




1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO

CAVALOS MONTADOS

ÉGUAS MONTADAS E MATRIZES

POTRANCOS E POTRAS

CAVALOS EXPORTAÇÃO

FUTUROS GARANHÕES

LOTE 04 – ECLIPSE DO ARETE – 11 ANOS

LOTE 02 – IUCA HSF – 07 ANOS

LOTE 05 – PROVIDÊNCIA AGUILAR – 01 ANO

LOTE 11 –MATUTO DO CASTANHEIRO – 04 ANOS

LOTE 09 – NOBRE O.A. – 03 ANOS

LOTE 12 –PRÍNCIPE XANGAI SMAR – 24 ANOS

LOTE 10 – NÚBIA DR – 03 ANOS

LOTE 22 –PAZ AGUILAR – 01 ANO

LOTE 06 – ESPIGÃO DR – 11 ANOS

LOTE 03 – NANA VR – 03 ANOS

LOTE 18 –OBREIRO HI – 02 ANOS

LOTE 21 – NEPTUNO AGUILAR  - 03 ANOS

LOTE 13 – MAGNO DO CASTANHEIRO – 04 ANOS

LOTE 17 –JAMBOLÃO COMANDO SN – 06 ANOS

LOTE 14 – ISOLDA HSF – 07 ANOS

LOTE 17 –JAMBOLÃO COMANDO SN – 06 ANOS

LOTE 08 – IGOR DOS PINHAIS -  07 ANOS

LOTE 07 – MALAGUETA FR – 04 ANOS

LOTE 20 –PINTURA AGUILAR – 01 ANO

LOTE 25 – LATIDO DO DROSA – 05 ANOS

LOTE 23  - MAGO HI – 04 ANOS

LOTE 19 – NOTURNO VR – 03 ANOS

LOTE 15 – MAGIA CAC -  04 ANOS

LOTE 16 – NICE DO CASTANHEIRO – 03 ANOS

LOTE 24 – ORVALHO DO CASTANHEIRO -  02 ANOS
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1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Peralta dos Pinhais
Mãe: Umbria Comando SN
Sexo: macho
Altura: 1,66 m
Pelagem: tordilho
Data de nascimento: 

LOTE 1 - BALUARTE LS – GARANHÃO COMPROVADO!

ASSISTA O VÍDEO

05 COBERTURAS DISPONÍVEIS
PARA TEMPORADA 2020
SOMENTE PARA ESTE LOTE APENAS 05 COBERTURAS POR R$3.000,00
EM 5X OU R$ 2400 PARA PAGAMENTO A VISTA

GARANHÃO COMPROVADO

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.

Baluarte LS é um garanhão que reúne uma morfologia típica, ótimos andamentos e excepcional linha 
de sangue.
Aprovado com 77,5 pontos, possui 1,66 m,  e foi Reservado Campeão, Medalha de Ouro na categoria 
principal em Exposição Internacional.
É filho de Peralta dos Pinhais, garanhão Lusitano de propriedade de Vasco Freire. Um animal de enorme 
destaque na Europa, onde foi medalha de bronze na Copa do Mundo de Dressage YR, na Alemanha.
Sua mãe, Umbria CSN, é sem sombra de dúvida uma das melhores filhas do garanhão Famoso.
Baluarte tem excelente produção com filhos de diversas pelagens, medalhas de ouro em modelos e 
andamentos e em provas de Dressage até o nível São Jorge. Vários de seus filhos já foram exportados.

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/VkVKwH3HCtU
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3488-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-01


LOTE 1 - BALUARTE LS – GARANHÃO COMPROVADO!

1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Xilofone do TOP
Mãe: Russa HI
Sexo: Fêmea
Altura: 1,55m
Pelagem: Castanha
Data de Nascimento: 
18/01/2013

Égua típica, muito mansa e forte. Segue confirmada de 4 meses de gestação do garanhão Baluarte LS. Você já sai 
na frente economizando tempo na sua criação com este lote 2x1. Tem andamentos macios, de boa condução e 
boa índole. Foi desbastada para o leilão. Seu pai é o garanhão Xilofone do TOP- descendente de Quattro do TOP. 
Xilofone do TOP possui 75 pontos de aprovação com mais de 35 filhos já registrados na ABPSL. É criação do 
consagrado Haras do TOP, um dos precursores da raça no Brasil. 
A mãe de Iuca HSF é a Russa HI, de criação do Haras Ianonni, descendente do garanhão negro, Importado Judas. 
Oportunidade única para consumidores que buscam uma égua de sela confortável e mansa para a família e, ao 
mesmo tempo, obter para este ano de 2020 um potro de tipicidade comprovada e com muita funcionalidade em 
sua genética.  
GARANTIA DE INVESTIMENTO (*): A Coudelaria Aguilar ressalta o interesse em adquirir o potro macho desta égua 
por R$ 10.000 (dez mil reais, à vista), após os 6 meses de desmame. Caso seja a vontade do atual comprador/
proprietário se dispor para venda 

LOTE 2 - IUCA HSF – LOTE 2X1

ASSISTA O VÍDEOJÁ CONFIRMADA PRENHÊZ  DE 4 MESES 
DE BALUARTE LS

ÉGUA MONTADA –LOTE 2X1

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS
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PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/--kV-f_O2JE
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3489-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-02


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Rocinante do TOP
Mãe: Quedrila Smar
Sexo: Fêmea
Altura: 1,57m
Pelagem: Preta
Data de Nascimento: 
30/08/2016

Égua de linda morfologia, “vedete do leilão”. Com rara e desejada pelagem negra, segue com prenhez confirmada 
de 4 meses do garanhão Baluarte LS. Você já sai na frente com este lote 2x1, economizando tempo na sua criação. 
Possui andamentos de pista de exposição para qualquer criatório. 
Seu pai, o garanhão Rocinante do TOP, descendente do garanhão de ferro Quina, importado, Visqueiro. Rocinante 
do TOP possui mais de 16 filhos já registrados na ABPSL e de diversas pelagens exóticas. É criação do consagrado 
Haras do TOP, um dos precursores da raça no Brasil. 
A mãe de Nana VR é a Quedrila Smar, também de pelagem negra, descendente do garanhão importado Havano 
(que leva a Quimono) e da égua importada Diula.
Oportunidade única para consumidores que buscam uma matriz negra e típica, obtendo ainda neste ano de 2020 a 
possiblidade de criar um potro de tipicidade comprovada e com muita funcionalidade em sua genética.  
GARANTIA DE INVESTIMENTO (*): A Coudelaria Aguilar ressalta o interesse em adquirir o potro macho desta 
égua após os 6 meses de desmame por R$ 10.000 (dez mil reais, à vista) caso seja vontade do atual comprador 
proprietário assim dispor para venda.

