FURIOSO
PURO SANGUE INGLES - CASTANHO
Nasc.1939 - Inglaterra
Altura: 1,68 m
Criador: Criador: família Macdonald-Buchanan
Estações onde serviu: Le Pin - França

Um dos Puro-Sangue-Ingleses mais importantes na
formação do cavalo de esporte moderno
Nascido na Inglaterra em 1939, o garanhão PSI (Puro-Sangue-Inglês) FURIOSO acabou se
tornando um dos raçadores PSI de maior influência na criação moderna de cavalos de
performance, mesmo sem ter jamais vencido um acorrida das 21 que disputou! Além de não
vencer, classificou-se apenas 3 vezes. Foi exportado para a França, onde produziu cavalos de
esporte de nível Olímpico e de Copa do Mundo, assim como filhos garanhões e netos garanhões
de altíssimo nível. FURIOSO foi um cavalo prepotente especialmente quando em linha paterna.
Seu nome hoje é encontrado em praticamente todos os registros Warmbloods do mundo.
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Fig.1 – FURIOSO
FURIOSO foi um PSI da linha de sangue do famoso MATCHEM e era filho de PRECIPITATION
em MAUREEN, por SON IN LAW. Foi criado pela família Macdonald-Buchanan. Apesar de ter
sido criado para corridas rasas, seu pedigree combina influências que podem ser encontradas
na maioria dos bons corredores de Steeplechase (Corrida com obstáculos). Na linha paterna ele
descende de MARCO-MARCOVIL-HURRY ON, através dos quais ele é aparentado com 19
grandes vencedores de corridas com obstáculos.
PRECIPITATION, pai de FURIOSO, foi vencedor em 7 corridas das 10 que disputou. De acordo
com o livro Thoroughbred-Breeding of the World, editado por Rainer L. Ahnert: “O imbatível
HURRY ON produziu três vencedores de Derby: Captain Cuttle, Coronach, Call Boy e o
fantástico stayer ( fundista = cavalo que corre longas distâncias) PRECIPITATION. HURRY ON
era um alazão grande, de mais de 1.70m, com excelente ossatura, bons aprumos e stamina
(resistência) ilimitada, que passava sistematicamente essas características para seus
descendentes.

Fig. 2 - PRECIPITATION

Interessante notar que CORONACH foi pai da grande ganhadora francesa CORRIDA. Esta égua
foi coberta pelo também conhecido PSI produtor de bons saltadores TURBILLON e é mãe do
garanhão COARAZE, que venceu o Derby Francês e depois foi exportado para o Brasil, onde
produziu inúmeros bons corredores e é uma excelente linha materna para aproveitamento na
produção de cavalos de salto. A linha de TURBILLON produziu os conhecidos NIGHT AND DAY,
MILOU DE SUBLIGNY e PALESTRO – ambos excelentes garanhões da raça Sela Francesa.
PRECIPITATION foi um cavalo grande (1,68m) e tardio que venceu várias provas de longa
distância contra os melhores de sua época, coroando sua carreira com a vitória na Gold Cup em
Ascot. Acabou ficando com PRECIPITATION a honra de manter e continuar a linha de sangue
do grande MATCHEM e este muito bem balanceado garanhão de grande porte não desapontou
seus inúmeros admiradores.
A mãe de PRECIPITATION, DOUBLE LIFE, pode ser encontrada em muitos papéis de bons
cavalos de salto através de seus filhos: PERSIAN GULF, HOLYWELL e CASANOVA. DOUBLE
LIFE, apesar da compleição frágil e de medir apenas 1,59cm, foi uma boa corredora aos 3 anos,
vencendo provas importantes, mas foi melhor reprodutora, tornando-se uma das grandes éguas
da era pós-guerra. Foi adquirida por um dos mais famosos Haras da Inglaterra, SOMERIES
STUD (Newmarket). Teve 8 produtos, entre os quais o Chefe-de Raça PERSIAN GULF e
PRECIPITATION, nascido em 1933, foi seu 2º potro.
PERSIAN GULF, em termos de produção para hipismo, é pai do conhecido PAPAYER, garanhão
PSI base da criação Westfalen, que deu origem ao Chefe de Raça PARADOX I (Papayer XX em

Arnika, por ALMFREUND)

MAUREEN, mãe de FURIOSO, é tinha uma somatória incomum de cavalos de grande aptidão
desportiva e para salto em sua ascendência. Ela é filha de SON IN LAW, que é outro garanhão
de importância máxima em cavalos com aptidão para salto neste século. SON IN LAW foi um
dos melhores fundistas e pai dos melhores fundistas da primeira metade do século XX. Passava
aos seus filhos stamina e um inacreditável aguerrimento (stout). SON IN LAW era um garanhão
forte e masculino, de pernas longas, lombo curto, com uma espádua tremenda e garupa
bastante inclinada. Em geral seus filhos não eram precoces e melhoravam muito com a idade.

