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É com grande alegria e satisfação que apresentamos mais 
um Leilão Virtual Alcateia, dessa vez com os amigos do Haras 
Morada Nova como convidados especiais.

42 anos de muita dedicação e evolução.
Uma vida inteira dedicada ao Mangalarga Marchador.
Daqui saíram vários Campeões Nacionais e Brasileiros, 

saíram animais que hoje desempenham papéis fundamentais 
em vários Haras de todas as regiões do Brasil, objetivo pelo 
qual colocamos a disposição dos amigos todo o fruto de nossas 
experiências, do trabalho incessante em busca da evolução 
constante de nossa tropa, de todo um investimento em estrutura, 
treinamento, conhecimento, e que somados, se traduzem na 
qualidade da tropa Alcateia à disposição dos amigos.

E é com esse espírito que convidamos todos os amigos a 
participarem conosco, a celebrarem mais essa conquista, a 
fazerem excelentes negócios no Leilão Virtual Alcateia 2017, 
grande abraço,

Família Alcateia



Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão :
dÁdiVa da SErra do maroto 
HaNK do caValEiro  
HErcUlES do caValEiro 
ipÊ dE alcatÉia 
JocaSta dE alcatÉia 
libEral dE alcatÉia 
mENSaGEm dE alcatÉia 
NEpal dE alcatÉia 
portEla dE alcatÉia 
Qatar caraÍbaS 
QUErUbim daS caraÍbaS 

01A

 Vendedor: Haras Alcatéia

Eloísa de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Rosa do Farol

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229850101


Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão:
ciGaNa da ilHa GraNdE
itapEma dE alcatÉia
lÍrio dE alcatÉia
malaNdraGEm dE alcatÉia
orioN dE alcatÉia

01B

 Vendedor: Haras Alcatéia

Enseada de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Londrina AF

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229850184


Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão:
cHaNtÍ do Elo JSi
HErESia dE alcatÉia
itaipaVa dE alcatÉia
laÇador dE alcatÉia
Noitada dE alcatÉia
QUatiara camarÁ

01C

 Vendedor: Haras Alcatéia

Época de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Zaira do Pau da Rola

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229850291


Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão :
domiNaNtE da SErra do maroto
HilUX dE alcatÉia
impErador do priNcipado
Jamaica dE alcatÉia
JUta dE alcatÉia
lEGÍtimo dE alcatÉia
NapalÚ dE alcatÉia
oiaNa dE alcatÉia
oStra dE alcatÉia

01D

 Vendedor: Haras Alcatéia

Era de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Favacho Jamaica

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229850378


Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão :
atlaNta dNZ
damaSco da SErra do maroto
JÚbilo dE alcatÉia
lEmbraNÇa dE alcatÉia
limiNar dE alcatÉia
lUXo dE alcatÉia
marabÁ praiaNa dE alcatEia
NEro dE alcatÉia
omã dE alcatÉia

01E

 Vendedor: Haras Alcatéia

Escala de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Favacho Jerusalém

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229850441


Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão :
iroNia dE alcatÉia
JUiZ dE alcatÉia
laNtErNa dE alcatÉia
maJEStadE dE alcatÉia
marQUESa dE alcatÉia
moÇa dE alcatÉia
NotÓrio dE alcatÉia
ocaStaNHo dE alcatÉia
oriaNa dE alcatÉia

01F

 Vendedor: Haras Alcatéia

Escócia de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Favacho Jerusalém

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229855013


Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão :
lEopardo dE alcatÉia
NatiVa dE alcatÉia
poESia dE alcatÉia

01G

 Vendedor: Haras Alcatéia

Fênix de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Pintura do Farol

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229850527


Embrião poriatE dE alcatEia

prodUÇão :
NitroGlicEriNa dE alcatÉia
NotÁVEl dE alcatÉia

01H

 Vendedor: Haras Alcatéia

Irada de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Zinga de Alcateia

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

EmbriõES por

moNarca dE alcatEia

https://player.vimeo.com/video/229850666


matriz excepcional, égua para qualquer criatório, muito marchadeira, comprovada 
na reprodução, filha do garanhão pavão do morro Queimado, cavalo que fez a 
base de éguas do Haras alcatéia que foram servidas pelo lótus da catimba. 
Vai com excepcional prenhes por monarca de alcatéia, filho de lótus da catimba 
em Fortuna de alcatéia. 
Emoção sagrou-se:
res. campeã potra Júnior – limoeiro/pE 2010