LOTE 3 - NANÁ VR – LOTE 2X1

ASSISTA O VÍDEOJÁ CONFIRMADA PRENHÊZ  DE 4 MESES 
DE BALUARTE LS

MATRIZ NEGRA –LOTE 2X1

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS
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PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/Z5PRMKHMnHQ
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3490-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-03


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Sonho HM
Mãe: Mucama do TOP
Sexo: Macho
Altura: 1,65m
Pelagem: Castanho
Data de nascimento: 
18/09/2008

LOTE 4 - ECLIPSE DO ARETE (PARA ATLETAS)

ASSISTA O VÍDEO

CAVALO PARA ATLETAS 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

O cavalo Eclipse do Arete é um belo exemplar do cavalo típico medieval. Por onde passa, chama muita atenção por 
sua elegância, altivez e estrutura forte. Excelente para cavalgadas, romarias e passeios por ser castrado e manso 
nas trilhas, sem refugar. Na prática em provas de adestramento clássico, exige cavaleiros experientes, pois já possui 
diversos movimentos como cedências, apoios, troca de mãos. É criação do Haras Vale do Arete, do cavaleiro André 
Ganc. Seu pai, o garanhão Sonho HM (filho do garanhão importado, Galan), de 1,70 m, possui mais de 55 filhos já 
registrados na ABPSL e de diversas pelagens. É criação do consagrado Haras Modelo, do titular José Carlos Garcia 
(CAL), um dos criatórios precursores de cavalos funcionais no Brasil.  A mãe de Eclipse do Arete, Mucama do TOP, 
uma descendente do garanhão importado Quadrado e da égua Ibéria do TOP (Babel), é aprovada com 77,5 pontos. 
Da criação do Haras do TOP, tanto na linha alta como na linha baixa, Eclipse descende de padreadores de haras 
precursores no Brasil. Oportunidade rara para atletas profissionais e semiprofissionais que buscam um cavalo 
sensível, para frente e altivo em suas competições. Excelente opção também para adestradores que queiram um 
cavalo de movimentos de mãos e pés para suas apresentações em passeios e cavalgadas. Cavalo de estampa, de 
patrão, de encher os olhos!  

CASTRADO E TÍPICO PARA PROVAS E 
ROMARIAS

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/dOQ8ynhYDlw
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3491-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-04


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Azzarro do Castanheiro
Mãe: Xaquema HM
Sexo: Fêmea
Altura: 1,49m
Pelagem: Palomina
Data de Nascimento: 
07/12/2018

LOTE 5 - PROVIDÊNCIA AGUILAR (POTRA DE 15 MESES) 

ASSISTA O VÍDEO

MATRIZ DE EXPOSIÇÃO

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Linda potranca de 15 meses de ótima morfologia. Outra “vedete” deste leilão.
Tem pelagem rara Palomina e produzirá filhos coloridos na fase adulta. Possui andamentos de pista de 
exposição para qualquer criatório, já podendo ser preparada para a exposição internacional agora, em 
maio de 2020, em Tatuí-SP. 
Seu pai, o garanhão palomino Azzarro do Castanheiro, criação da Coudelaria do Castanheiro, da Dra. 
Clélia, é descendente do garanhão importado Donaire.
Xaquema HM, a mãe da Providência Aguilar, é a consagrada ganhadora de pistas de morfologia. Ela é 
da criação do Haras Modelo, filha do garanhão Quina Izabel Quieto.  Providência é a última filha viva do 
Azzarro do Castanheiro, resguardando assim essa genética rara.
Oportunidade única para consumidores que buscam iniciar sua criação com uma futura matriz palomina 
típica e com muita funcionalidade em sua genética.  

PELAGEM RARA E MUITO DESEJADA

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/KwWUmzrDacM
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3492-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-05


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Vaidoso LS
Mãe: Verbena DR
Sexo: Macho
Altura: 1,62m
Pelagem: Tordilho
Data de nascimento: 
10/09/2008

LOTE 6 - ESPIGÃO DR – CAVALO DE FILME

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E PARA CAVALGADAS

CAVALO DE FILME 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Espigão DR é um belo exemplar do cavalo típico de filmes. Atrai olhares por onde passa, devido sua beleza, porte 
e estrutura. Excelente exemplar para cavalgadas, romarias e passeios por ser castrado e manso nas trilhas. Está 
apto para provas de adestramento clássico amador, pois já possui diversos movimentos como cedências, apoios e 
reunião. É criação da Coudelaria do Sol, da proprietária Daniela Reimann. 
Seu pai é o garanhão Vaidoso LS, que leva ao garanhão importado Famoso III. Vaidoso LS possui mais de 30 filhos 
já registrados na ABPSL. É criação do Haras LS, do Sr. Luiz Salgado Filho. 
A mãe de Espigão DR, Verbena DR - castanha e aprovada com 72 pontos - descende do garanhão Poeta WR e da 
égua importada Heroína IV. Tanto na linha alta como na linha baixa, Espigão DR tem sangue de animais importados 
e de grandes estruturas.
Oportunidade rara para consumidores que buscam um cavalo manso, um belo exemplar para suas apresentações 
em passeios, cavalgadas, e para atletas amadores de adestramento clássico em hípicas. Cavalo de rei, rainha e de 
princesas – Cavalo da Família!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/ib5eCVIiw5A
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3493-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-06


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Garrido do Juliana
Mãe: Galícia do Juliana
Sexo: Fêmea
Altura: 1,64m
Pelagem: Castanha
Data de Nascimento: 
06/01/2016

LOTE 7 - MALAGUETA FR – LOTE 2X1

ASSISTA O VÍDEOJÁ CONFIRMADA PRENHEZ DE 3 MESES 
DE GUARDIÃO HI

MATRIZ INBREEDING DE TULUM CSN –
LOTE 2X1

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Égua muito forte, da criação do haras Arena Lusitanos, possui estrutura para produzir cavalos atléticos e 
com lÉgua muito forte, da criação do Haras Arena Lusitanos, possui estrutura para produzir cavalos atléticos 
e com linha alta e baixa com o sangue do Tulum Comando SN. De pelagem castanha avermelhada, segue 
com 3 meses de gestação confirmada do garanhão Guardião HI (filho de Baluarte LS e neto de Peralta dos 
Pinhais). Você já sai na frente com este lote 2x1, economizando tempo na sua criação. Possui funcionalidade 
e toda uma vida fértil de reprodução pela frente. Tem apenas 4 anos! Muito macia montada e foi desbastada 
para o leilão.Seu pai, o garanhão negro Garrido do Juliana, é descendente do garanhão Tulum Comando SN. 
Garrido foi exportado e hoje é padreador nos EUA. É de criação do consagrado Haras do Juliana, da criadora 
Eliane de Almeida Garcia.  A mãe da Malagueta FR é a Galícia do Juliana, do mesmo criatório e também 
é descendente do garanhão Tulum Comando SN. Portanto, aqui temos um inbreeding de Tulum, que é 
um sangue muito procurado na atualidade em cavalos de esportes.Oportunidade única para criadores que 
buscam uma matriz de esportes, podendo neste ano de 2020 criar um potro de funcionalidade comprovada 
e com muita estrutura em sua genética.  GARANTIA DE INVESTIMENTO (*): A Coudelaria Aguilar ressalta o 
interesse em adquirir o potro macho desta égua após os 6 meses de desmame por R$ 10.000 (dez mil reais, 
à vista) caso seja vontade do atual comprador proprietário assim dispor para venda. (*
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PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/MNxGkPTce7E
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3494-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-07


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Solar dos Pinhais
Mãe: Adrenalina dos Pinhais
Sexo: Macho
Altura: 1,73m
Pelagem: Castanho
Data de nascimento: 
17/11/2012

LOTE 8 - IGOR DOS PINHAIS – PARA SALTO

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E MUITO ALTO

CAVALO COM APTIDÃO PARA SALTO 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

O cavalo Igor dos Pinhais é um belo exemplar do cavalo funcional para prática esportiva, incluindo o 
Hipismo de Salto. Chama a atenção por sua altura, porte e estrutura atlética. Excelente exemplar para 
a prática esportiva. Está desbastado na equitação clássica e já realizamos alguns saltos iniciais com ele. 
Tem se mostrado muito franco nos obstáculos, com boa parábola e recolhendo muito bem as mãos. 
Temos vídeos dele no Youtube da coudelaria saltando obstáculos. Foi recentemente castrado. É criação da 
Coudelaria Alegria dos Pinhais, do proprietário Luis Ermírio de Moraes.
Seu pai é o garanhão Solar dos Pinhais, que leva aos pais importados Ninfo e Cenoura. Solar dos Pinhais 
possui mais de 254 filhos já registrados na ABPSL. 
A mãe de Igor dos Pinhais, Adrenalina dos Pinhais, castanha e aprovada com 78,5 pontos, já foi diversas 
vezes Reservada Campeã em exposições da raça. Seus pais são os importados Tango e Oriana. Tanto na 
linha alta como na linha baixa, Igor dos Pinhais tem sangue de animais importados e de grandes estruturas.
Oportunidade rara para atletas amadores e profissionais que buscam um cavalo manso, apto para 
competições e que promove um bom nível de retorno em relação a custo-benefício em competições de 
Salto.