Fig-3 SON IN LAW
As filhas de SON IN LAW produziram garanhões PSIs do nível de FAIR TRIAL e ROUND TABLE.
O famosíssimo COTTAGE SON, avô materno de RAMIRO, de LORD e pai de CAPITOL também é
filho de SON IN LAW. RANTZAU, pai de COR DE LA BRYÉRE é um bisneto de SON IN LAW.
Nos USA, houve um filho de SON IN LAW chamado BEAU PERE, que influenciou a criação de
cavalos de salto americana, baseada no PSI. Entre seus descendentes estão: WHITE

LIGHTNING (Mary Chapot), ENCORE (Katie Monahan), SUNDANCER (Equipe Americana), EASY
DOC (Equipe Canadense) e TURN ON THE SUN (Equipe Inglesa), assim como MITY WIND,
exportado para a Europa e licenciado em Zangersheide.
FAIR TRIAL é pai do importante COURVILLE, que foi extensivamente utilizado na criação KWPN,
dando origem aos conhecidos NOTARIS (presente na linha baixa de ORLANDO e dos jovens
talentos VDL ZAPATERO e VDL ZELOTE) e JASPER, pai do excelente AVONTUUR.
O pai de SON IN LAW era o garanhão DARK RONALD, um filho de BAY RONALD – o PSI que
estatisticamente mais aparece no pedigree dos grandes saltadores e de muitos cavalos
de Adestramento em todas as raças de esporte. BAY RONALD nasceu na Inglaterra e foi
exportado para a França, onde produziu a égua RONDEAU, mãe do garanhão TEDDY (usado na
criação de Warmbloods na Alemanha, França, USA e Itália). Para termos idéia de sua influência,
DARK RONALD está presente nos pedigrees dos famosos PSIs LADYKILLER (pai de LANDGRAF
e LORD), MANOMETER (importante garanhão em Holstein), VALENTINO, NECKAR, DER LOEWE
e WAIDMANNSDANK, PIK AS (usados em diferentes criações alemãs) e NIGHT AND DAY
(França). No Adestramento, DARK RONALD aparece no pedigree dos alemães DONNERHALL,
WORLD CUP I e II, WERTHER e PIK BUBE.

Fig 4 – BAY RONALD

Fig.5 – DARK RONALD

BAY RONALD produziu ainda o garanhão BAYARDO, pai do excepcional corredor HYPERION, o
pequeno alazão que acabou ranqueando entre os 10 melhores garanhões PSIs por 16 anos
consecutivos. HYPERION teve grande influência na produção de saltadores, produzindo os Sela
Francesa GAUR e POT D´OR. É bisavô dos garanhões LUCKY BOY e ABGAR – chefes de raça
KWPN e nos USA sua linha produziu cavalos de qualidade como JET RUN (equipe americana),
LITTLE BIT (prata individual Pan Americano), STOIC (equipe canadense) e EROS (equipe
americana).
Com essa qualidade genética, não foi surpresa que uma década após sua chegada no Haras du
Pin na França em 1946, FURIOSO já tivesse produzido um vencedor Olímpico e um campeão
mundial.
Conformacionalmente FURIOSO era um cavalo bem balanceado, mas em termos de aprumos
tinha os membros anteriores levemente ajoelhados e jarretes estrangulados. Descrição do Livro
L’etalon Sport Français de 1992: “FURIOSO possuía excelente ossatura e se movia como um

lorde, dotado de um passo espetacular, muito enérgico com extrema fluidez e enorme
transpiste e amplitude. Seus trote e galope eram bons sem serem excepcionais. Apesar de
cheio de vida, era dócil e tinha ótimo temperamento.”

