popular entre os 

cavaleiros da cidade de Jundiaí 
(SP), sendo as mais importantes 
a para o Santuário de Pirapora do 
Bom Jesus (SP), que ocorre oficial-
mente desde 1914 e tem uma 
diretoria própria constituída para 
sua organização, e a peregrinação 
ao Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, organizada 
por grupos particulares, por ser 
uma viagem bem mais longa e de 
logística mais elaborada. 

Essas viagens a cavalo se 
tornaram tradição de nossa família, 
meu pai, Dr. Tioca, participa da 
Romaria Diocesana ao Santuário 

de Pirapora do Bom Jesus desde 
1961, e seguindo seus passos, 
meu irmão e eu começamos a 
acompanhá-lo a partir dos 3 anos 
de idade aproximadamente. Em 
1988, meu pai foi como convidado 
de um grupo de amigos, e fez 
sua primeira romaria a cavalo de 
Jundiaí ao Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, em Aparecida 
do Norte, viagem que se repetiu 
anualmente até 1990.

Então em 2004, com a ajuda dos 
nossos grandes amigos Octávio 
Mingotti Filho (Tavinho), um dos 
mais tradicionais e experientes 
guias nas viagens a Aparecida do 
Norte, e Paulo Puttini, o Dr. Tioca 
organizou nossa primeira viagem 

de Jundiaí a Aparecida do Norte, 
um grupo de nove cavaleiros 
e mais três pessoas no apoio. 
Porém, só conseguimos repetir o 
feito após 6 anos, em 2010, viagem 
que fizemos em agradecimento 
ao nascimento da minha sobrinha 
Ana Clara, e que consolidou nossa 
romaria como um evento anual. 

Neste ano de 2020, com-
pletamos a 12ª edição de nossa 
romaria, e esta foi especial, pois, 
fomos agradecer a Deus e Nossa 
Senhora a cura de um câncer 
que meu pai enfrentou em plena 
pandemia, e por todos nós, nossas 
famílias e amigos conseguirmos 
superar as adversidades dessa 
nova realidade. Viagem de 

Os cavaleiros enfrentaram uma rotina puxada, mas prazerosa.
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gratidão, que fortaleceu ainda 
mais nossa Fé e Devoção! 

Devido à ligação da família 
D’Angieri com a raça Mangalarga, 
vários criadores compuseram nos-
so grupo durante nossas viagens, 
e, com exceção de um muar que 
participou em 2010, 100% da tropa 
foi composta por Mangalargas 
em todas as edições, onde já 
participaram desde animais de 
cavalgada até Grandes Campeões 
Nacionais. 

Nos oito dias de viagem, 
pudemos desfrutar das belas pai-
sagens do interior dos Estados 
de São Paulo e Minas Gerais, da 
companhia de ótimos amigos, 
e claro da marcha de nosso 
cavalo Mangalarga. Foram oito 
dias de uma rotina puxada, mas 
prazerosa, onde acordávamos às 
03 horas da manhã para tratar os 

cavalos, arrumar nossas bagagens 
e arrear a tropa para iniciarmos a 
cavalgada próximo das 05 horas 
da manhã. Estratégia esta para 
fugirmos das altas temperaturas 
e da chuva forte que geralmente 
cai no final da tarde nesta épo-
ca do ano. Cavalgávamos todos 
os dias aproximadamente oito 
horas, mais ou menos no meio do 
percurso trocávamos de montaria 
e fazíamos um lanche, e no mais 
apenas pequenas paradas para 
hidratação dos animais e nossa. 
Normalmente por volta da hora do 
almoço chegávamos aos pousos, 
onde a prioridade era acomodar 
e tratar os animais, para depois 
almoçarmos e confraternizarmos 
até a hora de dormir. 

Jornada de aproximadamente 
trezentos quilômetros, onde os 
animais transpuseram todo tipo 

de terreno (terra, pedras, asfalto, 
barro, alagamentos na estrada,  
etc.), saíram de 700 m e atingiram 
praticamente 2000 m de altitude 
do nível do mar, superando longos 
aclives e declives, enfrentaram 
as intempéries climáticas e 
provaram o temperamento de sela 
e rusticidade da raça Mangalarga.

A partir de 2017, traçamos 
nosso caminho para atravessar a 
serra da Mantiqueira, e neste ano 
seguimos o seguinte roteiro:

•1º dia de viagem: saída do 
Haras D’Angieri (Jundiaí – SP) 
e chegada ao Haras Canto do 
Picharro (Jarinu – SP). Distância 
aproximada do percurso 30 km.

•2º dia de viagem: saída do 
Haras Canto do Picharro (Jarinu – 
SP) e chegada na Pousada Colina 
Boa Vista (Piracaia – SP). Distância 

A viagem passou por municípios de São Paulo e Minas Gerais. A comitiva mangalarguista passou por belas paisagens.

A tradicional foto dos romeiros na chegada 
ao Santuário de Aparecida.

Thiago e Tom agradeceram a recuperação de seu 
pai Tioca D’Angieri.
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do percurso aproximado 54 km.
• 3º dia de viagem: saída da 

Pousada Colina Boa Vista (Piracaia 
– SP) e chegada na Pousada e 
Restaurante do Pedrão (Joanópolis 
– SP). Distância do percurso apro-
ximado 35 km.

• 4º dia de viagem: saída da 
Pousada e Restaurante do Pedrão 
(Joanópolis – SP) e chegada na 
Fazenda Esperança (Camanducaia 
– MG). Distância do percurso apro-
ximado 42 km.

• 5º dia de viagem: saída da 
Fazenda Esperança (Camanducaia 
– MG) e chegada na Pousada 
Sítio do Robertinho (São Bento 
do Sapucaí – SP). Distância do 
percurso aproximado 50 km.

• 6º dia de viagem: saída da 
Pousada Sítio do Robertinho (São 
Bento do Sapucaí – SP) e chegada 
na Pousada Chalés do Rancho 
Santo Antônio (Campos do Jordão 
- SP). Distância do percurso 
aproximado 31 km.

• 7º dia de viagem: saída da 
Pousada Chalés do Rancho Santo 
Antônio (Campos do Jordão - SP) e 
chegada na Pousada Monte Verde 
(Guaratinguetá – SP). Distância do 
percurso aproximado 28 km.

• 8º dia de viagem: saída da 

Pousada Monte Verde (Guara-
tinguetá – SP) e chegada na 
Basílica de Aparecida do Norte. 
Distância do percurso aproximado 
26 km.

Nesta 12ª Romaria a Aparecida 
do Norte, saímos em sete cavalei-
ros de Jundiaí, e chegamos em 16 
cavaleiros na Basílica, além de sete 
pessoas, que nos acompanharam 
nos apoiando de carro e caminhão, 
e 27 Mangalargas que nos serviram 
de montaria.

Cavaleiros: Tioca (sufixo da 
Uva), Thiago, Thom, Paulo Corrêa 
(sufixo da Marcha Trotata), Mauro 
Balan, Mário Espósito (sufixo do 
M.M.G.), Marcos Bastos, Ricardo 
Balbino, Zequinha Lamartine 
(sufixo ZCM), Mamão (sufixo 
ZCM), Jean, Riquelme, Marco Maia 
(sufixo AJ), Isis Maia, Eduardo 
Silvestre (sufixo ESR), Edison 
Pagoto (sufixo do Pagoto).

Apoio: Tavinho, João Carlos, 
Juscelino, Luciano, Fagner e Pedro 
Henrique “Chassi”.

Animais: Folha da Itacumbi 
(T.E.), Ás-de-ouro da Uva, T.D. 
Maestro da Uva, Lord NLB (T.E.), 
Argos do FES, Escócia Cass (T.E.), 
Edital Cass (T.E.), Escudeiro Cass 
(T.E.), Tunísia do EFI (T.E.), Dádiva 
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da Marcha Trotada, Estampa da 
Marcha Trotada, Salgueiro do 
A.E.J. (T.E.), Quaresma du Galã 
(T.E.), Parceiro du Galã (T.E.), 
Laguna do M.M.G., Remate do 
M.M.G., Hungria AJ, Greta AJ, 
Zueira AJ, Galeria ZCM (T.E.), 
Hiena ZCM (T.E.), Premissa ZCM, 
Alcateia ZCM (T.E.), Pororoca 
ZCM, Floema ZCM, Mel do LJP e 
Jaguaia do Pagoto.

Thiago N. N. D’Angieri
D’Angieri Assessoria

Jurado e Técnico da ABCCRM 

Marco Maia e Isis Maia também 
participaram da viagem.

Cavaleiros prontos para mais um dia de cavalgada.

Cavaleiros refrescam suas montarias durante a passagem por 
um riacho.

A cavalgada teve bons momentos de confraternização.

Tioca e Mamão marcaram presença na romaria.

















EXPEDIÇÃO 
VELHO CHICO
Cavalgada deu uma nova e importante mostra da aptidão da raça para 
as jornadas de longa distância ao percorrer mais de 3500 quilômetros pela 
bacia hidrográfica do rio São Francisco
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A Expedição Velho Chico 
entrou para a história da 
equinocultura brasileira 

na manhã do dia 14 de fevereiro, 
ocasião em que chegou à foz do 
São Francisco, na região da praia 
do Pontal, no município alagoano 
de Piaçabuçu, concluindo assim 
sua incrível jornada pela bacia 
hidrográfica desse importante rio 
brasileiro. 

Ao longo de cinco meses e 
dez dias de viagem, a comitiva 
mangalarguista embrenhou-se 
pelo interior do país, percorrendo 
mais de 3500 quilômetros, atra-
vessando seis estados brasileiros 
e comprovando a incrível aptidão 
da raça Mangalarga para as 
cavalgadas de longa distância.