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/0yMBzlCgnks
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3495-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-08


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Diamante Negro do Juliana
Mãe: Xerez do Retiro
Sexo: Macho
Altura: 1,60 m
Pelagem: Castanho
Data de nascimento: 
15/09/2016

LOTE 9 - NOBRE O.A.- FUTURO REPRODUTOR

ASSISTA O VÍDEORECÉM DOMADO

INTEIRO FUTURO REPRODUTOR 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

O cavalo Nobre O.A é um belo exemplar de futuro garanhão. Muito jovem, com apenas três anos e meio, 
foi recentemente desbastado e domado. Mostrou ter um temperamento muito dócil e temos todo o 
primeiro desbaste dele em doma racional gravados em nosso canal do Youtube Coudelaria Aguilar, 
demonstrando a inteligência deste animal e sua submissão. É um cavalo inteiro para quem gosta 
de animais que servirão no seu plantel. É muito macio e equilibrado; muito típico e com morfologia 
impecável, já que é da criação do Orpheu Ávila, juiz da raça PSL.
Seu pai é o garanhão de pelagem negra, Diamante Negro do Juliana, que leva ao Sangue de Tulum 
Comando SN. Diamante Negro do Juliana possui mais de 71 filhos já registrados na ABPSL. 
A mãe de Nobre O.A., Xerez do Retiro, criação do Haras Vale do Retiro, de Eduardo Fischer, é castanha e 
aprovada com 78,5 pontos. Já foi diversas vezes Reservada Campeã em exposições da raça e descende 
do garanhão importado Nervo. Tanto na linha alta como na linha baixa, Nobre O.A. tem sangue de 
animais importados e de muita genética.
Ótima oportunidade para iniciantes que buscam um cavalo manso e um futuro garanhão para seu 
criatório. Excelente relação custo-benefício. Cavalo jovem sem vícios!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/vaqonGOz4-Y
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3496-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-09


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Vaidoso LS
Mãe: Galaxia DR
Sexo: Fêmea
Altura: 1,63m
Pelagem: Tordilha Negra
Data de Nascimento: 
14/10/2016

LOTE 10 - NÚBIA DR – LOTE 2X1

ASSISTA O VÍDEOJÁ CONFIRMADA PRENHÊZ DE
GENEROSO DR

ÉGUA NOVA E  MONTADA –LOTE 2X1

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Égua típica, muito alta e forte. Segue confirmada de 2 meses de gestação do Garanhão Generoso DR que também 
Égua típica, muito alta e forte. Segue confirmada de 2 meses de gestação do garanhão Generoso DR, que também é 
filho de Vaidoso LS, ou seja, um verdadeiro inbreeding. Você já sai na frente com este lote 2x1, economizando tempo 
na sua criação. Muito macia montada e atlética, foi desbastada para provas de adestramento. Tem andamentos 
ritmados, de boa condução e índole. 
Seu pai é o garanhão Vaidoso LS, que leva ao garanhão importado Famoso III. Vaidoso LS possui mais de 30 filhos 
já registrados na ABPSL e é criação do Haras LS, do Sr. Luiz Salgado Filho.  
A mãe de Núbia DR é a Galaxia DR, aprovada com 75 pontos e com altura de 1,70 m; vem do criatório da Coudelaria 
do Sol, da proprietária Daniela Reimann, e foi exportada para os EUA, portanto, Núbia DR é muito jovem ainda – três 
anos e meio de idade - e tem tudo para crescer ainda mais!
Oportunidade única para consumidores que buscam uma égua de sela confortável para adestramento amador, 
mansa para a família, para quem quer neste ano um potro de tipicidade comprovada e com muita funcionalidade 
em sua genética.  GARANTIA DE INVESTIMENTO (*): A Coudelaria Aguilar ressalta o interesse em adquirir o potro 
macho desta égua após os 6 meses de desmame por R$ 10.000 (dez mil reais, à vista) caso seja vontade do atual 
comprador proprietário assim dispor para venda. 
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PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/UBr1NNc_J7I
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3497-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-10


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Vencedor JB
Mãe: Évora do Castanheiro
Sexo: Macho
Altura: 1,62m
Pelagem: preto sólido
Data de nascimento: 
21/12/2015

LOTE 11 - MATUTO DO CASTANHEIRO – EXPORTAÇÃO

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E PELAGEM NEGRA

CAVALO EXPORTAÇÃO 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Matuto do Castanheiro é um belo exemplar do cavalo típico de filmes, “o cavalo negro do Zorro”. Muito 
bonito, e quanto mais suado, mais brilhante fica sua pelagem negra. Possui boa altura e recentemente foi 
castrado. Excelente exemplar para cavalgadas, romarias e passeios. Está apto para provas de adestramento 
clássico amador; e possui Raio X exportável para futura exportação. É um cavalo jovem, de apenas 4 anos, 
ao qual ainda será aplicado o treinamento da equitação clássica. É criação da Coudelaria do Castanheiro, da 
proprietária Dra. Clélia. 
Seu pai é o garanhão Vencedor JB, que leva ao garanhão Nobel do Retiro, outro expoente da raça PSL. 
Vencedor JB foi exportado e possui mais de 30 filhos já registrados na ABPSL.  
A mãe de Matuto do Castanheiro é Évora do Castanheiro, de pelagem preta e aprovada com 77 pontos; 
descendente do garanhão Zurquis Comando SN. Matuto do Castanheiro traz em seu pedigree o sangue de 
animais de grandes estruturas e pelagens raras exóticas. 
Excelente oportunidade para quem busca um cavalo manso para apresentações em passeios, cavalgadas e 
para os atletas amadores de adestramento clássico em hípicas. Cavalo de exportação e de grande presença!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/QHZSfxwkwJk
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3498-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-11


LOTE 11 - MATUTO DO CASTANHEIRO – EXPORTAÇÃO

1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Guru do Top
Mãe: Xiba
Sexo: Macho
Altura: 1,62m
Pelagem: Tordilha
Data de nascimento: 
26/09/1995