FURIOSO cobriu no Haras Estatal du Pin e não em Saint-Lo. Naquele tempo, onde os
garanhões não tinham como cobrir uma quantidade tão grande de éguas, uma vez que a
cobertura era natural e estas éguas nem sempre eram selecionadas por sua aptidão desportiva,
este PSI produziu uma multitude de saltadores campeões. FURIOSO produziu mais de 30
vencedores internacionais sob praticamente todas as bandeiras da Europa. Mais de 10 filhos
diretos seus participaram de Olimpíadas ou de provas de Copa do Mundo.
FURIOSO foi o Garanhão Líder das estatísticas francesas de vencedores de 1954 a 1961. Seu
filho LUTTEUR B, que foi medalha de ouro individual nas Olimpíadas de 1964 com Pierre
d´Oriola, causou estardalhaço entre os criadores Alemães quando se apresentou e venceu o
Derby de Hamburgo. O grande criador Maas Hell, no livro Die Grossen Hengste Holsteins,
recorda a reação: “... os alemães ficaram novamente maravilhados em como o cavalo francês

Lutteur B se apresentava nas pistas de competição, em como ele brincava com as distâncias
entre os obstáculos e com suas larguras, terminando o percurso com extrema facilidade e
saindo de pista tranquilamente com o pescoço alongado e as rédeas soltas, como se nada
tivesse acontecido”.

Fig.6 – LUTTEUR B

Além de LUTTEUR B, FURIOSO produziu a vencedora da Copa do Mundo (1966) POMONE B. A
habilidade de LUTTEUR B impressionou tanto os alemães que eles mandaram uma grande
quantidade de éguas para serem servidas por ele, acabando que FURIOSO também teve
grande papel na criação germânica, além da francesa, especialmente através de seu filho
FURIOSO II, garanhão Chefe de Raça da criação Oldenburguer que será discutido mais adiante.
Na França, seus filhos mais importantes foram MEXICO e BRILLOSO.
MEXICO (FURIOSO x DAME DE RANVILLE por TALISMAN) – irmão próprio de FURIOSO II, é pai do
garanhão KWPN LE MEXICO, do Olímpico JEXICO DU PARC (6º nos Jogos Olímpicos de Los
Angeles), Rambouillet (GP), Taquin (CSI), Rush du Camp (Jogos Ollimpicos, Mexico) e de
LAEKEN (equipe francesa), 3º lugar por equipe no Mundial de Aachen, 1986 com Patrice
Delaveau,
LAEKEN (FURIOSO x HERTA por FLUGEL VAN LA ROCHE) é o pai do excelente garanhão KWPN de
propriedade do Stud VDL: CHAMPION DU LYS, vencedor de seu ano de aprovação e campeão
por equipe no Campeonato Europeu em Hickstead 1999 com Ludger Beerbaum. Essa linhagem
está produzindo bem atualmente e os Campeões Mundiais de Cavalos novos de 2007 em
Lanaken, OPERA DE RIZZI (5 anos) – mãe filha de LAEKEN e CABALLERO (7 anos) filho de
CHAMPION DU LYS são a prova do retorno da linha de FURIOSO aos papéis modernos.

Fig.7 – CHAMPION DU LYS
BRILLOSO (FURIOSO x PRINCESSE STAR por RED STAR XX) teve uma carreira bastante honrosa e é pai
do olímpico JE T'ADORE e dos Internacionais NASHVILLE e LIVAROT que é pai do moderno
garanhão SOUVIENS-TOI.
Outro excelente filho de FURIOSO, QUESTEUR (FURIOSO x HECUBE por BLOIS), locado no leste da
França infelizmente não cobriu éguas a sua altura e mesmo assim conseguiu produzir um
animal do nível de FURY DE LA CENSE.
SURIOSO (FURIOSO x FLEUR DE FEU por URFE) foi locado em Saint Lô com grande badalação, mas
não produziu o esperado dele. Mesmo assim, produziu a égua olímpica BELLE DE MARS e o
garanhão EDEN.