A primeira fase da jornada, 
cujo início aconteceu no Parque 
do Lago, em Dourado (SP), no 
dia 04 de setembro, percorreu 
394 quilômetros pelo norte do 
estado de São Paulo. Após concluir 
o trecho paulista, que serviu 
como um aquecimento para a 
grande viagem pela bacia do São 
Francisco, a expedição adentrou 
em Minas Gerais. No território 
mineiro, os mangalarguistas 
logo alcançaram a nascente do 

Momento de descontração nas águas do Velho Chico.

Os mangalarguistas foram bem recebidos pelos vaqueiros baianos.
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Pausa diante da escultura do Nego D’Água, em Juazeiro (BA).

Rumo a Xique-Xique (BA), a comitiva se refresca no rio Paramirim.
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Velho Chico, localizada na Serra 
da Canastra, e deram início a um 
percurso de 1313 quilômetros 
pelas veredas mineiras da região 
do Alto São Francisco, até entrar 
no estado da Bahia.

A porta de entrada da expe-
dição para o território do maior 
estado do nordeste brasileiro foi 
a cidade de Paratinga, na região 
de Bom Jesus da Lapa, a partir da 
qual os participantes cavalgaram 
por cerca de 900 quilômetros 
pelas regiões do Médio e Sub 
Médio São Francisco, até chegar 
à cidade de Juazeiro, separada 
da pernambucana Petrolina jus-
tamente pelas águas do Velho 
Chico.

Após concluir essa primeira 
passagem pela Bahia, a comitiva 
deu início a uma jornada de 260 
quilômetros pelo território per-
nambucano, antes de voltar ao 
solo baiano e em seguida ingressar 
nos estados de Sergipe e Alagoas 
para percorrer o trecho final da 
viagem, pelas áreas ribeirinhas 
do Baixo São Francisco com 
destino ao município alagoano de 
Piaçubuçu e finalmente à foz do 
Rio da Integração Nacional. 

Rica convivência

Organizada pela Gironda 
Promoções, a expedição contou 
com o apoio da Associação 
Brasileira de Criadores de Cavalos 
da Raça Mangalarga (ABCCRM) 
e da Associação Internacional de 
Cavaleiros de Longa Distância 
(The Long Riders’ Guild), sendo 
liderada pelos experientes cava-
leiros Sebastião Malheiro Neto, 
de 60 anos, e Pedro Luiz Aguiar, 
o Pedroca, que completou 88 
anos justamente no dia em que a 
viagem foi concluída. 

A comitiva contou ainda 
com cinco éguas, cedidas por 
tradicionais criadores da raça 
Mangalarga. Foram elas: Olinda 



do Vassoural (Beatriz Biagi 
Becker), Jaguatirica da Bica (João 
Pacheco Galvão de França), 
Ifigênia RBV (Luis Augusto Opice), 
Bonita MAB (Sebastião Malheiro 
Neto) e Quimera de Dourado 
SM (Sebastião Malheiro Neto). 
Dessa maneira, os cavaleiros 
tinham duas montarias cada para 
revezar-se durante o percurso e 
ainda sobrava um animal para a 
participação eventual de amigos 
e convidados por algumas trechos 
da cavalgada.

Ao longo desses cinco meses 
de viagem, os expedicionários ti-
veram oportunidade de constatar 
toda a grandeza do Velho Chico, 
conhecendo os atrativos naturais, 
históricos, turísticos e culturais 
da região. Além disso, tiveram 
oportunidade de conviver com os 
ribeirinhos e com os moradores 
do semiárido, conhecendo sua 
cultura, seu modo de vida, suas 
dificuldades e desafios, assim 
como as atividades principais de 
seu dia a dia. Malheiro chegou até 
mesmo a praticar vaquejada e a 
sair com os vaqueiros locais para a 
lida com o gado.

A comitiva, aliás, foi sempre 
muito bem recebida pela popula-
ção das diversas localidades que 
visitou no decorrer da viagem. Em 
algumas delas, os expedicionários 
eram convidados a acantonar em 
casas e escolas locais. Em outras, 
os moradores faziam questão de 
indicar o melhor e mais seguro 
caminho aos viajantes. 

“Todo brasileiro já ouviu 
falar e sabe da existência do 
São Francisco, mas a gente lá 
no sudeste apenas ouve dizer 
sobre a grandeza do rio, o que é 
completamente diferente de ter 
essa oportunidade de viver o dia 
a dia e o cotidiano da população 
ribeirinha. É extremamente inte-
ressante ter essa oportunidade 
de entrar em contato com esse 
universo tão rico”, avalia Malheiro.

O mangalarguista prossegue 

destacando a grandeza do Velho 
Chico. “O São Francisco é um 
rio emblemático para todos 
nós brasileiros, afinal a bacia 
hidrográfica dele atravessa 8% 
do território nacional. Ele, além 
disso, é o maior rio do mundo que 
nasce e deságua em um mesmo 
país. Por tudo isso, é considerado 
o Rio da Integração Nacional, com 
essa cultura ribeirinha altamente 
rica tanto em detalhes, história 
e cultura como na agricultura e 
pecuária. Assim, podemos dizer 
que esta foi uma oportunidade 
única pra gente, permitindo que 

A integração da comitiva com o Velho Chico é cada vez mais forte.

Travessia de balsa na região de Barra, no oeste baiano.
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desfrutássemos do contato com 
uma verdadeira enciclopédia viva.”

Malheiro também mostrou-se 
muito satisfeito com o andamento 
da expedição. “Como cavaleiro, 
eu não poderia estar mais 
feliz, pois conhecemos lugares 
maravilhosos, mantendo sempre 
uma sinergia muito grande com 
nossos animais, que apresentaram 
um desempenho muito bom ao 
longo da viagem, mostrando 
todas as qualidades típicas da 
raça Mangalarga. Além disso, 
esteve tudo a contento, com a 
cavalgada acontecendo dentro 



Em alguns trechos não foi possível evitar o asfalto.

Momento de integração com a comunidade ribeirinha.
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do cronograma que havíamos 
previsto.”

Já Pedroca destaca as van-
tagens e os prazeres de viajar 
a cavalo. “Como trata-se de 
um animal alto, ele acaba 
proporcionando uma visão mais 
elevada a quem o monta, o que 
possibilita ao cavaleiro uma boa 
visualização durante todo o tra-
jeto. Além disso, é uma forma 
de viajar mais lenta e silenciosa, 
assim você tem a oportunidade 
de observar tudo nos locais em 
que passa ao longo da viagem. Há 
uma integração muito maior. Você 
percebe o passarinho cantando, 
o barulho da cachoeira, os bois e 
vacas mugindo, além de se manter 
muito integrado à sua montaria. 
Tudo isso é muito gratificante.”

O experiente cavaleiro tam-
bém ressalta as qualidades do 
Cavalo de Sela Brasileiro. “O 
Mangalarga é um cavalo nacional, 
conhecido no Brasil todo por 
sua aptidão para as cavalgadas. 
Nós, aliás, já havíamos tido 
oportunidade de fazer outras 
grandes cavalgadas com ele, 
como a Tropel Mangalarga 1.400. 
São animais que, por conta 
de sua origem e seleção, são 
rústicos, de muita resistência e 
que se comportam muito bem, 
proporcionando ainda muita 
comodidade a quem os monta.”

Metas ousadas

O projeto Velho Chico possui 
uma série de importantes ob-
jetivos, que seguem sendo tra-
balhados nessa fase posterior à 
cavalgada. A expedição pretende, 
por exemplo, colocar as atividades 
hípicas em evidência para o 
público brasileiro, mostrando a 
relevância do segmento equestre 
para o agronegócio nacional, 
afinal o setor é responsável por 
movimentar uma cifra anual 
superior a R$ 16 bilhões, gerando 

mais de seiscentos mil empregos 
diretos, segundo dados do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Malheiro ressalta ainda que 
o projeto pretende divulgar e 
popularizar as cavalgadas e raids 
equestres entre a população 
brasileira, mostrando como essas 
são atividades acessíveis a pessoas 
de diferentes faixas etárias e 
distintos graus de habilidade. 
A iniciativa, além disso, tem a 
intenção de colocar em evidência 
as qualidades do Mangalarga, 
equino que apresenta grande 

aptidão para as cavalgadas de 
longa duração, graças à sua 
rusticidade, resistência campeira 
e, em especial, à sua marcha 
progressiva, cômoda e equilibrada.

Os objetivos do projeto, en-
tretanto, não param por aí, se 
estendendo também à divulgação 
e valorização do agronegócio bra-
sileiro, em especial nas margens 
do São Francisco, e incluindo ainda 
a realização de um amplo trabalho 
científico acerca da fisiologia do 
exercício dos animais ao longo da 
cavalgada.







23ª CAVALGADA  
DA CIDADE DE GOIÁS
Passeio proporcionou um momento de descontração e confraternização 
aos mangalarguistas goianos após um ano marcado por muitos desafios
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O Núcleo Mangalarga de 
Goiás promoveu, no 
sábado 28 de novembro, 

com o apoio da fazenda Ouro 
Quente e da fazenda Serra 
Dourada, a Cavalgada Mangalarga 
da Cidade de Goiás. O tradicional 
passeio equestre, que chegou 
este ano a sua vigésima terceira 
edição, registrou a participação 
de 34 cavaleiros, entre criadores, 
usuários e simpatizantes do Cava-
lo de Sela Brasileiro.