LOTE 12 - PRÍNCIPE XANGAI SMAR – PARA ESCOLINHAS

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E PARA ADESTRAMENTO 
AMADOR

CAVALO PARA ESCOLINHAS 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

O cavalo Príncipe Xangai Smar, é um belo exemplar do cavalo funcional para escolinhas e adestramento clássico 
para amadores e competições. Cavalo já de idade e professor, muito manso e forte. Sempre chama muita atenção 
por seu trote de movimentação elevada e cadenciada. Excelente exemplar para passeios e cavalgadas. Foi domado 
na equitação clássica e conhece diversos movimentos de pistas de adestramento hípico. 
Seu pai é o garanhão Guru do TOP, que é descendente do importado Broquel. 
Guru do TOP possui mais de 35 filhos registrados na ABPSL e é da criação do renomado Haras do TOP, de Tonico 
Pereira.
A mãe de Príncipe Xangai Smar é a égua importada Xiba, comprovada e descendente dos pais importados Habanero 
VIII e Marialva. Tanto na linha alta como na linha baixa, Príncipe Xangai Smar apresenta sangue de animais 
importados e de grandes estruturas.
Possui melanoma controlado na cauda devido à idade, não prejudicando em nada seu andamento e funcionalidade.
Oportunidade para consumidores que buscam um cavalo manso e apto para competição de adestramento hípico 
e realizar seus passeios em família. Cavalo professor!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/u22lGsLmtPA
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3499-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-12


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Soberano (Hostil)
Mãe: Guria do Castanheiro
Sexo: Macho
Altura: 1,75m
Pelagem: tordilho
Data de nascimento: 
01/10/2015

LOTE 13 - MAGNO DO CASTANHEIRO - FUTURO REPRODUTOR

ASSISTA O VÍDEORECÉM DOMADO – MUITA GENÉTICA

INTEIRO FUTURO REPRODUTOR 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Grande lote deste leilão! Um dos animais mais procurados e consultados, Magno do Castanheiro é um belo 
exemplar de futuro garanhão. Muito jovem, com apenas 4 anos e meio, foi recentemente desbastado e 
domado. Apresenta um temperamento muito dócil. Temos todo o primeiro desbaste dele em doma racional 
onde é demonstrada sua inteligência e sua submissão. Cavalo inteiro pronto para ser utilizado em qualquer 
criatório que deseje aprimorar seu plantel, dimensionando em suas éguas a funcionalidade e trazendo 
o sangue da linhagem HOSTIL, muito procurada em todo o mundo. É muito alto, forte, com movimentos 
impecáveis e atléticos. Muito típico e com a harmoniosa morfologia característica do PSL.Seu pai é o garanhão 
importado Soberano, que leva ao sangue de Hostil.  Soberano, possui 1,71 m de altura, tem inúmeros filhos 
registrados no mundo e é aprovado como garanhão com 76 pontos. A mãe de Magno do Castanheiro, 
Guria do Castanheiro, criação da Coudelaria do Castanheiro, da Dra. Clélia, é castanha e aprovada com 
78,5 pontos. É muita alta e descende do garanhão Zurquis Comando SN. Genética comprovada de cavalos 
com aptidão esportiva e com possibilidade de filhos coloridos. Magno está sendo preparado para ser um 
garanhão aprovado e já cobriu algumas éguas deste leilão que seguem prenhas dele. A Coudelaria Aguilar 
se reserva de 10 coberturas deste lindo exemplar.Oportunidade rara para criadores que buscam um cavalo 
manso e futuro garanhão para seu criatório. O cavalo dos sonhos; alto, funcional e com muita genética!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/bgAPFoBTzms
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3500-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-13


LOTE 13 - MAGNO DO CASTANHEIRO - FUTURO REPRODUTOR

1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Xilofone do TOP
Mãe: Salinar RA
Sexo: Fêmea
Altura: 1,59m
Pelagem: Castanha
Data de Nascimento: 
13/12/2012

LOTE 14 - ISOLDA HSF – LOTE 2X1

ASSISTA O VÍDEOCOBERTA POR MAGNO DO 
CASTANHEIRO

ÉGUA MONTADA –LOTE 2X1

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Égua típica, muito mansa e forte. Segue confirmada de 1 mês de gestação do cavalo inteiro Magno do Castanheiro 
(ainda não aprovado como reprodutor junto à ABPSL). Segue coberta de Magno do Castanheiro. Você já sai na frente 
com este lote 2x1, economizando tempo na sua criação após confirmação. Muito macia montada e foi desbastada 
para o leilão. Tem andamentos macios, de boa condução e índole. 
Seu pai, o garanhão Xilofone do TOP, descendente de Quattro do TOP. 
Xilofone do TOP possui 75 pontos de aprovação com mais de 35 filhos já registrados na ABPSL. É criação do 
consagrado Haras do TOP, um dos precursores da raça no Brasil. 
A mãe de Isolda HSF é a Salinar RA, do criatório do comandante Rolim Amaro. Possui 1,65 m de altura e 75 pontos 
de aprovação; descendente do garanhão Alvado RA.
Essa égua de sela confortável e mansa é uma boa oportunidade para quem busca passeios em família e a chance de 
criar em 2020 um potro de tipicidade comprovada e com muita funcionalidade em sua genética.  
GARANTIA DE INVESTIMENTO (*): A Coudelaria Aguilar ressalta o interesse em adquirir o potro macho desta 
égua após os 6 meses de desmame por R$ 10.000 (dez mil reais, à vista) caso seja vontade do atual comprador 
proprietário assim dispor para venda 
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PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/oETS_zO-zds
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3501-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-14


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

PPai: Delta IGS
Mãe: Gaia do Retiro
Sexo: Fêmea
Altura: 1,62 m
Pelagem: baia dourada
Data de Nascimento: 
11/11/2015

LOTE 15 - MAGIA CAC – LOTE 2X1

ASSISTA O VÍDEO

ÉGUA NOVA E MONTADA –LOTE 2X1

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Égua muito típica, muito expressiva e feminina. Segue confirmada de 1 mês de gestação do cavalo inteiro 
Magno do Castanheiro (ainda não aprovado como reprodutor junto à ABPSL). Segue coberta de Magno do 
Castanheiro. Você já sai na frente com este lote 2x1, economizando tempo na sua criação após confirmação. 
Muito macia montada e atlética. Foi desbastada para provas de adestramento. Tem andamentos ritmados, 
de boa condução e índole. Seu pai é o garanhão baio Delta IGS, que leva ao garanhão importado Quartilho.
Delta IGS serviu a Coudelaria Amor e Cura, do criador Rodrigo Betarelli e já possui diversos produtos 
registrados na ABPSL. A mãe de Magia CAC é a matriz negra Gaia do Retiro, aprovada com 72 pontos, com 
descendência de Violino do Retiro. É de criação e propriedade de Eduardo Fischer, do Haras Vila do Retiro.
Ainda muito jovem, com 4 anos e meio, Magia tem tudo para despontar nas pistas e ser excelente matriz de 
pelagem exótica. Oportunidade única para consumidores que buscam uma égua de sela confortável para 
adestramento amador e mansa para a família, obtendo neste ano de 2020 a possiblidade de criar um potro 
de tipicidade comprovada e com muita funcionalidade em sua genética.  
GARANTIA DE INVESTIMENTO (*): A Coudelaria Aguilar ressalta o interesse em adquirir o potro macho 
desta égua após os 6 meses de desmame por R$ 10.000 (dez mil reais, à vista) caso seja vontade do atual 
comprador proprietário assim dispor para venda. 
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COBERTA COM MAGNO DO 
CASTANHEIRO

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/y9DpFn1IUE8
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3502-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-15


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Gengibre Comando SN
Mãe: Zira do Castanheiro
Sexo: Fêmea
Altura: 1,65m
Pelagem: Baia com listra de 
burro
Data de Nascimento: 
19/09/2016