SURIOSO DE VER (FURIOSO x FAUVETTE por FOUDROYANT II XX), foi ganhador internacional e irmão
inteiro do olímpico castrado TIC TAC, mas cobriu muito pouco, deixando apenas um garanhão
aprovado: JABAD.
Na linha materna, pelo menos na França, FURIOSO conseguiu produzir éguas de primeira
categoria que produziram cavalos internacionais ou garanhões de importância tão grande
quanto em linha paterna.
Éguas como a conhecidíssima TANAGRA (FURIOSO x DELICIEUSE por JUS DE POMME), uma das éguas
mais importantes da criação francesa. Ela é mãe do garanhão Olímpico JALISCO B (pai ALMÉ),
que por sua conta é pai do raçador numero 1 dos anos 90: QUIDAM DE REVEL e dos
importantes QUITO DE BAUSSY, SURCOUF DE REVEL, PAPILLON ROUGE, ALEGRETTO, DOLLAR
DU MURIER, entre muitos. TANAGRA ainda é a mãe de QUANAGRA (pai GALOUBET) – mãe do
bom garanhão francês CABDULLA DU TILLARD e de outra égua excelente da criação francesa,
GUEISHA N, (nivel GP com Eric Navet) e mãe dos garanhões KISSOVO e do excelente EPHEBE
FOR EVER LA SILLA (por Galoubet) (Equipe Francesa).

Fig. 8 - TANAGRA
Outras éguas importantes filhas diretas de FURIOSO na França foram:
CELIA DE PAULSTRA, mãe do garanhão QREDO DE PAULSTRA, que produziu um sem numero
de saltadores internacionais e é o pai do garanhão KWPN QUATTRO B; a égua MA POMME ,
mãe do bom FAIR PLAY III (por QUASTOR). FAIR PLAY III produziu dois irmãos próprios com
TANAEL: MAZARIN V e o excelente NARCOS II que é um dos atuais Chefes de Race modernos
da criação francesa; JARIOSE, mãe do bom garanhão ARTICHAUT; ALTES GRANDRIEUX, mãe
de GAVERDI; LACCHANTE DE LA DAME, mãe do muito bom HUIT DE COUER (por QUASTOR) e
por fim URIOSE irmã inteira de FUTURO, mãe do garanhão ERIOSO. QUENOTTE, mãe do Chefe
de Raça COR DE LA BRYÉRE era uma filha de LURIOSO, um filho de FURIOSO em RIQUETTE,
por ITALIEN, o que agrega a linha deste importante PSI na linha materna do super-reprodutor
Holsteiner COR DE LA BRYERE.
Em termos de Brasil, interessa notar que a égua ULPIENNE (FURIOSO em UBU) é a mãe do
garanhão MEZADOU, que aqui competiu em GPs com a amazona Claudia Itajahy e a égua ALYS
ERDAY (FURIOSO x VOL DE NUIT), que é mãe de MOEBUS, pai do conhecido garanhão BUBIS,
que deixou produtos importantes no Haras METODO.
O maior problema encontrado na utilização de FURIOSO na criação francesa foi o fato das
éguas mães de seus descendentes garanhões serem oriundas de linhas um pouco ordinárias,
comprometendo a continuidade da qualidade da linha paterna.
O mesmo não ocorreu com seus dois filhos alazões Anglo-Normandos exportados FUTURO e
FURIOSO II, cujas qualidades, especialmente a do último, foram regiamente propagadas e

encontraram cruzamentos que acabaram se provando mais complementares aos genes de
FURIOSO. Ambos eram garanhões muito fortes e de muita substância e volume. FURIOSO II foi
efetivamente o garanhão que se provou um Chefe de Raça no sentido da palavra e é quem
atualmente carrega a bandeira de seu excelente pai PSI. FURIOSO II encontrou excelente
material de cruzamento nas éguas Hannoverianas e Oldenburguers alemãs e produziu enorme
quantidade de campeões em diferentes modalidades desportivas.
FUTURO (FURIOSO X FABIENNE por VERT GALANT), aprovado em Oldenburg e posteriormente em
Hannover, Rheinland, Westfalia e Mecklenburg, teve grande influência mais por conta do
enorme número de éguas cobertas por ele do que efetivamente por sua qualidade em si como
garanhão, uma vez que sua linha baixa também não era uma linha de maior importância, mas
sim as éguas que lhe foram apresentadas eram de boa qualidade.