A base da cavalgada deste 
ano foi a Fazenda Ouro Quente, 
onde os mangalarguistas foram 
recepcionados com muita atenção 
pelo criador Fábio Veiga. Ainda no 

início da manhã, após a realização 
dos derradeiros preparativos para 
a cavalgada, o grupo partiu da 
sede do conceituado criatório 
goiano para percorrer um trajeto 
de 15 quilômetros, ao longo do 
qual passou por pastarias com 
gado de corte, lavouras de milho e 
soja e plantações de eucaliptos.

“Esse foi um reencontro com 
os amigos mangalarguistas em 
um período conturbado da nossa 
vida, porém foi tudo muito bem 
preparado e festejado por todos. 
Um momento muito especial 
que permitiu à raça Mangalarga 
mostrar sua força em território 
goiano”, destacou o criador Celso 

Cavaleiros aguardam o início da Cavalgada da Cidade de Goiás.

O criador Fábio Veiga (ao centro) 
recepcionou os amigos 

na fazenda Ouro Quente.
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Fábio Veiga e Celso Jubé novamente apoiaram
a realização do evento.

O passeio desse ano teve a participação de 34 cavaleiros.

Celso Jubé e Antônio Batista Vilas Boas aguardam 
o início do passeio.
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Jubé, titular da fazenda Serra 
Dourada e um dos organizadores 
da cavalgada.

A primeira pausa do passeio 
aconteceu no Rancho Del Rey, do 
nelorista Ronam Azzi Filho (Nelore 
Rancho Fundo), onde um lanche 
foi servido aos integrantes da 
comitiva. Já ao final da cavalgada, 
durante a confraternização da 
chegada, cavaleiros e amazonas 
saborearam um delicioso almoço, 
acompanhado por almôndegas, 
pelo tradicional frango caipira 
ao molho e ainda pelo saboroso 
pequi, fruto típico do cerrado que 
garantiu um toque característico 
da região à refeição.

Ainda de acordo com Celso 
Jubé, a confraternização estendeu-
se noite adentro. “Os amigos do 
núcleo goiano se mantiveram 
em uma animada roda de bate-
papo, saboreando uma cervejinha 
bem gelada (sempre presente), 
acompanhada de carneiro ao 

forno e costela de vaca na brasa. 
Dessa forma, conseguimos manter 
uma tradição de décadas, afinal o 
Núcleo Mangalarga de Goiás vem 
sempre divulgando e fomentando 
esta maravilhosa raça de cavalos 
de sela, da marcha trotada, ou 

seja, o Mangalarga!”
Para obter mais informações 

sobre as atividades do Núcleo 
Mangalarga de Goiás, entre 
em contato pelo telefone (62) 
98114-5057 ou pelo e-mail 
n.mangalargago@gmail.com.



LUCYANA 
VILLAR
Apaixonada pelas romarias equestres, a nova Musa do Mangalarga do 
Brasil encontrou na raça sua montaria ideal

50 Março, 2021

Por Pedro C. Rebouças
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O público que acompanhou 
a cerimônia de abertura 
da 42ª Exposição Nacional 

se emocionou com a bonita 
interpretação do hino da raça feita 
pela cantora Lucyana Villar. Mon-
tada em um altivo Mangalarga, 
a talentosa intérprete percorreu 
a pista do Centro Hípico de Tatuí, 
no interior paulista, cantando 
sua emocionante versão para a 
composição de autoria de Sergio 

Benito de Sousa Junior, Gilberto 
Diniz Junqueira e Fernando Torro.

Dona de hits de sucesso que 
somam mais de 65 milhões de 
visualizações no YouTube - entre 
eles “Solteirei”, “Cê tá bem? Eu tô 
melhor!”, “Além do Céu” e “Sem 
limites para sonhar” -, Lucyana 
também foi eleita, durante a festa 
maior do Cavalo de Sela Brasileiro, 
a nova musa da raça, fato que a 
enche de orgulho.

“Essa emoção de ser a Musa 
do Mangalarga do Brasil, assim 
como de ter a honra de cantar o 
hino, é com certeza um marco em 
minha vida e minha carreira. A 42ª 
Nacional Mangalarga foi incrível, 
mesmo com todas as restrições 
por segurança, devido à pandemia, 
fizeram uma festa linda e eu, como 
sempre tive muita paixão pela 
raça, me senti a pessoa mais feliz 
do mundo! Espero somar muito! 

A cantora foi proclamada a Musa do Mangalarga do Brasil.
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Lucyana também adorou participar do 
ensaio para a Loja Mangalarga.
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O Brasil precisa conhecer mais a 
fundo os encantos do mundo dos 
cavalos!”, comenta a cantora, sem 
esconder o entusiasmo. 

Lucyana revela ainda que o 
seu envolvimento com o universo 
equestre começou bem cedo, le-
vando-a a se encantar anos depois 
pelo Cavalo de Sela Brasileiro. 
“Aos 7 anos, meu pai me deu um 
cavalo, tinha sangue misturado, 
Mangalarga e Campolina. Como 
não tinha conhecimento nenhum 
naquela época, quando fiquei 
um pouco mais velha comecei a 
pesquisar sobre as raças, foi então 
que me apaixonei pelo Mangalar-
ga e nunca mais parei. Eu nunca 
criei, mas sempre tive cavalos de 
raça.”

Segundo a cantora, cuja 
movimentada rotina de shows foi 
afetada em 2020 pelas regras de 
isolamento social decorrentes das 
medidas sanitárias para combate 
à covid-19, uma série de fatores 
fez com que se encantasse pela 
raça. “O cavalo Mangalarga tem 
uma característica muito forte 
de resistência, índole dócil, andar 
suave e confortável. Além disso, 
como eu participo de romarias, 
percorrendo grandes distâncias, 
desde muito nova, sempre achei 
a raça perfeita para esse tipo de 
cavalgada.”

A Nacional não foi, entretanto, 
o único evento da raça do qual a 
sertaneja participou. No início da 
pandemia, a convite da criadora 
Renata Sari, Lucyana apresentou 
em uma live sua versão do 
hino pela primeira vez. Alguns 
meses depois, apresentou-a na 
solenidade de lançamento da 
Expedição Velho Chico, no Parque 
do Lago, em Dourado (SP). Além 
disso, participou no fim do ano 
passado do ensaio fotográfico da 
nova coleção de produtos da Loja 
Mangalarga.

“Eu nunca havia tido experiên-
cia com ensaios fotográficos, a não 
ser aqueles relacionados à música. 

Recebi muitos elogios e acabei 
curtindo demais essa experiência. 
Estarei sempre à disposição da 
Associação, sou muito grata 
pela confiança”, conta a cantora, 
deixando transparecer sua alegria 
com essa nova oportunidade.

Música, cavalos e moto

Nascida em uma família 
apaixonada por música, Lucyana 
acabou se envolvendo natu-
ralmente com esse universo. 
“Minha família sempre foi muito 
envolvida com música, meu pai 
era guitarrista e cantor, enquanto 
minha mãe era vocalista da 
banda junto com ele. Minha mãe 
me contou que aos quatro anos, 
eu ouvi uma música no rádio, a 
chamei e disse: Mamãe, quero 
fazer igual! No rádio tocava 
‘Chora Peito’ de Crystian & Ralf. 
Assim, com sete anos ganhei meu 
primeiro festival de música, na 
época cantava com minha irmã. 
Acredito que tenha sido a partir 
daí que de fato minha carreira 
começou, porém, há 17 anos meu 
pai faleceu em um acidente de 
moto e eu, por necessidade, passei 
a partir daquele momento a viver 
exclusivamente da música.”

A nova musa do Mangalarga 
conta ainda que suas maiores 
influências musicais sempre foram 
do mundo sertanejo. “Nossa, eu 
passaria horas lembrando das 
duplas que me influenciaram. 
Entre elas estão Tião Carreiro e 
Pardinho, Sulino e Marrueiro, Pena 
Branca e Xavantinho, Milionário e 
José Rico, Matogrosso e Mathias, 
João Mineiro e Marciano, Duduca 
e Dalvan, Crystian e Ralf e 
Chitãozinho e Xororó.”

Lucyana revela ainda que 
a vivência com o dia a dia no 
campo foi fundamental em sua 
formação. “Eu cresci passando 
férias nas fazendas da família, 
em Minas Gerais e Goiás. Sempre 

passava a maior parte do meu 
dia convivendo com os peões das 
fazendas, acompanhando a lida 
e ouvindo moda de viola. Peguei 
gosto demais e, sempre que 
posso, me aprofundo ainda mais! 
Por conta desse conhecimento, 
tenho a honra de fazer shows para 
as maiores empresas do ramo agro 
do mundo”, destaca a cantora.

Questionada sobre quais são 
seus planos para o ano que está 
começando, a talentosa artista 
conta que a pandemia ressignifi-
cou muitas coisas em sua vida. 
“Decidi não deixar pra depois o 
que me faz feliz, afinal nossa vida é 
um sopro. Para este ano, tenho um 
sonho de levar mais informações 
às pessoas sobre o mundo dos 
cavalos, talvez algum material via 
YouTube. Também quero lançar 
algumas músicas novas, com 
alguma participação especial. 
Além disso, desejo me dedicar 
ao título de Musa do Mangalarga 
do Brasil e estar mais em dia com 
as coisas que me fazem feliz, em 
especial música, cavalos e motos!”  



INTERESSE 
CRESCENTE
Bons resultados obtidos pelos representantes da raça têm impulsionado o 
interesse dos mangalarguistas pela equitação de trabalho
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Criada no continente euro-
peu, em meados da dé-
cada de 1990, a equitação 

de trabalho nasceu da ideia de 
reunir em uma única competição 
conjuntos de origens diversas, 
a fim de demonstrar em pista o 
trabalho diário de campo, em um 
circuito que simula obstáculos 
e situações reais, tendo como 
principal objetivo ressaltar as 
habilidades do cavalo de sela e a 
destreza do cavaleiro. 