LOTE 16 - NICE DO CASTANHEIRO – LOTE 2X1

ASSISTA O VÍDEOPELAGEM EXÓTICA LISTRA DE BURRO 
-SORRAIA

ÉGUA NOVA E MONTADA –LOTE 2X1  

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Égua de grandes angulações e atlética. Segue confirmada de 1 mês de gestação do cavalo inteiro Magno do 
Castanheiro (ainda não aprovado como reprodutor junto à ABPSL). Segue coberta de Magno do Castanheiro. 
Você já sai na frente com este lote 2x1, economizando tempo na sua criação após confirmação. Muito 
macia montada e atlética e foi desbastada para o leilão. Muito mansa, de boa índole, calma e dócil. Égua 
para crianças. Apresenta uma pelagem exótica e rara com uma “listra de burro” no dorso e patas rajadas 
leopardo (descendente Sorraia).Seu pai é o garanhão Gengibre Comando SN, com 1,75 m de altura e que 
leva ao garanhão Tulum Comando SN com a Baunilha Comando SN (Vulcão dos Pinhais). Gengibre Comando 
SN é propriedade da Coudelaria do Castanheiro, da Dra. Clélia, e já possui mais de 35 produtos registrados 
na ABPSL. A mãe da Nice do Castanheiro é a matriz Zira do Castanheiro, aprovada com 71,5 pontos, com 
descendência do garanhão importado Luar II (Falcão). Portanto, a Nice do Castanheiro é muito jovem ainda, 
com 3 anos e meio e tem tudo para despontar nas pistas e ser excelente matriz de pelagem exótica.
Oportunidade única nessa égua de sela confortável para adestramento amador e mansa para a família e 
especialmente para crianças. Ainda com a vantagem de obter neste ano de 2020 um potro de tipicidade 
comprovada e com muita funcionalidade em sua genética.GARANTIA DE INVESTIMENTO (*): A Coudelaria 
Aguilar ressalta o interesse em adquirir o potro macho desta égua após os 6 meses de desmame por R$ 
10.000 (dez mil reais, à vista) caso seja vontade do atual comprador proprietário assim dispor para venda. 
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PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/nm0PeeCWkYY
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3503-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-16


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Gengibre Comando SN
Mãe: Delicada Comando SN
Sexo: Macho
Altura: 1,66m
Pelagem: Lobuno - raro
Data de nascimento: 
10/12/2013

LOTE 17 - JAMBOLÃO COMANDO SN – LOBUNO

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E PELAGEM RARA

CAVALO COM APTIDÃO PARA
ADESTRAMENTO 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Jambolão Comando SN é um belo exemplar do cavalo funcional para prática esportiva – para iniciantes 
no esporte amador de adestramento no meio Hípico. Destaca-se por sua altura, porte e estrutura 
atlética. Tem tipicidade e uma pelagem rara, Lobuna. Ao se exercitar, vai ficando todo negro devido 
ao suor. Quando seco, apresenta uma pelagem acinzentada. Está sendo preparado na equitação 
clássica e já realizamos algumas reprises. Mostrou-se muito franco, bastante concentrado e também 
com muita amplitude nos andamentos. Acabou de ser castrado.  É de criação de Simone Nowak.
Seu pai é o garanhão Gengibre Comando SN, com 1,75 m de altura, e que leva ao garanhão Tulum 
Comando SN com a Baunilha Comando SN (Vulcão dos Pinhais).
Gengibre Comando SN é propriedade da Coudelaria do Castanheiro, da Dra. Clélia, e já possui mais de 
35 produtos registrados na ABPSL. 
A mãe de Jambolão Comando SN é a Delicada Comando SN, negra e aprovada com 75,5 pontos; 
descendente de nomes importantes na raça, como Vulcão Dos Pinhais e Unara CSN. Sangue de 
animais funcionais e de grandes estruturas.
Oportunidade rara para atletas amadores e profissionais que buscam um cavalo manso, para suas 
competições e com ótima relação de custo-benefício em adestramento clássico. 

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/oooDeAtQolQ
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3504-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-17


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Guardião HI
Mãe: Junção HI
Sexo: Fêmea
Altura: 1,59m
Pelagem: Castanho
Data de Nascimento: 
29/09/2017

LOTE 18 - OBREIRO HI (POTRANCO 27 MESES)

ASSISTA O VÍDEOMUITO ALTO E FUNCIONAL

POTRANCO 27 MESES INTEIRO

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Potranco de 27 meses, inteiro, com estrutura fortíssima em ossatura – Potranco de futuro.
Sangue totalmente fechado na criação Iannoni de cavalos funcionais. Possui andamentos de cavalo de 
esporte e com boa amplitude. Dorso forte e flexível e boa movimentação de galope. Recém-recolhido 
do pasto, será  preparado para esporte e passeios.
Seu pai, o garanhão castanho Guardião HI, criação do Haras Ianonni, é descendente de Baluarte LS 
(Peralta dos Pinhais), garanhão cujo semen será ofertado neste leilão. Portanto, Obreiro HI é neto de 
Baluarte LS.
A mãe de Obreiro HI é a palomina Junção HI, filha do garanhão alazão Dom HI (solar dos Pinhais). 
Obreiro HI carrega muita genética de pelagens palomina e alazã, resguardando assim essa genética 
rara. Possui em sua área frontal da cabeça a marca de um coice que recebeu quando ainda potrinho, 
sendo um aspecto meramente estético, sem qualquer prejuízo de funcionalidade.
Oportunidade única para as famílias, para sitiantes que queiram criar seu primeiro cavalo Lusitano 
até a fase adulta, podendo domá-lo da maneira que prefiram.  

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/qkrczK9nztE
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3505-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-18


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Alepo do Arete
Mãe: Forza do Nico
Sexo: Macho
Altura: 1,70m
Pelagem: Negro
Data de nascimento: 
01/01/2017

LOTE 19 - NOTURNO VR 

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E PELAGEM RARA

CAVALO COM APTIDÃO PARA ADES-
TRAMENTO 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

O cavalo Noturno VR é um belo exemplar de funcionalidade, ideal para iniciantes no esporte 
amador de adestramento no meio Hípico. Chama atenção por sua altura, 1,70 m, pelagem negra, 
porte e estrutura atlética. Excelente exemplar para a prática esportiva e passeios. Tem tipicidade, 
é jovem e possui uma pelagem muito procurada: a negra. O verdadeiro Cavalo do Zorro! Ele está 
sendo preparado na equitação clássica e já realizamos algumas reprises. Mostrou-se muito franco, 
concentrado e também com muita amplitude nos andamentos. Recentemente castrado.  
Seu pai é o garanhão Alepo do Arete (Sonho HM - criação do Haras Modelo), com 1,70 m de altura. 
Alepo do Arete é propriedade do Haras Vila da Rainha, e já possui mais de 49 produtos registrados 
na ABPSL. 
A mãe de Noturno VR é a Forza do Nico, negra e aprovada com 73,5 pontos; descendente Blecaute do 
Arete. Sangue de animais funcionais e de grandes estruturas.
Oportunidade rara para atletas amadores e profissionais que buscam um cavalo manso, para suas 
competições e com boas vantagens de custo-benefício em adestramento clássico.