Fig. 9 - FUTURO
Outro filho de FURIOSO, URIOSO (FURIOSO x FLEUR DE FEU por URFE) acabou sendo adquirido pelo
criador Alwin Schockemöhle na França por ser irmão inteiro do garanhão SURIOSO que estava
em Saint Lô e acabou indo para a criação Holsteiner, onde interessantemente não teve
produção muito expressiva com as linhagens de lá na época. Cite-se deste garanhão que ele é
pai da égua UNDINE, mãe dos garanhões FATAL Z e do nosso conhecidíssimo ATTACK Z,
animal de Olímpico e de GP, competindo com o cavaleiro Vitor Alves Teixeira.
Já FURIOSO II (ex VERTUOSO), um filho de FURIOSO em DAME DE RANVILLE por TALISMAN
é sem sombra de duvida, o mais importante filho propagador da linha de FURIOSO na criação
mundial do cavalo de esporte. A raça Oldenburg estava em busca de um garanhão meiosangue que pudesse modernizar suas éguas sem influência muito direta do PSI. FURIOSO II foi
a resposta às suas preces. Um garanhão alazão bragado de 1,67m extremamente forte e de
boa movimentação que fez enorme sucesso em Oldenburg, onde foi aprovado em 1967 e
cobriu por anos (1968 até 1986) no Stud Vorwek Hof (Georg Vorwek). Posteriormente foi
aprovado em Hannover, Hessen, Rhineland e na Westfalia. Foi alugado para o Haras de
Zangersheide em 1996, mas lá em plena temporada de monta o garanhão acabou morrendo de
cólica. Ainda houve tempo de produzir dois garanhões aprovados lá: FAUST Z e FREEDOM Z,
ambos em éguas por RAMIRO.

Fig. 10 – FURIOSO II
FURIOSO II entrou para o seleto clube dos garanhões milionários pelos ganhos de seus
produtos na Alemanha (DM 9.000.000,00) e resto da Europa e produziu vencedores nas 3
disciplinas. É pai dos fantásticos FOR PLEASURE e VOLTAIRE. FURIOSO II produziu
simplesmente 81 garanhões aprovados, 96 mães de garanhões aprovados e 200 Éguas Elite.
Seus filhos FBI (Thomas Frühmann) e HEISSMANN (Michael Matz) também foram olímpicos.
FOR PLEASURE (1,68m – FURIOSO II em GIGANTIN por GRANNUS) requer poucas apresentações, tendo
sido Campeão Europeu Individual, de Copa do Mundo por Equipes, Olimpíada por Equipes e
vencido incontáveis GPs com Marcus Ehning. Ganhou em prêmios 1,8 milhões de EURO. Hoje
se firma como garanhão também, já tendo produzido vários animais importantes de GP como
FARINA, FOR FUN( Marcus Ehning), FORSYTH (Toni Hassmann), FOR KEEPS (Lars Nieberg) e
FIRTH OF CLYDE (Christian Ahlmann) e tem mais de 30 filhos aprovados nos diferentes
Studbooks Europeus.

Fig.11 – FOR PLEASURE

VOLTAIRE (FURIOSO II em GOGO MOEVE por GOTHARD) é seguramente o filho mais importante de
FURIOSO II no sentido de patrimônio genético e perpetuação da linha masculina do PSI
FURIOSO. Assim como FOR PLEASURE, ele se provou na pista, competindo e vencendo em
Nível de GP por toda a Europa. O jovem VOLTAIRE não passou na aprovação em Oldenburg.
Acabou adquirido por Henk Nijhoff e levado para a Holanda, onde iniciou carreira em pista e na
reprodução. É pai de muitos cavalos de esporte espetaculares, montados por cavaleiros de todo
o mundo, como CONCORDE – Medalhista Olímpico Barcelona (Jos Lansink), FINESSE (Emile
Hendrix), PLAY IT AGAIN (Ian Millar), ALTAIR (Beth Underhill), DANTE (Rob Ehrens), ELEKTRO
(Peter Eriksson), FLYER (Philippe Rozier), GYLTAIRE (Michael Whithaker) e HELIOS (Hubert
Bourdy). VOLTAIRE é considerado Chef de Race na Holanda tem mais de 20 filhos aprovados.
Por enquanto CONCORDE (também cavalo Olímpico) é o garanhão que mais importante de sua
linhagem.