Depois de um início acanhado, 
com provas regionais na Itália e na 
França, a modalidade começou a se 
expandir, atraindo competidores 
de países vizinhos, em especial 
espanhóis e portugueses. Dessa 
maneira, em 1998 aconteceu 
o 1º Campeonato Europeu de 
Equitação de Trabalho, contando 
com a participação de diferentes 
equinos, como os maremmanos, 
provenientes da região de 
Maremma, na Toscana (Itália), 
os camargueses, originários da 
região francesa de Camargue, 
além dos animais ibéricos de pura 
raça espanhola ou de puro sangue 
lusitano.  

Aliás, foi por meio desta última 
raça que a modalidade chegou 
ao Brasil, por volta do ano 2000. 
Dois anos depois, ocorreu na 
cidade portuguesa de Beja, o 1º 
Campeonato Mundial de Equitação 
de Trabalho, contando com a 

participação de representantes 
de sete países: Portugal, Espanha, 
França, Inglaterra, Itália, México e 
Brasil. 

Em território brasileiro, o 
esporte ficou inicialmente restrito 
ao estado de São Paulo e aos 
eventos promovidos pela raça 
lusitana, mas aos poucos foi 
crescendo e atraindo adeptos de 
outros cavalos, o que culminou na 
fundação da Abet, a Associação 
Brasileira de Equitação de 
Trabalho. Hoje, a modalidade se 
popularizou, passando a contar 
com praticantes em outros 
estados e com a participação 
de diversas raças, como Árabe, 

Quarto de Milha, Mangalarga 
Marchador, Crioulo e Friesian, 
além do Mangalarga, cujos 
adeptos vêm marcando presença 
e se destacando cada vez mais na 
modalidade.

Em dezembro de 2019, por 
exemplo, o conjunto manga-
larguista formado por Jorge 
Eustáquio Miranda de Araújo 
e Xênia Villa Verde conquistou 
o título de campeão brasileiro 
de equitação de trabalho, na 
categoria “Cavalos Novos A” 
da prova completa, enquanto o 
conjunto Helena Botelho Gomes 
e Imperador Mangabaia obteve 
o vice-campeonato brasileiro da 

No Brasileiro 2019, Jorge Araújo e Xênia Villa-Verde sagraram-se 
campeões da categoria “Cavalos Novos A”.
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Os cobiçados troféus e medalhas da equitação de trabalho.

Helena B. Gomes e Imperador Mangabaia, vice-campeões 
brasileiros da categoria “Aberta Amadores” em 2019.

Pódio da categoria “Cavalos Novos A” no Brasileiro 2019.
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categoria “Aberta Amadores” da 
disputa de tempo ideal.

Na temporada 2020, com 
as competições paralisadas por 
conta das medidas sanitárias 
adotadas pelas autoridades 
diante da pandemia de covid-19, 
o Campeonato Brasileiro de 
Equitação de Trabalho ganhou 
uma versão virtual, em que os 
competidores gravavam suas 
passadas em vídeo para a avaliação 
dos jurados. Nesse formato 
diferenciado, o Mangalarga voltou 
a registrar bons resultados. For-
mando conjunto com Cleópatra 
AOR, a mangalarguista Julia 
Lourenzon conquistou a terceira 
colocação da categoria “Cavalos 
Novos A”, enquanto a amazona 
Emília Ramos, que também 
montou Cleópatra AOR, obteve a 
terceira posição da classe “Aberta 
Amadores”.

Procura em alta

Segundo Jorge Araújo, que 
já havia conquistado o título do 
1º Campeonato Brasiliense de 
Equitação de Trabalho, os bons 
resultados despertaram o interes-
se da comunidade mangalar-
guista, fazendo com que muitas 
pessoas o procurassem. “Foi muito 
legal a gente ter esse resultado, 
pois as pessoas começaram a 

olhar para o esporte como uma 
possibilidade de sucesso para a 
raça Mangalarga. O pessoal da 
Bahia foi o primeiro a mostrar 
interesse. O Jivago Queiroz me 
contatou assim que soube do meu 
campeonato, para eu fazer um 
curso lá na Bahia, que, entretanto, 
ainda não se concretizou, pois 
quando havíamos marcado uma 
data a pandemia estourou e ele 
preferiu adiar, mas eu acho que 
deve acontecer em breve. Eles me 
convidaram também para fazer 
uma live em seu canal no Youtube, 
o Cavalo em Foco, que rendeu 
uma participação muito produtiva, 
assim como muita procura de 
interessados, abrindo várias portas 
para a equitação de trabalho.”

Ainda de acordo com Araújo, 
o crescente interesse fez com que 

a modalidade também ganhasse 
espaço nos meios de comunicação 
oficiais da Associação Brasileira 
de Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga (ABCCRM). “Outra 
oportunidade que eu tive de 
apresentar a modalidade e falar 
um pouco a seu respeito foi dada 
pelo diretor técnico Alessandro 
Procópio. Ele fez uma edição 
do programa Perfil Mangalarga 
dedicada à equitação de trabalho. 
Para isso, ele me consultou e 
tivemos uma boa conversa a 
respeito da modalidade. Esse 
programa também teve uma boa 
visualização. Tanto é que alguns 
núcleos, como o do Pará e o de 
Goiás, demonstraram interesse 
em levar a equitação de trabalho 
para seus estados. Além disso, em 
novembro tivemos oportunidade 



de realizar um curso para o Núcleo 
de Piracicaba. Foi uma experiência 
bastante produtiva, com a par-
ticipação de uma turma bem 
animada, que gosta bastante do 
cavalo funcional.”

Jorge Araújo, que comanda 
na capital federal o Centro Hípico 
Catetinho e é o atual presidente 
do Núcleo Mangalarga de Brasília, 
ressalta que a participação no 
Campeonato Brasileiro teve uma 
importância que foi além do 
bom resultado obtido em pista. 
“Foi muito legal poder participar 
dessa competição nacional, 
representando a Mangalarga em 
meio a outras raças e em meio a 
ícones dessa modalidade, como 
o Fábio Lombardo, campeão 
mundial da modalidade, o Luciano 
Pereira, medalha de bronze no 
mundial, o Sergio Faria, que é um 
dos cavaleiros do Haras Maripá, 
criatório de Mangalarga Mar-
chador que vem investindo muito 
no esporte, e também o Aluisio 
Marins, diretor da Universidade 
do Cavalo e referência no Quarto 
de Milha e em outras raças. Foi 
realmente incrível estar no meio 
dessa galera e conseguir um 
resultado expressivo.”

O campeão brasileiro faz 
questão de ressaltar também 
o trabalho das demais pessoas 
que vêm atuando para a inclusão 
do Mangalarga na equitação de 
trabalho. “É preciso destacar o 
apoio, o incentivo e a inspiração 
proporcionados pela Camila 
Glycerio. Ela sempre incentivou 
a minha participação no espor-
te e me inspirou com suas 
participações anteriores à minha 
na modalidade. Além disso, em 
São Paulo, a gente tem também 
uma outra referência na raça que 
é a Julia Lourenzon, a gente se 
conheceu por conta da equitação 
de trabalho e estabeleceu uma boa 
amizade. Ela, aliás, já foi campeã 
brasileira da modalidade, mas 
não com o Mangalarga. Em 2020, 

entretanto, ela e a amiga Emília 
acabaram tendo bons resultados 
nas competições virtuais com 
uma égua Mangalarga. As duas 
treinaram a égua e realmente 
aprimoraram a equitação dela 
para as competições, conseguindo 
um impressionante resultado.”

Um dos responsáveis por 
levar a equitação de trabalho 
para o Distrito Federal, ao lado 
de representantes de outras 
raças, Jorge Araújo acredita que 
a tendência é a Mangalarga se 
firmar como uma raça importante 
no cenário da modalidade. “A 
ajuda da revista e do marketing da 

Julia Lourenzon também vem representando a raça na modalidade.

Camila Glycerio, pioneira da raça na equitação de trabalho.
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Associação tem sido fundamental, 
pois a gente ainda é pequeno no 
esporte. O Lusitano, o Quarto de 
Milha e o Mangalarga Marchador 
são três raças que sempre têm 
um número de conjuntos maior 
que o nosso nas competições, 
mas acredito que em breve a 
gente vai conseguir igualar esse 
número de participantes. Tomara 
que os mangalarguistas tomem 
essa consciência, porque esse é 
um esporte muito legal e uma 
porta aberta pra gente ampliar 
as atividades funcionais da raça 
e aumentar o fomento do nosso 
cavalo.” 





CLÍNICA DE 
EQUITAÇÃO DE 
TRABALHO
Curso apresentou os detalhes e desafios da modalidade aos 
mangalarguistas de Piracicaba e Região
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O ativo Núcleo de Piracicaba 
organizou no último final de 
semana de outubro mais uma 
clínica para desenvolver as 
habilidades de seus integrantes 
em provas funcionais. Dessa vez o 
tema escolhido foi: Equitação de 
Trabalho.

Essa é uma modalidade que 
apresenta franco crescimento 
entre os esportes equestres 
e, apesar de ainda não muito 
difundida no nosso meio, é ideal 
para o cavalo Mangalarga. Prova 
disso é que em 2019 o cavaleiro 
Jorge Eustáquio, enfrentando 
os tradicionais Lusitanos que 
dominam esse esporte, sagrou-se 
campeão brasileiro de equitação 
de trabalho (categoria cavalos 
novos) montando Xenia Villa-
Verde, uma jovem égua da raça 
Mangalarga.