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 

19

https://youtu.be/AedLg-DBF7Q
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3506-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-19


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Famoso do Montebello
Mãe: Colina Santana
Sexo: Fêmea
Altura: 1,52m
Pelagem: Tordilha
Data de Nascimento: 
17/01/2019

LOTE 20 - PINTURA AGUILAR (POTRA DE 15 MESES)

ASSISTA O VÍDEOMUITO FORTE E FUNCIONAL

MATRIZ DE EXPOSIÇÃO

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Linda Potranca de 15 meses de impecável morfologia – mais um destaque deste leilão.
Muito forte e alta, com potente estrutura. Possui andamentos de pista de exposição para qualquer 
criatório, já podendo ser preparada para a exposição internacional agora, em maio de 2020, em Tatuí-
SP. 
Seu pai, o garanhão baio exportado Famoso do Montebello, descendente do garanhão Astral dos 
Diamantes (Quadro do TOP). Famoso, aprovado com 72,5 pontos e com altura de 1,66 m, possui mais 
de 20 filhos registrados na ABPSL, servindo nestes últimos anos na Fazenda Santana.
A mãe da Pintura Aguilar é a Colina Santana, com 72 pontos, criação da Fazenda Santana e filha do 
garanhão Trevo do Pinheiro. Ela carrega genética de pelagem colorida e será uma grande reprodutora.
Oportunidade única para consumidores que buscam iniciar sua criação com uma futura matriz típica, 
com muita funcionalidade em sua genética.  

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/ymsNUTM296E
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3507-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-20


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Zeus do Bosque
Mãe: Gema HM
Sexo: Macho
Altura: 1,60m
Pelagem: Tordilho
Data de nascimento: 
30/08/2016

LOTE 21 - NEPTUNO AGUILAR – EXPORTAÇÃO

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E MUITO MANSO

CAVALO EXPORTAÇÃO 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Neptuno Aguilar é um belo exemplar típico de crianças, o cavalo da família. Muito bonito e equilibrado, e se 
tornará todo branco, como um cavalo de princesa. Possui boa altura e recentemente foi castrado. Excelente 
para cavalgadas, romarias e passeios. Está apto para provas de adestramento clássico amador, mostrou-se 
muito equilibrado e com ótimo galope. Possui Raio X exportável para futura exportação. É um cavalo jovem 
de apenas 3 anos e meio. É da nossa criação e possui, portanto, um temperamento doce, sublime. É o cavalo 
da minha filha, montamos nele sem sela. Cavalo para qualquer amador. Cavalo da capa do leilão!
Seu pai é o garanhão palomino, Zeus do Bosque, que leva ao garanhão importado Donaire, importado por 
José Victor Oliva. Zeus do Bosque possui mais de 12 filhos já registrados na ABPSL.  
A mãe de Neptuno Aguilar é a Gema HM, de pelagem izabel e aprovada com 77 pontos; descendente do 
garanhão importado Quieto. Tanto na linha alta como na linha baixa, Neptuno Aguilar tem sangue de 
animais de grandes funcionalidades e temperamento dócil.
Oportunidade rara para consumidores que buscam um cavalo manso, para suas apresentações em passeios, 
cavalgadas e para atletas amadores de adestramento clássico em hípicas. Cavalo de exportação e de grande 
presença!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/FIQLL5reopU
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3508-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-21


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Famoso do Montebello
Mãe: Lua da Andaluzia
Sexo: Fêmea
Altura: 1,50m
Pelagem: Alazã
Data de Nascimento: 
18/12/2018

LOTE 22 - PAZ AGUILAR (POTRA DE 15 MESES)

ASSISTA O VÍDEOPELAGEM RARA E MUITO DESEJADA

MATRIZ DE EXPOSIÇÃO

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Linda potranca de 15 meses.
Destaca-se por sua pelagem alazã, podendo produzir filhos coloridos na fase adulta, principalmente 
palominos, quando cruzar com isabéis. Possui andamentos de pista de exposição para qualquer 
criatório, já podendo ser preparada para a exposição internacional agora, em maio de 2020, em Tatuí-
SP. 
Seu pai, o garanhão baio exportado Famoso do Montebello, descendente do garanhão Astral dos 
Diamantes (Quadro do TOP). Famoso, aprovado com 72,5 pontos e 1,66 m, possui mais de 20 filhos 
registrados na ABPSL, servindo nestes últimos anos na Fazenda Santana.
A mãe de Paz Aguilar é a Lua da Andaluzia, criação do Haras Andaluzia, do criador Fernando Sicarelli. 
Lua da Andaluzia é descendente de E-Vero do Vouga (Violino SS). Paz Aguilar é a chance de ganhar em 
pistas com uma matriz alazã, resguardando assim essa genética rara.
Oportunidade única para consumidores que buscam iniciar sua criação com uma futura matriz alazã 
típica e com muita funcionalidade em sua genética.

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/xZG4vMuvt6w
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3509-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-22


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Dom HI
Mãe: Frutti HI
Sexo: Macho
Altura: 1,62m
Pelagem: Alazão
Data de nascimento: 
27/10/2015

LOTE 23 - MAGO HI - FUTURO REPRODUTOR

ASSISTA O VÍDEORECÉM DOMADO – MUITA GENÉTICA

INTEIRO FUTURO REPRODUTOR 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Grande lote deste leilão, um dos animais mais procurados e consultados, o cavalo Mago HI é um belo 
exemplar de futuro garanhão alazão. Muito jovem, com apenas 4 anos e meio, foi recentemente desbastado 
e domado. Dono de um temperamento muito dócil, o que pode ser observado no seu primeiro desbaste 
em doma racional, onde foi demonstrada a inteligência deste animal e sua submissão. É um cavalo inteiro 
para qualquer criatório utilizar em seu plantel para dar funcionalidade em suas éguas. Muito típico e com 
morfologia impecável do PSL.
Seu pai é o garanhão Dom HI, que é descendente de Solar dos Pinhais.  Dom HI, também alazão, possui mais 
de 48 filhos registrados na ABPSL. 
A mãe de Mago HI é a Frutti HI, criação do Haras Ianonni; aprovada com 74 pontos. É muito alta e descende do 
garanhão Peralta dos Pinhais. Genética comprovada de cavalos com aptidão esportiva e com possibilidade 
de filhos coloridos. 
Mago HI está sendo preparado para ser um garanhão aprovado e cobriu algumas éguas de nossa coudelaria 
para criar palominos.
A Coudelaria Aguilar se reserva de 10 coberturas deste lindo exemplar.
Oportunidade rara para criadores que buscam um cavalo atlético e futuro garanhão para seu criatório. O 
cavalo dos sonhos, alazão, funcional e com muita genética!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/QLKfR7nFy7E
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3510-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-23


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Parágrafo do TOP
Mãe: Zira do Castanheiro
Sexo: Macho
Altura: 1,62m
Pelagem: Tordilho
Data de Nascimento: 
28/11/2017

LOTE 24 - ORVALHO DO CASTANHEIRO (POTRANCO 25 MESES)

ASSISTA O VÍDEOMUITO ALTO E FUNCIONAL

POTRANCO 25 MESES INTEIRO

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS 

Potranco de 25 meses inteiro com estrutura fortíssima em ossatura –  Potranco de futuro.
Único filho de Parágrafo do TOP desta geração no Brasil. Possui andamentos excepcionais de cavalo esportivo 
e com boa amplitude. Dorso forte e flexível e boa movimentação de passo e galope. Recém-recolhido do 
pasto, estará sendo preparado para exposição e ser futuro reprodutor da raça.
Seu pai, o garanhão Parágrafo do TOP, criação do Haras TOP, é descendente do garanhão importado 
Afiançado de Flandes, (base de toda a criação TOP). Parágrafo do TOP possui 80 pontos de aprovação e 
possui mais de 94 filhos registrados. 
A mãe de Orvalho do Castanheiro é a matriz Zira do Castanheiro, aprovada com 71,5 pontos, com 
descendência do garanhão importado Luar II (Falcão).
Orvalho do Castanheiro carrega muita genética, com forte promessa para o esporte e reprodução.
Oportunidade única para criadores que buscam o seu Futuro Garanhão –Potro do Futuro.