02

Fêmea |  19.08.07  | Vendedores: Haras Alcatéia / Haras 333 do Artesão

Emoção de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Morena de Alcatéia

prenhez por monarca de alcateia

A n i m a l

parto prov.: 03.04.18pavão do morro Queimado

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229850725


Égua de confiança fechada no sangue 53, oriunda da tropa Nova 
tradição, filha do excepcional garanhão de sangue 53, orixá de 
patrocínio, portanto irmã do Grande campeão Nacional da raça 
e campeão dos campeões Nacional de marcha, Faráo da Nova 
tradição e do tri-campeão Nacional Herdeiro da Nova tradição. 
para melhorar vem com potro ao pé padrinho de alcatéia por Juiz 
de alcatéia. 
Vai prenhe de iate de alcatéia, um filho de lótus da catimba em 
rosa do Farol, esta por Favacho Único. 
lote 3 em 1!!!
Fragata sagrou-se:
res. campeã de marcha Égua adulta – recife/pE 2010

parto prov. : 09.07.18

03

Fêmea |  14.03.04  | Vendedor: Haras Alcatéia

Fragata da Nova Tradição
Orixá de Patrocínio x Rosa de Ribeirão Preto

prenhez por iate de alcateia

A n i m a l

padrinho de alcatéia

Seu filho por Juiz de alcatéia

https://player.vimeo.com/video/229850781


Garanhão de genética excelente, sendo filho de pavão do morro queimado em 
almofadinha d2, uma filha do genearca ringo d2 na excepcional rainha d2. 
muita raça de marcha que corre nas veias desse cavalaço. 
Esse é para você que busca fazer uma tropa de marcha incontestável!

04

Macho |  05.11.10  | Vendedor: Haras Alcatéia

Hóquei de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Almofadinha D2

almofadinha d2

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %

 

pavão do morro Queimado

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229850888


lote excepcional! 
Égua extraordinária, filha de lótus da catimba na Esfinge de alcatéia, 
que vai a Viciada de alcatéia, uma das principais doadoras do Haras. 
a prenhes é pelo excepcional de produção delete caxambuense, certeza 
de sair um produto extremamente marchador.

parto prov. 09.11.17

05

Fêmea |  03.03.12  | Vendedor: Haras Alcatéia / Haras PCA

Jaga de Alcatéia
Lótus da Catimba x Esfinge de Alcatéia

prenhez por delete caxambuense

A n i m a l

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229850974


outra excepcional oportunidade de adquirir um lote diferenciado. 
Égua muito marchadeira, filha de Estanho de alcatéia, o pai de palhaço 
porteira azul, bicampeão dos campeões Nacional de marcha Jovem. 
Estanho é um dos cavalos mais procurados da raça atualmente na 
reprodução. Sua mãe é sangue de ministro lobos, outra excepcional linha de 
marchadores. completando, vai com prenhes de monarca de alcatéia, certeza 
de um produto top!

parto prov. : 03.04.18

06

Fêmea |  02.10.12  | Vendedor: Haras Alcatéia

Janaína de Alcatéia
Estanho de Alcatéia x Caprichosa Recanto Alegre

prenhez por monarca de alcateia

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

Estanho de alcatéia

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851063


Está a procura de um garanhão incontestável e preponderante 
geneticamente para fazer sua tropa? 
aí está o excepcional Jogador de alcatéia, cavalo consaguíneo, filho 
do neto na avó, sendo o neto simplesmente Estanho de alcatéia e a 
avó Favacho Jerusalém, talvez a principal formadora da atual tropa do 
Haras alcatéia. 
irmão próprio do campeão brasileiro de marcha 2016, Jacarandá de 
alcatéia.
oportunidade raríssima, não perca!