O próprio Jorge, que é 
treinador e proprietário do Centro 
Hípico Catetinho em Brasília, foi 
o instrutor da clínica promovida 
pelo Núcleo de Piracicaba. O curso 
aconteceu no Haras Novo Tempo, 
que possui uma infraestrutura 
privilegiada para a organização 
deste tipo de atividade.

Iniciando no sábado pela Momento de confraternização no encerramento da clínica.

A lança com argolas é uma das figuras mais emblemáticas da modalidade.
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manhã, a primeira parte da 
clínica contou com uma de-
talhada apresentação da his-
tória da modalidade, do seu 
desenvolvimento, das regras, 
etapas, variações, além de 
técnicas para execução das figuras 
e abordagem dos obstáculos. 
Depois de terem recebido este 
vasto repertório teórico, os 
participantes foram para a pista, 
ainda desmontados, aprender a 
executar corretamente o circuito.

Após a pausa para o almoço, 
os 25 participantes voltaram para 
a pista, agora para executar e pra-
ticar as três etapas da prova: ensi-
no (uma espécie de adestramento), 
maneabilidade (um circuito 
com obstáculos que devem 
ser executados com a máxima 
técnica possível) e velocidade 

(um circuito muito parecido com 
a prova de maneabilidade do 
Mangalarga e que é feito contra 
o cronômetro). Contando sempre 
com as intervenções valiosas do 
Jorge, os participantes receberam 
um banho de conhecimento sobre 
equitação.

Já o domingo foi dedicado 
a colocar todo o aprendizado 
do primeiro dia em prática. Os 
cavaleiros foram postos à prova 
e organizaram um divertido e 
competitivo campeonato se-
guindo todas as regras de uma 
competição oficial da modalidade.

Mas mesmo com o espírito de 
competição que torna a atividade 
mais emocionante, o clima de 
camaradagem foi sempre mais 
forte, com os cavaleiros em diver-
sos momentos trocando montarias 

Cavaleiros fazem o reconhecimento da pista. O redil é outro obstáculo típico da Equitação de Trabalho.

Patrícia Furlan levou a sério seu desempenho
 na prova ao cronômetro.

Jorge Eustáquio ensina a posição para a correta 
abordagem do obstáculo.
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entre si para experimentar outros 
tipos de animal, ganhando assim 
experiência, “quilometragem” e 
ampliando seus conhecimentos 
sobre como conduzir cavalos com 
diferentes idades, treinamento e 
habilidades.

Os integrantes do Núcleo de 
Piracicaba e Região continuam 
acreditando que a utilização do 
Mangalarga nas mais diversas 
atividades equestres é um dos 
melhores caminhos para fomentar 
a raça e abrir novos mercados. 
E sabem que essa linha de 
pensamento é compartilhada 
por muitos outros associados, 
entre eles os titulares dos 
haras Mangabaia, Corumbau 
e da Fazenda Vassoural que 
participaram da clínica. 



RAIZ  DE MINAS
Novo núcleo pretende fortalecer a presença da raça no sul de Minas
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Panorama Mangalarga

Revista Mangalarga

A política de incentivo ao 
trabalho dos núcleos, que vem 
norteando a Associação Brasileira 
de Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga (ABCCRM), fez 
com que novas representações 
regionais surgissem país afora. 
Em Minas Gerais, por exemplo, foi 
fundado o Núcleo Raiz de Minas, 
que abrange a área que se estende 
de Areado a Lavras, passando por 
cidades como Elói Mendes e Três 
Corações.

Segundo Rilton Lourenço 
Romano, primeiro criador a 
exercer a presidência da entidade, 
o projeto de criação do núcleo 
teve início em 2019, durante 
uma visita do então presidente 
da ABCCRM, Luis Augusto de 
Camargo Opice, ao Haras Bela 
Vista, do mangalarguista Samuel 
Tavares, em Elói Mendes. O 
encontro, afinal, contou com a 
presença de cerca de 30 criadores, 
que se animaram com o desafio de 
divulgar a raça na região.

“Na nossa região não existia 
um núcleo atuante para divulgar a 
raça Mangalarga. Próximo daqui, 
havia o núcleo de Guaxupé, do 
qual alguns faziam parte, mas 
ele estava meio parado, então foi 
decidido montar o Raiz de Minas 
pra gente ajudar a fortalecer a raça 
aqui no sul de Minas. Nosso plano 
é difundir e divulgar bastante a 
raça, porque hoje nós temos o 
melhor cavalo, o mais bonito, 
só que aqui ainda não há muitos 
animais, afinal essa região é o 
berço de outra raça, o Mangalarga 
Marchador”, comenta Rilton.

O presidente do núcleo destaca 
ainda que o objetivo é mostrar ao 
público a índole, a morfologia e 
a beleza do cavalo Mangalarga, 
destacando, mais do que qualquer 
outro aspecto, o fato de tratar-
se de um animal de marcha. 
“O Mangalarga é um cavalo de 

marcha, essa é nossa origem. 
Então a gente quer que as pessoas 
conheçam a sua marcha e todas 
as suas qualidades, desfazendo 
aquela visão antiquada do nosso 
cavalo como um equino pisador.”

Depois de ter seus planos 
para a temporada passada inter-

O núcleo foi fundado em maio de 2019.

Divulgar a marcha da raça é um dos objetivos do núcleo
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Encontro no Haras Bela Vista foi o ponto
 de partida para a criação do núcleo.
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rompidos por conta da pandemia 
de covid-19, o núcleo espera 
que a nova temporada seja mais 
movimentada e já planeja o 
primeiro evento do ano, o Leilão 
Mangalarga Raiz de Minas, 
previsto para acontecer no final 
de fevereiro, no recinto da Areado 
Leilões.

Além do Presidente Rilton 
Romano, a Diretoria do Núcleo Raiz 
de Minas é composta por Samuel 
Tavares (Vice-Presidente), Venicio 
M. de Mesquita Júnior (Diretor 
Financeiro) e Frederico Xavier 
Candido (Diretor Administrativo). 
Já o Conselho Fiscal conta com a 
participação dos mangalarguistas 
Adriano de Sousa Mesquita, 
Adeilson Carvalho e Cristiano 
Henrique R. Maciel.

Mais informações sobre o 
Núcleo Raiz de Minas podem 
ser obtidas pelo telefone (35) 
99921-4794 ou pelo e-mail 
cartorioromano@ip3.com.br. 
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NÚCLEO DE GOIÁS
Mangalarga vive momento de ascensão em território goiano com a 
chegada de novos criadores e usuários encantados
com as qualidades da raça
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O Núcleo Mangalarga de 
Goiás está entre as mais 
antigas representações 

regionais da Associação Brasileira 
de Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga (ABCCRM), tendo se 
mantido sempre bastante ativo ao 
longo das mais de três décadas que 
se passaram desde sua fundação 
em 1988. 

A entidade goiana costuma, 
aliás, ter todos os anos um 
calendário movimentado, com 
passeios equestres que pro-
porcionam agradáveis momentos 
de confraternização à comunidade 
mangalarguista local, como a 
tradicional Cavalgada da Cidade de 
Goiás, que já vai para sua vigésima-
quarta edição e é organizada por 
dois pioneiros da raça no estado, 
os criadores Celso Jubé e Fábio 
Veiga.

O estado costuma ainda 

contar com frequentes exposições 
da raça, realizadas dentro da 
programação das principais feiras 
agropecuárias da região, como as 
de Palmeiras de Goiás e Anápolis, 
além da Exposição Agropecuária 
do Estado de Goiás, realizada 
anualmente na capital Goiânia.

Segundo Rodrigo Fleury, atual 
presidente do núcleo, a raça viveu 
um período áureo no estado, 
depois passou por um momento 
de relativa estagnação e nos 
últimos anos vêm retomando sua 
força. “O Mangalarga está em 
um momento de ascensão em 
Goiás. Nós temos registrado um 
aumento no número de criadores 
e um crescente interesse por parte 
dos usuários. Afinal, quando eles 
conhecem as aptidões da raça para 
a cavalgada, por exemplo, acabam 
se encantando por ela.”

O dirigente conta ainda que 

esse processo de retomada foi 
potencializado em 2018, quando 
a atual diretoria assumiu o 
comando do núcleo. “De lá pra 
cá, nós temos procurado divulgar 

Criadores de Goiás e Brasília reunidos na Expo Palmeiras 2019.O Núcleo de Goiás é um grande incentivador das cavalgadas.

A raça tem se destacado no patrulhamento 
urbano de Goiânia.
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A Mangalarga é a raça preferida para as Cavalhadas Goianas.

Leandro Canedo foi muito importante 
para a raça no estado.
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e fortalecer a raça no estado 
de Goiás, assim como em toda 
a região, procurando sempre 
agregar mais pessoas e contando, 
ainda, com o apoio e parceria do 
Núcleo de Brasília e seus criadores. 
Em 2019, tivemos um ano muito 
bom e movimentado, por isso 
nossa expectativa era alta para 
2020, infelizmente a pandemia 
nos obrigou a adiar nossos planos. 
Agora, a expectativa é que em 
2021 consigamos, aos poucos 
e seguindo todos os protocolos 
sanitários, ir retomando o nosso 
calendário de eventos. Entretanto, 
acredito que por enquanto as 
nossas mostras devem ocorrer de 
forma independente das feiras 
agropecuárias, uma vez que elas 
não devem voltar a acontecer tão 
cedo.”