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/1z6eICosH1o
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3511-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-24


1º LEILÃO VIRTUAL - CAVALOS DE SELA E PASSEIO
APRESENTA:

Pai: Tulum Comando SN
Mãe: Splenda do Retiro
Sexo: Macho
Altura: 1,65m
Pelagem: Tordilha
Data de nascimento: 
21/11/2014

LOTE 25 - LATIDO DO DROSA – EXPORTAÇÃO

ASSISTA O VÍDEOCASTRADO E FUNCIONAL

CAVALO EXPORTAÇÃO 

02 DE ABRIL, TRANSMISSÃO PELO CANAL RURAL.
Condições do leilão: 34 PARCELAS

Latido do Drosa é um belo exemplar do cavalo típico de filmes, o cavalo medieval. Muito bonito e forte. 
Possui ótima altura e recentemente foi castrado. Excelente exemplar para adestramento clássico. Possui 
Raio X exportável para futura exportação. É um cavalo jovem de apenas 5 anos e meio com uma vida 
esportiva toda pela frente. É criação do Haras do Drosa, do proprietário Roberto Pedrosa. 
Seu pai é o garanhão de 1,70 m, Tulum Comando SN, que possui mais de 138 filhos já registrados na ABPSL.  
A mãe de Latido do Drosa é a Splenda do Retiro, baia e aprovada com 75 pontos; descendente do garanhão 
Dardo II-IV. Tanto na linha alta como na linha baixa, Latido do Drosa tem sangue de animais de grandes 
estruturas e funcionalidade.
Oportunidade rara para consumidores que buscam um cavalo manso, para atletas amadores de 
adestramento clássico em hípicas. Cavalo de exportação!

PARA LANCES, CLIQUE AQUI! 
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https://youtu.be/ZTmGzejWg6A
https://www.programaleiloes.com/prelance/lote/3512-1-leilao-cavalos-sela-de-passeio-cabanha-aguilar-lote-25


O presente regulamento estabelecerá normas específicas que serão observadas durante o I 
Leilão Virtual Cavalos de Selas e Passeios – PSL a ser realizado  em 02 de abril de 2020, sendo 
que seu cumprimento será  obrigatório a todos aqueles que, na condição de convidados, 
participantes e/ou promotor do evento, realizarem a aquisição ou venda de animal(is) 
ou semen, ou como mero espectador, não podendo se escusar de aceitá-lo ou cumpri-lo 
alegando que não o conhecem (Artigo 3o da Lei de introdução ao Código Civil). 

1) Todos os lances serão, obrigatoriamente, multiplicados por 34 (trinta e quatro) parcelas 
para estabelecer o preço final do animal à venda. 

2) Das condições de pagamento: Os compradores dos lotes arrematados poderão optar 
pelas seguintes condições de pagamento:
a) Em 34 (trinta e quatro) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas à vista, mais 2 (duas) parcelas para 
30 (trinta) dias, mais 2 (duas) parcelas para 60 (sessenta) dias, mais 2 (duas) parcelas para 
90 (noventa) dias e mais 2 (duas) parcelas para 120 (cento e vinte) dias, todas contadas da 
data do leilão virtual e mais o saldo restante em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais, 
sucessivas, sem juros representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança 
será desdobrada conforme o prazo acima; ou
b) Em 12 (doze) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas à vista, mais 2 (duas) parcelas para 30 
(trinta) dias, contados da data do leilão virtual e mais o saldo restante em 8 (oito) parcelas 
iguais, mensais, sucessivas, sem juros, representadas por uma única nota promissória rural, 
cuja cobrança será desdobrada conforme o prazo acima. Para esta opção, será concedido 
aos compradores um desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da arrematação. 
Sobre a comissão da leiloeira de 8,5% (oito por cento e meio) não será concedido desconto; 
c) Em 2 (duas) parcelas, sendo 1 (uma) parcela à vista e mais 1 (uma) parcela para 30 dias, 
contados da data do leilão, sem juros, representadas por uma única nota promissória rural, 
cuja cobrança será desdobrada conforme o prazo acima. Para esta opção, será concedido 
um desconto de 8,5% (oito e meio por cento) sobre o valor total da arrematação. Sobre a 
comissão da leiloeira de 8,5% (oito por cento e meio) não será concedido desconto;
e) Para pagamento via cartão de crédito em até 10 (dez) parcelas fixas será concedido 
desconto de 10% (dez por cento). Sobre a comissão da leiloeira de 8,5% (oito por cento e 
meio) não será concedido desconto; 
f) Para pagamento à vista será concedido desconto de 10% (dez por cento). Sobre a comissão 
da leiloeira de 8,5% (oito por cento e meio) não será concedido desconto;
g) Os lances só poderão ser múltiplos de R$ 20,00 ou R$ 30,00 no mínimo. Por exemplo: R$ 
200,00, R$ 220,00, R$ 250,00 e assim por diante ou a critério do leiloeiro. 
3) O comprador se declara, desde já, conhecedor de todas as condições do I Leilão Virtual 
Cavalos de Sela e Passeio – PSL e, a partir do momento em que manifestar seu interesse na 
compra de um animal por meio da oferta de um lance virtual ou pré-lance fica estabelecida 
sua definitiva vinculação e aceitação às condições acima explicitadas. 
4) Nas transações realizadas dentro ou fora do estado, havendo incidência de ICMS, a 
responsabilidade do pagamento será por conta do vendedor. 
5) Os animais ficarão sob a guarda do vendedor até o momento em que sejam solicitados 
para embarque, desde que seja obedecido o item 7 deste regulamento. O próprio ato de 
embarque será de responsabilidade do comprador. 
6) A retirada dos animais adquiridos no I Leilão Virtual de Cavalos de Selas e Passeios – 
PSL Coudelaria Aguilar deverá ser feita até as 12 horas do dia 13/04/2020 (segunda feira), 
após todos os acertos de contas. Após esta data, fica reservado ao vendedor o direito de 
cobrar estadia diária do(s) animal(ais), no valor estipulado de R$ 29,70 por animal, podendo 
o comprador manter o cavalo na Coudelaria até no máximo 120 dias deste prazo, mediante 
um novo contrato de estabulagem do animal a ser firmado entre as partes. 
7) A retirada dos lotes arrematados é de inteira e exclusiva responsabilidade do comprador, 
isentando o vendedor, o leiloeiro e a empresa leiloeira de qualquer responsabilidade por 
acidentes que possam ocorrer durante a movimentação e retirada dos animais adquiridos. 
8) O vendedor entregará ao comprador no ato da retirada do(s) animal(is) cópia do Certificado 
de Registro. O registro original, bem como a transferência de propriedade, será feita ao 
comprador quando da liquidação total da transação. 