Favacho Jerusalém

07

Macho |  23.09.12  | Vendedor: Haras Alcatéia

Jogador de Alcatéia
Estanho de Alcatéia x Favacho Jerusalém

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

Estanho de alcatéia

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851176


Garanhão pisteiro sendo ofertado, cavalo de média alta, top de andar 
e top de tipo, filho excepcional pavão do morro Queimado. 
Esse é para quem quer brigar nas pistas! 
dentre seus títulos, destacamos:
campeão dos campeões de marcha – Exporural – Salvador/ba 2016
Grande campeão da raça – Exporural – Salvador/ba 2016
campeão de marcha cavalo Jovem– Exporural – Salvador/ba 2016
campeão cavalo Jovem– Exporural – Salvador/ba 2016

 

08

Macho |  13.04.12  | Vendedores: Haras Alcatéia / Haras Boa Feira

Jornal de Alcatéia
Pavão do Morro Queimado x Arthemis do Diablo

 

A n i m a l

 

pavão do morro Queimado

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851196


os filhos de lótus da catimba são dos mais procurados atualmente na raça 
mangalarga marchador. 
ofertamos aos senhores Juazeiro de alcatéia, campeão em pistas, cavalo muito 
marchador, fruto do principal cruzamento do Haras alcatéia, do lótus em filhas 
do pavão do morro Queimado em filha do Favacho Único. 
raridade! 
Juazeiro sagrou-se:
res. campeão de marcha cavalo Jovem – Vazante/mG 2016

 

09

Macho |  01.04.12  | Vendedores: Haras Alcatéia / Haras PCA

Juazeiro de Alcatéia
Lótus da Catimba x Frisa de Alcatéia

 

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851195


aí está um irmão materno dos campeões Nacionais Eldorado da boa 
terra e Jogo de alcatéia, que é filho de colômbia do Quociente em pavão 
do morro Queimado. 
Junco por sua vez, é filho de Estanho de alcatéia, filho de pavão, 
portanto o cruzamento é muito parecido. 
É ainda irmão de palhaço porteira azul, bicampeão dos campeões 
Nacional de marcha Jovem. 
Sangue Favacho, extraordinário de marcha! 
Garanhão para rasgar na tropa! 
Em sua estréia, sagrou-se::
campeão cavalo Júnior – moreno/pE 2016
campeão de marcha cavalo Júnior – moreno/pE 2016

colômbia do Quociente

10

Macho |  22.10.12  | Vendedor: Haras Alcatéia

Junco de Alcatéia
Estanho de Alcatéia x Colômbia do Quociente

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

Estanho de alcatéia

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851319


Sem dúvida uma das maiores promessas do Haras alcatéia e uma das 
estrelas do leilão!!!
do cruzamento de colômbia do Quociente com rajy Elfar, garanhão 
escolhido pela família lobo para servir as filhas de lótus, sangue sul 
mineiro, neto da lenda da raça, lislie Edú, nasceu esta extraordinária 
tordilha, novinha, extremamente marchadeira, inédita em pistas, égua 
que entra na cabeceira de qualquer tropa.

rajy Elfar

11

Fêmea |  17.02.13  | Vendedor: Haras Alcatéia

Lambada de Alcatéia
Rajy Elfar x Colômbia do Quociente

Seu pai

A n i m a l  -  5 0 %

 

colômbia do Quociente

Sua mãe

https://player.vimeo.com/video/229851401


matriz de genética nobre, filha do do campeão Nacional de raça, marcha e 
progênie, lótus da catimba em filha de pavão do morro Queimado, cruzamento 
certeiro que produziu vários animais tops do alcatéia.

Emoção de alcatéia

12

Fêmea |  09.03.13  | Vendedor: Haras Alcatéia

Lenda Viva de Alcateia
Lótus da Catimba x Emoção de Alcateia

Sua mãe

A n i m a l

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851440


Jovem fêmea alazã, filha do lótus em mãe sangue ministro lobos, 
égua estruturada, bem diagramada como toda produção do lótus, 
carrega o sangue de marcha nas veias, égua para fazer tropa!
inédita em pista!!!