O Mangalarga, além disso, é 
um símbolo das Cavalhadas, festas 
populares muito difundidas no 
estado de Goiás. Segundo Fleury, 
as cavalhadas são festas religiosas, 
históricas e culturais com grande 
apelo entre a população goiana e 
realizadas em diversos municípios 
do estado. “As principais delas 
acontecem em Pirenópolis, Pal-
meiras de Goiás e Corumbá de 
Goiás. Nelas, dois grupos encenam 
as antigas batalhas medievais a 
cavalo entre mouros e cristãos. O 
curioso é que os próprios cavaleiros 
escolheram o Mangalarga como 
sua montaria preferida, por conta 
de sua altivez, beleza, altura e o 
galope excelente. Assim, a raça 
representa hoje 90% dos equinos 
nas cavalhadas, o que nos ajuda 
sempre a divulgar a raça.”

O Mangalarga, além disso, está 
ganhando uma nova atividade 
de destaque em Goiás. Graças ao 
Projeto Amigos da Cavalaria, que 
surgiu de uma iniciativa do Haras 
Apoena e logo ganhou a adesão 
do núcleo e também da ABCCRM, 
cerca de 20 animais já foram 
doados ao Regimento de Cavalaria 
da Polícia Militar do Estado de 

Goiás. Esses exemplares, que 
logo conquistaram a admiração 
dos militares por sua aptidão 
ao moderno patrulhamento 
urbano, vêm contribuindo para a 
segurança da população goiana 
e despertando o interesse das 
pessoas nas ruas, além de serem 
utilizados para aprimorar o plantel 
do regimento.

Fleury lembra ainda que o 
núcleo vem vivendo um momento 
desafiador desde a perda de um 
dos seus principais integrantes. 
“No fim de 2018, perdemos 
nosso mestre Leandro Canedo, 
que, por quase quarenta anos, 
foi a referência técnica da raça 
no estado de Goiás. Então, nós 
ainda sentimos esse grande 
vazio deixado por ele, que era 
uma figura única para todos nós. 
Felizmente temos tido o apoio da 
Associação, que vem trabalhando 
para nos dar um amparo técnico e 
inclusive já credenciou dois novos 
profissionais para atuarem em 
nossa região.”

Além do Presidente Rodrigo 
Fleury, a Diretoria do Núcleo de 
Goiás para o biênio 2020/2021 é 
composta pelos mangalarguistas 
Antônio Celso Ramos Jubé (Vice-
Presidente), Fábio da Veiga Jardim 

(Tesoureiro), Cristina Cunha Melo 
Rodrigues (Secretária), Carlos 
Augusto Salvagni (Diretor Técnico), 
Antônio Batista Vilas Boas (Diretor 
de Exposições) e Rogério Cruz Dias 
Teixeira (Diretor de Fomento). Já 
o Conselho Fiscal é composto por 
José Roberto Costa Marot, Cláudio 
Medeiros Bisinoto e Ricardo Yano.

Para obter mais informações 
sobre as atividades do núcleo 
goiano, entre em contato pelo 
telefone (62) 98114-5057 ou pelo 
e-mail n.mangalargago@gmail.
com.
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NÚCLEOS 
EM FOCO
Repasse de verbas auxilia o fortalecimento das representações regionais 
da raça
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A Diretoria Executiva da 
ABCCRM (Associação Brasileira 
de Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga) realizou, no último 
dia de dezembro, o repasse aos 
núcleos de um montante de R$ 
29.540,36, referente ao exercício 
2020.

O Núcleo da Alta Mogiana, com 
base no interior paulista, auferiu 
o maior repasse, recebendo uma 
cifra de R$ 12.334,26. Por sua vez, 
o Núcleo do Vale do Paraíba foi 
beneficiado com um montante de 
R$ 5.436,07, enquanto o Núcleo da 
Bahia recebeu R$ 4.664,69.

Já os valores destinados ao 
Núcleo da Grande São Paulo 
e ao Núcleo de Jaú foram 
respectivamente de R$ 4.481,79 
e R$ 2.099,28. Por fim, o Núcleo 
de Goiás teve um repasse de R$ 
329,59, enquanto o Núcleo do 
Oeste Paulista auferiu uma receita 
de R$ 194,68.

Raízes da Mangalarga

A regularização dos repasses 
aos núcleos foi uma das ações 
adotadas pela diretoria, ao longo 
dos últimos três anos, no sentido 
de fortalecer as representações 
regionais da raça, conforme 
estipulava o Plano Trienal de 

Metas e Gestão da administração 
comandada pelo presidente Luis 
Augusto de Camargo Opice, cujo 
mandato encerrou-se no fim de 
2020.

“A raça vive dos núcleos. 
Eles são as raízes dessa árvore 
chamada Mangalarga. Se essas 
raízes não buscarem a seiva da 
terra, a árvore vai enfraquecer e 
não vai ficar frondosa, não vai ficar 
bonita e vai acabar perecendo. 
Então os núcleos precisam ser 
fortemente apoiados. É por 
isso que esse repasse é tão 
importante”, explicou o agora 
ex-dirigente mangalarguista, em 
recente entrevista ao programa 
Prosa Mangalarga. 

Opice lembrou ainda que, 
logo no primeiro ano de sua 
gestão, foram pagos R$ 90.000,00 
aos núcleos, valor referente a 
transferências que eram devidas 
de exercícios anteriores. “Esses 
repasses são fundamentais para 
que os núcleos possam realizar as 
atividades de fomento e divulgação 
da raça em suas regiões. Por 
isso, de lá para cá, procuramos 
fazer essas transferências regu-
larmente, inclusive realizando o 
repasse referente a 2020 ainda 
dentro do ano de 2020. Assim, o 
próximo presidente não vai ter que 
se preocupar com isso, pois nós já 
estamos deixando tudo pago em 
nossa gestão.” 

Desde o início de sua gestão, Luis Opice priorizou o fortalecimento dos núcleos.
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NOVO COMANDO
Promover a união e a harmonia entre os associados, em busca do 
crescimento da raça, é um dos principais objetivos da nova gestão 
comandada por Eduardo Rabinovich
Por Pedro C. Rebouças

A Associação Brasileira de 
Criadores de Cavalos da Raça 
Mangalarga (ABCCRM) está sob 
novo comando. Eleito em votação 
realizada no dia 29 de dezembro, 
o empresário paulistano Eduardo 
Rabinovich assumiu, no início 
de janeiro, a presidência da 
associação para o triênio de 2021 
a 2023.

Segundo o novo presidente, 
titular do Haras Precioso, em 
Amparo, interior paulista, a nova 
diretoria irá enfatizar a união 
e a harmonia dentro da raça. 
“É importante que estejamos 
todos alinhados, respeitando as 
diferentes opiniões e sendo o mais 
inclusivos possível, pois será por 
meio de um maior alinhamento 
que nós iremos conseguir 
crescer”, afirmou Rabinovich em 
comentário veiculado nas redes 
sociais.

O dirigente mangalarguista 
destacou também a importância 
da participação de todos. “Para 
alcançarmos nossos objetivos, é 
preciso que todos sejam ouvidos, 
então todos terão acesso à nova 
diretoria. Afinal, tudo que a gente 
vai poder fazer dependerá do apoio 
dos associados. Dessa maneira, 
queremos que todos deem as 
mãos e estejam envolvidos para 
que possamos fazer o nosso 
Mangalarga crescer e alcançar o 
lugar que merece.”

Além  de Eduardo Rabinovich, 
como Diretor Presidente, a nova 

Diretoria Executiva conta com 
a participação dos criadores 
Fernando Raucci Netto (Vice- 
Presidente Administrativo e 
Financeiro), Antonio Carlos Tinoco 
Cabral Neto (Vice-Presidente 
de Marketing), Carlos Cesar 
Perez Iembo (Vice-Presidente de 
Exposições e Esportes), Cassiano 
Terra Simão (Vice-Presidente de 
Fomento), João Pacheco Galvão de 
França (Vice-Presidente Técnico) 
e João Paulo Fogaça de Almeida 
Fagundes (Vice-Presidente de 
Relações Institucionais).

O Conselho Superior de 
Administração é integrado, por 
sua vez, pelos associados Emiliano 
Abraão Sampaio Novais, Décio 
Rupolo, Eduardo Figueiredo 
Augusto, Eduardo Henrique Souza 
de França e Vinicius João Curi.

Para a Diretoria Adjunta, foram 

convidados os associados Nelson 
Antonio Braido (Diretor Adjunto 
Financeiro), Alberto Veiga Junior 
(Diretor Adjunto de Pelagem), 
Eduardo Silvestri Ribeiro (Diretor 
Adjunto de Pelagem), Guilherme 
Pompeu Piza Saad (Diretor 
Adjunto de Exposição), Rodrigo 
Pedrosa Sampaio Novais (Diretor 
Adjunto de Exposição), Cauê 
Costa Hueso (Diretor Adjunto 
de Núcleos), Cristiano Rego 
Benzota de Carvalho (Diretor 
Adjunto Jurídico), Joel Fernandes 
Gonçalves (Diretor Adjunto de 
Fomento), Pedro Alvares de Melo 
(Diretor Adjunto de Fomento), 
Roberto Pilnik (Diretor Adjunto de 
Fomento), Renata Sari (Diretora 
Adjunta de Marketing) e Josué 
Eduardo Cabral de Vasconcellos 
Grespan (Diretor Adjunto de 
Marketing). 

Eduardo Rabinovich tomou posse no início de janeiro.
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EQUIDEOCULTURA
EM FOCO
Secretaria de Agricultura de São Paulo se compromete a levar pautas do 
IBEqui ao Conseagri
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O secretário de Agricultura 
do Estado de São Paulo, 
Gustavo Diniz Junqueira, 

recebeu uma comitiva de 
representantes da equideocultura 
nacional para debater o apoio às 
prioridades do setor. O encontro 
foi realizado no dia 10 de 
dezembro, na sede da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, na capital 
paulista.