Fig.12 - VOLTAIRE
Alem dos anteriores, são dignos de menção pela importância os garanhões filhos de FURIOSO
II: FREIHERR (Old) vencedor de seu ano de aprovação e ótimo progenitor de Dressage – é pai
de FEINER STERN e FLASHDANCER (WEG/94); FRIDERICUS REX (Old), FEINGAU (Han),
FURIOSO´S SOHN (Hessen) e FIRST GOTTHARD Z, (Hann).
Na linha do Adestramento, FURIOSO II cruzado com ROMADOUR na linha baixa produziu na
Westfalia uma linha que hoje tem enorme influência através de FIDELIO-FLORESTAN e
FLORENCIO – Campeão Mundial de cavalos novos de 5 e 6 anos. Hoje FLORENCIO é um dos
mais procurados reprodutores para Adestramento na Europa, considerado o protótipo do cavalo
moderno desta modalidade.

Fig. 13 – FREIHERR

Fig 14 - FLORENCIO
Ainda em 2007, FURIOSO II continua sua influência nos saltadores. Citação do Annuaire
2007/2008 Monneron: “Em um Ranking dos TOP 75 melhores garanhões de salto Mundiais

(resultados FEI de 2515 cavalos competindo em nível CSI), encontramos VOLTAIRE como o 11º
classificado, com 19 filhos vencedores em CSI e FOR PLEASURE como o 13º, com 11 filhos
vencedores”.

Na Holanda, a linha de FURIOSO foi propagada ainda por outros dois garanhões bastante
importantes: LE MEXICO (MEXICO em PECHE MELBA por BRULE TROUT) e PURIOSO (FURIOSO II em ALINDA
por MARTELL)

LE MEXICO é considerado produtor de dupla aptidão, tendo filhos no Adestramento e no Salto
estando entre os grandes garanhões Holandeses. Produziu bons filhos como SILVANO, ULFT,
ZELHEM, ZONNEGLANS, ASTRONAUT E EXPERT. ULFT (LE MEXICO em PIA por PERICLES XX)
especialmente, é um reprodutor de movimentação fora de série, que produziu alguns bons
cavalos de salto e excelentes cavalos de Adestramento, como GULLIT (Carl Hester – Olimpíadas
Sydney) e FAIRPLAY. ULFT é pai dos conhecidos garanhões KWPN: DUBLIN – vencedor de seu
ano de aprovação e bom produtor de Adestramento e OLYMPIC FERRO, 6o no Campeonato
Mundial de Roma de Adestramento e Medalha de Bronze por Equipe Olimpíadas Sydney.
Os dois garanhões KWPN mais badalados da atualidade têm em sua linha materna o garanhão
LE MEXICO: o superbo HEARTBREAKER (NIMMERDOR em BARCAROLE por SILVANO) que é LE MEXICO)
e KANNAN (VOLTAIRE em CEMETA por NIMMERDOR x LE MEXICO) – nesse caso FURIOSO por dois lados
do pedigree...

Fig 15 – LE MEXICO

Fig.16 – OLYMPIC FERRO

O alazão PURIOSO também produz dupla aptidão. Ele é mais conhecido por seus filhos
Olímpicos em Dressage: COCKTAIL (WEG/Anky van Grunsven) pai do também importante JAZZ
e AMBUSH, mas também produziu cavalos de salto do porte da também Olímpica WEDELA
(Jennie Zoer – Equipe Holandesa), e os internacionais BALDERDASH, CURIOSO, DEEPLY
IMPRESSED, CHANEL, KRIELENS CONSULT, HARALD II, KIJOY FOR EVER e ZERO. O garanhão
KWPN vencedor de seu ano de aprovação e hoje competidor internacional NO LIMIT (por
INDOCTRO) é filho da égua JANTE, uma filha de PURIOSO.