TERMO ADITIVO AO REGULAMENTO ÚNICO
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9) O vendedor poderá a seu exclusivo critério revender o animal pelo preço alcançado 
no leilão, acrescido das demais despesas ou ainda, à sua opção executar o comprador se 
este não efetuar o pagamento do preço, recaindo sobre o comprador todas as despesas 
decorrentes da execução. 
10) A Coudelaria Aguilar, reserva o direito de não aceitar lances dados por pessoa que a 
seu critério julgar não responsável, assim como o leiloeiro poderá não aceitar lances que 
considere aviltantes. 
11) O comprador autoriza expressamente, por este regulamento, a Coudelaria Aguilar, a 
fazer comunicação de seu nome a instituições de proteção ao crédito, face a qualquer atraso 
ou falta de pagamento dos compromissos assumidos neste leilão, prestações de compra, 
comissões ou taxas extraordinárias. 
12) Foram dispensados os necessários cuidados para que o catálogo virtual esteja correto. 
Eventuais correções feitas pelo leiloeiro prevalecerão sobre as constantes do catálogo. 
Todas as informações constantes do catálogo virtual são de responsabilidade do vendedor. 
DAS REGRAS EXCLUSIVAS PARA VENDAS INTERNACIONAIS 
13) Condições de pagamento: 50% (cinquenta por cento) do valor total do(s) animal(ais) 
arrematado(s), mais a comissão da leiloeira de 8,5% (oito por cento e meio) sobre o valor 
total do arremate à vista e mais 50% (cinquenta por cento) do valor total do(s) animal(ais) 
arrematado(s) uma semana antes do embarque do(s) animal(ais) arrematado(s). 
14) O(s) animal(ais) arrematado(s) permanecerão na Coudelaria Aguilar sob suas expensas, 
aguardando liberação de embarque para o país de destino. Até 60 (sessenta) dias da data 
do leilão não haverá incidência de custo de manutenção no estábulo para o comprador. 
15) O comprador se compromete a assumir custos de repatriação do(s) animal(ais) vendido(s) 
caso seja(m) impedido(s) de ingressar(em) no território de destino, se a quarentena daquele 
país, afim de resguardar o acordo sanitário entre este país e o Brasil, assim o classificar. 
16) Caso ocorra a hipótese do item 15 acima, o vendedor se compromete a restituir ao 
comprador o(s) valor(es) pago(s) pelo(s) animal(ais) adquirido(s) (exceto o percentual de 
8,5% referente a comissão de compra paga pelo comprador diretamente à leiloeira). 
17) Os custos decorrentes dos trâmites de exportação do(s) animal(ais) adquirido(s), tais 
como, mas não se limitando à estes, exames sanitários, frete interno até o aeroporto, 
despachos aduaneiros, taxas da ABPSL, fretes aéreos, quarentena, acompanhamento 
médico veterinário, despesas aduaneiras, bem como eventuais impostos e taxas que se 
originem na nacionalização do(s) animal(ais) no país de destino são de total e exclusiva 
responsabilidade do comprador. 

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE COBERTURAS – LOTE 01

18) Serão ofertadas apenas 05 coberturas com valores fixo de R$ 3.000,00 para cada 
cobertura, do Lote 01 do Garanhão Baluarte LS aprovado na ABPSL. 
19) Condições de pagamento: O comprador do lote 01 poderá optar por uma das seguintes 
condições de pagamento:
a) Pagamento em 05 (cinco) parcelas fixas iguais, mensais, sucessivas, sem juros  
representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será desdobrada a 
partir da data do leilão; 
b) O desconto para pagamento à vista será de 10% (Dez por cento). Sobre a comissão da 
leiloeira de 8,5% (oito por cento e meio) não será concedido desconto. 
20) O comprador deverá fazer uso da cobertura adquirida até a data máxima de 30 de 
Novembro de 2020. As reprodutoras deverão ser registradas na ABPSL, sendo que o 
proprietário do reprodutor ou responsável pelo sêmen poderá a seu critério, ampliar o 
prazo de uso da cobertura ou ainda, autorizar a padreação de reprodutoras de outras raças. 
Contato com a Arena Lusitanos – Sr. Fernando Rodrigues Neto.
21) Quanto ao uso efetivo da cobertura adquirida é dever do comprador: 
a) Entrar em contato com o proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor em até 
15 (quinze) dias após a realização do leilão virtual para programar o uso da cobertura; 
b) Assumir todos os custos referentes ao transporte do sêmen e também quanto à 
inseminação artificial; 
c) Após a realização da inseminação artificial o comprador deverá informar ao proprietário 
ou responsável do sêmen a data da referida inseminação, bem com osua confirmação, 
informando os dados da reprodutora inseminada para que seja feita a comunicação 
de cobertura junto à ABPSL, respeitando obrigatoriamente o prazo de 30 dias após a 
inseminação. Caso o comprador opte por realizar a TE (transferência de embrião), o 
comprador deverá informar os dados da doadora, os dados da receptora, além da data de 
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referida inseminação; 
d) O comprador é responsável por todos os custos para a utilização do sêmen congelado, bem 
como para o acompanhamento reprodutivo de sua reprodutora. 
22) O proprietário do reprodutor ou responsável pelo sêmen fica isento de qualquer 
responsabilidade quanto à não efetivação da prenhez da fêmea ou ainda, quanto a eventuais 
moléstias, acidentes, lesões, morte ou outro tipo de dano que venha acontecer à reprodutora. 
23) É direito do proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor recusar reprodutoras 
que não sejam aprovadas pelo stud book da ABPSL, cuja raça ou registro denigram a tradição 
de padreação de seu reprodutor. 
24) É dever do proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor, bem como do comprador, 
proprietário da reprodutora seguirem as exigências de registro da ABPSL referente a esses 
animais, estando todos os participantes deste leilão virtual cientes de que tanto reprodutor e/
ou reprodutora importados, obrigatoriamente, deverão estar nacionalizados e registrados no 
stud book da ABPSL para que a padreação possa ser efetivada e o produto possa ser registrado. 
Fica desde já a ABPSL isenta de qualquer responsabilidade caso não sejam cumpridos esses 
procedimentos, limitando-se a seguir obrigatoriamente o descrito no item 4 deste regulamento. 
25) Em caso de inadimplência do comprador da cobertura, a Coudelaria Aguilar se reserva o 
direito de: 
a) Informar o proprietário ou responsável pela reprodutora da suspendeção do direito de uso 
da cobertura até a quitação total do valor da dívida; 
b) Solicitar a retenção da documentação referente ao produto desta cobertura junto à ABPSL, 
mesmo que a padreação já tenha ocorrido, sendo liberado apenas após a quitação total da 
dívida. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26) O leiloeiro apregoará, no início do leilão, as especificações previstas neste termo aditivo ao 
regulamento, bem como as condições de pagamento. Também será informada a condição de 
cada venda, data de vencimento das parcelas e condições gerais referente a cada lote.

27) Ficam revogadas todas as disposições do Regulamento Único de Leilão que conflitarem 
no todo ou em parte com o presente Termo Aditivo, devendo ser aplicadas as disposições ora 
transcritas.

28) A participação no leilão de qualquer pessoa, seja comprador ou vendedor, implicará na 
presunção de aceitação de todas as normas previstas neste Regulamento uma vez ter que lhe 
é dado a devida publicidade por: a) estar no átrio do local da realização do evento; b) constar 
no catálogo de leilão, devidamente distribuído em todas as mesas; c) ter sido anunciado pelo 
Sr. Leiloeiro no início dos trabalhos.

DO FORO DE ELEIÇÃO. 
29) Fica eleito o foro da cidade de Londrina para dirimir qualquer dúvida ou interpretação de 
cláusula e itens predisposto neste termo aditivo ao regulamento único. 
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