A comitiva foi composta por 
Manuel Rossitto, presidente 
da Junta Administrativa do 
IBEqui (Instituto Brasileiro de 
Equideocultura), pelo deputado 
Itamar Borges, presidente 
da Frente Parlamentar do 
Agronegócio Paulista (SP-Agro), e 
por Caco Auricchio, presidente da 
Associação Brasileira de Criadores 
de Cavalo Quarto de Milha 
(ABQM).

Durante a reunião, o secretário 
Gustavo Junqueira comprometeu-
se com o IBEqui a encaminhar 
as pautas do setor equestre ao 
fórum do Conselho Nacional 
dos Secretários de Estado de 
Agricultura, o Conseagri.

“Junqueira irá levar a agenda 
com as prioridades do cavalo 
ao fórum dos secretários de 
agricultura de todo o Brasil. Já São 
Paulo está criando de imediato 
a Coordenadoria do Cavalo e 
apresentará a sugestão aos 

outros estados”, destaca Manuel 
Rossitto, lembrando que um 
segundo encontro, desta vez com a 
presença de técnicos da Secretaria 
de Agricultura, estava marcado 
para acontecer no dia 14 de 
dezembro, para dar continuidade 
aos trabalhos iniciados com a 
reunião.

O deputado Itamar Borges 
reforçou, por sua vez, a importância 
e a necessidade de atualização do 
estudo “Agronegócio do Cavalo” 
junto à ESALQ (Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz). 
Elaborado em 2006 e atualizado 
pela última vez em 2016, o estudo 
do Complexo do Agronegócio 
Cavalo é a principal referência 
para artigos técnicos, científicos e 
jornalísticos ligados ao segmento 
equestre, apresentando dados 
que mostram a importância da 
indústria equestre à economia e à 
sociedade brasileira.

Segundo Manuel Rossitto, 

a renovação do estudo é de 
extrema importância para o 
segmento. “Passada mais de uma 
década, uma revisão dos dados 
e também da metodologia se 
faz necessária, para se ter um 
melhor entendimento e dimensão 
desse setor tão importante para 
o agronegócio brasileiro. Por essa 
razão, solicitamos, via Frente 
Parlamentar do Agronegócio 
Paulista, a atualização do referido 
estudo.”

O encontrou abriu espaço ain-
da para o debate a respeito de 
outros importantes avanços para 
o setor, como: a criação de um 
“Passaporte do Cavalo” para o 
livre trânsito dos animais; a busca 
de propostas e soluções para o 
Mormo; e a formação de um grupo 
de trabalho, composto por órgãos 
públicos e iniciativa privada, para 
deliberar sobre o reconhecimento 
dos laboratórios brasileiros pela 
OIE. (Informações do IBEqui)

Os representantes do setor foram recebidos pelo secretário Gustavo Junqueira.
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A RAÇA 
E A TÉCNICA
Realizações promoveram o aprimoramento da área técnica 
no triênio de 2018 a 2020

A criação animal é uma das 
mais prazerosas atividades, 
que, no entanto, demanda 

trabalho árduo, detalhado e 
persistente, sendo seu sucesso 
resultado da boa combinação 
entre a técnica e a arte. Uma 
raça de equinos é composta 
por seus planteis, nos quais os 
criadores irão atuar na seleção dos 
garanhões e matrizes, que quando 
acasalados produzirão uma 
nova geração de potros e potras 
que representa o futuro.  A raça 
Mangalarga passa por momento 
de grande evolução, produzindo, 
cada vez mais, animais de alta 
qualidade de sela, resultantes de 
bons trabalhos que trouxeram de 
volta a boa Marcha característica 
da raça, avante, equilibrada, 
elegante e extremamente 
cômoda em animais evoluídos 
zootecnicamente, muito bem 
caracterizados, proporcionais e 
belos. No triênio compreendido 
entre 2018 e 2020 a ABCCRM atuou 
em busca do fortalecimento da raça 
Mangalarga, propiciando eventos 
variados para que os criadores 
pudessem mostrar e desfrutar de 
seus animais, com suas virtudes e 
versatilidades em Mangalargadas, 
Exposições, Copas de Marcha 
e Copas Funcionais. A grande 
visibilidade da Equideocultura 
contemporânea está no 
acompanhamento presencial ou 
por meio digital dos eventos e 

suas competições. Esses precisam 
de regulamentos continuamente 
atualizados e claros, de corpo 
técnico capacitado e de criadores 
engajados. 

O processo de evolução da 
raça e dos criatórios deve ser 
acompanhado e alavancado pela 
associação de criadores, por meio 
de ações graduais e contínuas 
a partir de objetivos traçados, 
com as adequações e correções 
necessárias. Algumas das 
realizações na área técnica serão 
relembradas a seguir:

Qualificação do corpo técnico 
– Conhecimento técnico de 

equideocultura em geral e 
específico da raça Mangalarga, 
capacidade de concentração, 
visualização e bom senso com-
parativo, comportamento isento 
com respeito ao Padrão Racial 
e regulamentos, alta qualidade 
de equitação, boa oratória para 
realização dos comentários e 
disciplina, são alguns dos atri-
butos fundamentais aos bons 
jurados. A Mangalarga possui 
corpo técnico com profissionais 
de sólida formação técnica e 
muito dedicados à raça. Visando 
o aprimoramento contínuo e 
dar maior homogeneidade na 
atuação de seus componentes, 

Os Encontros de Jurados buscaram o constante aprimoramento do corpo técnico.
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A análise cinemática busca captar dados que fogem à 
capacidade natural do olho humano.
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o colégio de jurados e a diretoria 
técnica, nos últimos três anos, 
realizaram encontros nos quais 
foram convidados todos os 
jurados do quadro oficial. Nesses 
Encontros de Jurados anuais 
foram realizadas atividades 
teóricas e práticas de julgamento, 
discutindo-se a interpretação do 
padrão, a importância e os pesos 
dos itens avaliados, a definição de 
uma sistemática única e adequada 
de julgamento e as atualizações do 
regulamento. Essas práticas deram 
maior visibilidade e compreensão 
das diferentes fases dos jul-
gamentos, tornando mais fácil seu 
acompanhamento, permitindo 
melhor visão crítica dos acertos e 
erros, sendo esse, o primeiro passo 
para seu aprimoramento. Foi 
realizado também o intercâmbio 
de jurados com profissionais de 
destaque em outras raças já com 
boa experiência em julgamento 
para inicialmente, acompanhar 
os jurados em eventos oficiais 
e posteriormente julgar alguns 
dos mais importantes eventos 
da raça. Embora polêmica, essa 
ação permitiu grande troca de 
experiência e conhecimentos 
entre os jurados da Mangalarga e 
os convidados e uma repercussão 
muito positiva, com divulgação da 
raça Mangalarga em outros meios 
equestres. Foi sistematizado 
novo processo de seleção de 
novos jurados, de forma clara 
com publicação de edital con-
templando diferentes fases sendo 
elas: avaliação de currículo, 
psicotécnico e entrevista, prova 
teórica, prova prática e estágio em 
eventos oficiais. Participaram nes-
ses anos mais de 60 candidatos, 
sendo aprovados 10 novos jurados, 
4 deles já em atuação e os demais 
nas fases de estágios. Foram 
realizadas de forma sistemática o 
acompanhamento ‘in loco’ dos 
eventos oficiais, nos quais foram 
feitas observações das atuações 
e promoções de ‘feedbacks 

aos jurados, foram ouvidos os 
criadores e coletadas informações 
que subsidiaram os debates nos 
encontros de jurados. Todos esses 
processos se inter-relacionam 
e devem ser intensificados, 
precisando de continuidade e 
maior frequência, pois a alta 
qualidade e homogeneidade dos 
animais em competição exigem 
o acompanhamento à altura do 
corpo técnico.

Atualização dos Regulamentos 
– Para que criadores, treinadores, 
jurados e todos os profissionais 
que atuam em uma raça possam 
exercer bem suas atividades, é 
fundamental haver regulamentos 
adequados e com redação clara 
e inquestionável que cubra todas 
as possibilidades. A atualização 
dos regulamentos deve ser uma 
ação permanente, pois deve 
evoluir com a raça, levando-se em 
consideração os aperfeiçoamentos 
necessários a cada fase. Para 
isso foi montada comissão de 
profissionais experientes que 
juntamente com o colégio de 
jurados e diretorias técnica e de 

exposições estudaram, debateram 
e redigiram atualizações dos 
regulamentos de exposições e 
copas. 

Curso Venha ser Mangalarga 
- O criador precisa conhecer a 
raça e suas virtudes como base 
para uma criação de sucesso. 
Voltado para novos criadores, 
foram muito bem sucedidos os 
dois cursos ministrados com 
palestras e práticas que debatiam 
o Padrão Racial, as nomenclaturas 
empregadas, as regiões zoo-
técnicas, os exemplos por vídeo 
e ou ao vivo com apresentação 
de animais de excelência. Nesses 
cursos, criadores, iniciantes ou não, 
têm a possibilidade de entender e 
debater melhor os caracteres que 
qualificam a raça.

 
Programa Perfil Mangalarga - A 
transmissão de conhecimento 
e informação por meio digital 
tornou-se a grande conquista dos 
tempos atuais. O programa Perfil 
Mangalarga foi desenvolvido 
com objetivo de apresentar a 
raça Mangalarga aos criadores e 
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admiradores da raça, a partir de 
uma visão técnica e aplicada. A ideia 
foi passar conteúdo de qualidade 
com embasamento científico em 
linguagem didática e acessível. 
Foram 28 programas, sendo os 
14 primeiros com detalhamento 
do Padrão racial, outros seis 
sobre sistemática de julgamento 
e outros oito sobre competições 
equestres oficiais ou não. 
Importante ressaltar que, devido 
à Pandemia, foram realizados com 
os recursos tecnológicos limita-
dos a uma produção ‘artesanal e 
caseira’. Todos os programas estão 
disponíveis na página oficial da 
raça Mangalarga no Youtube.