Fig. 17 - PURIOSO

Na Holanda, os grandes Chefe de Raça BURGRAAF (LANDGRAF x COR DE LA BRYERE) e NIMMERDOR
(FARN em RAMONAA por KORIDON XX) tiveram seus melhores produtos quando cruzados com éguas
da linha de FURIOSO XX.
Aqui no Brasil, o garanhão mais importante desta linha que cobriu na raça BH foi o bom
garanhão Oldenburguer FURIOSO III (FURIOSO II em VERONA por WELTMEISTER), qua ao contrário do
que o nome pode nos levar a crer, não é um irmão inteiro do importante FURIOSO II e sim um
de seus filhos. Este cavalo foi importado pelo Haras Itapuã na fase de formação do cavalo BH e
mesmo em época de fêmeas de qualidade inferior e com os mais variados tipos físicos,
conseguiu produzir vários cavalos de qualidade, como ANDROS LM, FEITICEIRA DO MM,
LAREIRA ITAPUÃ, ANNA TERRA, dentre vários, mas seu principal papel na raça Brasileiro de
Hipismo foi certamente como avô materno. Cavalos superiores como NIGTHLOVER DA MATA
(LANDRITTER em mãe FURIOSO III), AVALON ITAPUÃ (CARTOON JMEN em mãe FURIOSO
III), FREUD CARAN´DACHE (ASPEN JOTER em mãe FURIOSO III), PESSEGO HV, FUNCHAL HV,
ROYAL FLOL HV e PAPOULA HV – todos filhos da mesma égua FURIOSO III, CARBONEL JMEN
(CARTOON JMEN em mãe FURIOSO III) e muitos outros foram gerados aqui no Brasil com a
genética de FURIOSO III, que aqui apresentou vários animais de qualidade com linhagens
paternas diferentes. FURIOSO III gerou por volta de 200 produtos diretos aqui no Brasil.
O outro garanhão da linha direta de FURIOSO II que cobriu na Argentina e no Brasil (Haras
Agromen) foi o garanhão RINCON FURIOSO. Este garanhão era irmão inteiro de outros três
garanhões: FIRST GOTTHARD (GP nos USA), FURSTENSTOLZ e FURSTENGOLD. Esse garanhão
deixou 30 produtos registrados na raça BH, mas nenhum de grande expressão no esporte,
apesar de sua linha de sangue ser até mais interessante do que a de FURIOSO III. Talvez

RINCON FURIOSO não tenha tido oportunidade suficiente ou as éguas que lhe foram ofertadas
não possuíam a genética que ele precisava para ter uma produção mais importante. O diminuto
número de fêmeas produzidas por ele também não chegou a produzir nenhum animal de nível
superior pela linha materna.
O sêmen do excelente VOLTAIRE está sendo usado em larga escala no Brasil e atualmente
existem mais de 60 jovens filhos deste Chefe de Raça registrados na raça BH, alguns mesmo
começando a apresentar suas qualidades nas pistas nacionais.
Numa perspective de longo termo, os garanhões efetivamente mais influentes da linha de
FURIOSO são MEXICO e FURIOSO II. 17 dos TOP-100 saltadores dos anos 90 descendem do
PSI FURIOSO.
Todos os conhecidos cavalos TOP de salto abaixo descendem de FURIOSO em 4 ou menos
gerações:
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•
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•
•
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Belle de Mars (1967) Selle Français
Caletto I (1975) Holsteiner
Cor de la Bryère (1968) Anglo-Normando
Champion du Lis (1990) Selle Français
Cigale du Taillis (1990) Selle Français
Crocus Graverie (1990) Selle Français
Dollar du Murier (1991) Selle Français
Everest Forever (1972) Oldenburg
Farina (1994) Hanover
Finesse (1987) KWPN
For Pleasure (1986) Hanover
Goldfever (1991) Hanover
Iberio (1991) Zweibrücken
If Ever (1970) Selle Français
Janus de Vere (1975) Selle Français
Jus de Pomme (1986) BWP
Khashm Al Aan (1987) BWP
La Toya III (1995) BWP
Laeken (1977) Selle Français
Leroy Brown (1984) Oldenburg
Lutteur B (1955) Anglo-Norman
Midnight Madness (1983) KWPN
Nabab de Reve (1990) BWP
Pomone B (1959) Anglo-Normanda
Quidam de Revel (1982) Selle Français
Quinta la Silla (1982) Selle Français
Quito de Baussy (1982) Selle Français
Rochet M (1983) Selle Français
Royal Kaliber (1993) KWPN
Souviens Toi III (1984) Selle Français
Thor des Chaines (1985) Selle Français
Tlaloc La Silla (1991) Selle Français
Twist du Valon (1985) Selle Français

*Adriana Busato é Médica Veterinária com Mestrado e Pós Graduação na UFPR, Professora
Adjunta de Equídeocultura PUC/PR, Diretora do Curso Superior Seqüencial de Ciências Eqüinas
da PUC-PR, Juíza Nacional da Associação Brasileira do Cavalo de Hipismo (ABCCH ), Proprietária
do Haras FB, de criação de cavalos da raça Brasileiro de Hipismo, sediado em Curitiba - PR e
compete nas provas de salto clássico na categoria Amador TOP. e-mail:
haras_fb@harasfb.com.br

Consulte: www.harasfb.com.br
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