Para se entender as carac-
terísticas ideais da raça, os sete 
primeiros programas foram sobre 
os itens descritos no padrão 
racial referentes à morfologia, 
com a explicação sobre as 
qualidades e a importância de 
cada região. Outros três foram 
sobre as Pelagens, a Saúde e o 
Temperamento do Mangalarga, 
que faz do Mangalarga um cavalo 
de sela ideal para o lazer, trabalho 
e esporte. A partir daí, passou-
se a tratar da dinâmica ainda sob 
o ponto de vista da descrição do 
Padrão Racial. Dois programas 
foram dedicados às explicações 
gerais e embasamento de bio-
mecânica, um outro foi dedicado à 
Marcha, onde foram apresentados 
vídeos de animais de referência e 
premiados nos últimos grandes 
eventos da raça, e, por fim, 
um específico sobre o Galope. 
Na sequência, seis programas 
foram dedicados a explicar como 
são realizados os julgamentos, 
detalhando-se a sistemática de 
cada fase, os itens avaliados em 
sequência e seus pesos. Os demais 
programas foram focados em 
detalhar diferentes competições 
e ou ações visando mostrar as 
habilidades e diferentes finalida-
des para as quais a raça é criada. 
Quatro deles foram sobre ações já 

realizadas oficialmente pela raça. 
A Mangalargada, os Julgamentos 
em separados das pelagens e a 
copa de Marcha e Função, além 
de um programa dedicado ao 
projeto do Resgate Genético. Para 
finalizar esta primeira temporada 
foram desenvolvidos quatro 
programas com competições 
equestres multiraciais, para as 
quais o Mangalarga possui grande 
potencial de desenvolvimento 
e, portanto, devem ser mais 
conhecidas por seus criadores para 
que possam vir a experimentar e 
treinar seus animais possibilitando 
a ampliação da raça, incluindo 
assim diferentes perfis de Man-
galarguistas. O universo equestre 
é muito rico e dentro dele a Raça 
Mangalarga possui papel relevante 
que precisa ser divulgado. Para a 
evolução da raça, o embasamento 
técnico é fundamental para que 
ela ocorra de forma consistente. 
O programa Perfil Mangalarga é 
mais uma ferramenta de auxílio 
da ABCCRM aos seus associados e 
admiradores da raça.

Análises cinemáticas – O 
Homem busca o conhecimento 
continuamente, sendo que a 
paixão pelo cavalo e sua loco-
moção faz com que esse tema 
seja cotidianamente discutido nos 
quatro cantos do mundo. A análise 
cinemática é uma das maneiras 
das quais a biomecânica, por meio 
de equipamentos eletrônicos 
e programas computacionais, 
busca captar dados que fogem 
à capacidade natural do olho 
humano. Na Mangalarga, 
dando continuidade a estudos 
previamente conduzidos, nesses 
três anos realizamos dois estudos 
utilizando a técnica de videografia 
com câmera a 240 fps. Na Nacional 
Mangalarga de 2019, filmamos 
os animais premiados em Marcha 
quando montados pelo jurado 
José Rodolfo Brandi no instante 
do julgamento dos grandes cam-

peonatos. A partir das imagens, 
utilizando programa específico 
para análise biomecânica, ava-
liamos posteriormente alguns 
dados como tempos de apoio 
dos membros, simetria, tipo de 
pista, dissociação e frequência 
da passada. O objetivo foi avaliar 
os animais mais representativos 
da atualidade quanto ao quesito 
marcha. No ano de 2020, com 
os mesmos equipamentos, 
iniciamos uma nova fase de 
estudos, agora em diversos 
haras com maior número de 
animais e diferentes estágios de 
treinamento, objetivando uma 
amostra com maior variabilidade. 
Nos dois estudos os resultados 
que já estão publicados servirão 
de embasamento aos criadores e 
à raça em seu processo evolutivo.

Para finalizar, importante 
destacar que nessa equideocultura 
forte e competitiva do Brasil, a 
Mangalarga vem conseguindo 
importantes avanços. Esses são 
frutos da dedicação de criadores 
e profissionais que buscam in-
cessantemente se atualizar 
para encontrar novos meios de 
evolução. O processo bem su-
cedido de ganho em qualidade 
traz consigo grande satisfação e 
ao mesmo tempo mais exigências 
e intolerâncias aos erros, sendo 
necessário estar se reinventando 
continuamente.

Professor Alessandro 
Moreira Procópio
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COMO COMPRAR  
SEU CAVALO
Cuidados na hora da compra podem ser fundamentais para a aquisição de 
uma boa montaria para cavalgadas, poeirões ou copas de marcha
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Apenas beleza não é o 
fator fundamental para 
adquirir um cavalo. O mais 

importante é saber se ele terá 
aptidão ao que se destina, seja 
cavalgada, poeirões ou provas 
oficiais. 

Sabemos que, além de suas 
qualidades morfológicas, aptidão 
e função dependem muito da 
maneira que o animal foi domado 

e treinado, assim como ele foi 
exigido ao longo de sua vida.

Idade e porte físico, bem como 
sua índole, temperamento e 
principalmente sua saúde, devem 
ser avaliados. 

Uma compra adequada não 
só exige investimento financeiro 
mas emocional.  Temos o hábito 
de agir com o coração e não com 
a razão, algo que devemos fazer 

com mais calma. Nem sempre 
conseguimos comprar com 
segurança imediatamente após 
nos decidirmos a realizar a compra.

Devemos ainda montar e 
experimentar vários cavalos para 
se ter um parâmetro. Não monte 
em qualquer animal quando for 
vê-lo. Principalmente se não 
tiver prática, peça sempre ao 
responsável para montar primeiro 

Animais adultos são os mais indicados para as cavalgadas.
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Integridade física e índole são alguns dos fatores a serem 
observados na hora da compra.
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e apresentá-lo a você.
Ouça sempre um profissional 

experiente e de sua confiança. 
Caso tenha um instrutor, ele é 
o mais indicado para saber suas 
habilidades e orientá-lo na compra 
do cavalo ideal para seu nível de 
equitação.

Peça também a um veterinário 
para examinar o animal e checar 
sua integridade física, para verifi-
car se não há nenhuma lesão grave 
nos tendões e nas articulações 
e se ele não sofre nenhuma 
claudicação, a ponto de necessitar 
de tratamento e medicação. 
Observe bem o comportamento 
do cavalo, monte várias vezes, de 
preferência em locais diferentes, 
pois os cavalos têm hábito de 
ter reações em lugares aos quais 
não estão acostumados, assim 
você precisa estar apto para essas 
situações.

•Cavalo para Cavalgadas

Dê preferência a animais 
adultos, cavalo novo ou potro não 
é o ideal, a menos que você tenha 
muita experiência.

Ao iniciante ou amador, o 
ideal é um cavalo já traquejado, 
que já passou por várias situações 
e transmita segurança sempre a 
quem monta.

Potros e recém-domados são 
para pessoas experientes.

Procure saber sobre a reputa-
ção do vendedor sempre! Não com-
pre na mão de qualquer pessoa, é 
necessário levantar informações 
seguras do negociante.

• Cavalo para poeirões

Índole, temperamento e 
integridade física são fatores 
importantíssimos para esse tipo 
de prova, assim como idade e 
principalmente qualidade em seu 
diagrama de marcha, comodidade 
e maciez.

O animal deve ter um bom 

estilo, rendimento em suas 
passadas e movimentos amplos e 
equilibrados. Essa modalidade não 
exige que o animal possua registro. 
O ideal, entretanto, é que o tenha, 
pois, assim, pode participar das 
provas oficiais em sua respectiva 
categoria, seja movimento de 
tríplice apoio ou diagonalizado.

• Cavalos para copas de marcha

Seguimos buscando também 
os itens de base essenciais: idade, 
integridade física, temperamento, 
índole, qualidade de andamento e 
movimentos sincronizados e em 
equilíbrio, que não devem ser nem 
rasteiros nem exacerbados, assim 
como sem movimentos parasitas, 
ou seja, oscilações nas espáduas 
ou na garupa, nem lateral, nem 
vertical, que altere ou tire o 
contato do cavaleiro.

Movimento progressivo com 
liberdade de espáduas, mo-
vimentos tomados dos anterio-
res, porém sem exageros. Nos 
posteriores, movimentos efi-
cientes, que realmente empurrem 
a massa, trazendo rendimento à 
sua toada.

Lembrando que sendo bem 

orientado ou tendo um pouco 
de conhecimento, há fatores 
que podem ser melhorados em 
treinamento, em especial quando 
são costumes. Assim, detalhes 
de uma boa equitação e um 
treinamento adequado farão com 
que suas cavalgadas, poeirões e 
copas de marcha se tornem um 
verdadeiro ESPETÁCULO!

Dalva Marques
Jurada, Treinadora e 
Apresentadora do CT 

Rancho Bigorna  
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GRANDES 
MOMENTOS!
Após dez dias de concorridos julgamentos na pista do Centro Hípico 
de Tatuí (SP), a 42ª Expo Nacional viveu seu ápice com a eleição dos 
Grandes Campeões Nacionais de 2020. Confira a seguir os registros desses 
‘Grandes Momentos’ da maior festa da raça Mangalarga!
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Espaço Empresarial

@ctetalisma_mg 



Fidelidade Mangalarga

WWW.CASSMANGALARGA.COM.BR
12 99646-1976 @CASSMANGALARGA

www.harasitape.com.br
Tel.: 19 99232-7733
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