 

13

Fêmea |  10.03.13  | Vendedor: Haras Alcatéia

Libra de Alcatéia
Lótus da Catimba x Caprichosa Recanto Alegre

 

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851523


carregar o nome do pai é uma enorme responsabilidade que não seria dada a 
qualquer um. 
“lótus Jr.”, cavalo jovem, muito marchador, na linha baixa é sangue J.b. fechado, 
da tradicional tropa rebanho. cavalo de muito futuro, nas pistas e na reprodução!

14

Macho |  17.12.13  | Vendedor: Haras Alcatéia

Lótus de Alcatéia
Lótus da Catimba x Jornalista do Rebanho

A n i m a l 

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851579


Égua fruto da utilização do várias vezes campeão Nacional e 
campeão brasileiro de marcha, Herdeiro do Expoente, pelo 
Haras alcatéia, em mãe pavão do morro Queimado. Égua muito 
marchadeira, bela, estruturada, animal de vários predicados e com 
muito futuro! 
lote 2 em 1 sensacional pois está prenhe simplesmente de lótus 
da catimba.

parto prov. : 09.10.17

15

Fêmea |  05.10.13  | Vendedores: Haras Alcatéia / Haras PCA

Luxúria de Alcatéia
Herdeiro do Expoente x Frisa de Alcatéia

prenhez por lótus da catimba

A n i m a l 

 

Herdeiro do Expoente

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851631


o cruzamento de lótus com a preta pampa Soberana do porto palmeira 
produziu esse potraço castanho, lindo e marchador, genética de marcha, 
cavalo para produzir muito bem em qualquer lugar do brasil.

 

16

Macho |  13.12.14  | Vendedor: Haras Alcatéia

Mandarim de Alcatéia
Lótus da Catimba x Soberana do Porto Palmeira

 

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851721


potro filho de lótus da catimba na doadora Janaína SJt, uma filha 
de dois campeões Nacionais, a lendária baia chancela da porteira 
de tábua e combate da Sedução. 
Sangue de campeões Nacionais de marcha na linha alta e na linha 
baixa, não tem erro!

Janaína SJt

17

Macho |  29.12.14  | Vendedor: Haras Alcatéia

Manganês de Alcatéia
Lótus da Catimba x Janaína SJT

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851838


linda fêmea jovem, muito boa de andamento. 
Seu pai é irmão próprio do campeão dos campeões Nacional de 
marcha, Stilo de três corações. 
Vai com excelente prenhes pelo alazão amarilho Junco de alcatéia, 
um filho de Estanho de alcatéia em colômbia do Quociente.

18

Fêmea |  30.03.14  | Vendedor: Haras Alcatéia

Marota de Alcatéia
Domênico Capim Fino x Unidade da Serra do Maroto

A n i m a l 

 

parto prov. : 15.02.18

prenhez por Junco de alcateia

https://player.vimeo.com/video/229851877


Excepcional potro castanho, filho do lótus em égua Favacho Único, 
cruzamento mais que comprovado no Haras alcatéia, só produziu 
indivíduos superiores até hoje. 
Sangue do Favacho Único está cada vez mais raro, é potro para guardar 
e passar na eguada em futuro próximo.

pintura do Farol

19

Macho |  25.12.14  | Vendedor: Haras Alcatéia

Mulato de Alcatéia
Lótus da Catimba x Pintura do Farol

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229851958


Égua de sangue excepcional, filha de Quebranto recanto alegre, sangue 
do ministro lobos, em rosa de ituverava, portanto Naja é irmã materna 
da res. campeã Nacional pérola do corumbá. 
além de tudo, como é bela e muito marchadeira, tem enorme futuro na 
reprodução!

rosa de ituverava

20

Fêmea |  02.06.13  | Vendedor: Haras Alcatéia

Naja Porteira Azul
Quebranto Recanto Alegre x Rosa de Ituverava

Sua mãe

A n i m a l 

 

Quebranto recanto alegre

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229852040


Um dos destaques do leilão!!!
potraça, extremamente marchadeira, filha de lótus na campeoníssima doadora 
Harpa de alcatéia, uma filha de pavão do morro Queimado em rosa do Farol. 
potra de futuro enorme nas pistas e na reprodução!

Harpa de alcatéia

21

Fêmea |  30.11.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Ocasião de Alcateia
Lótus da Catimba x Harpa de Alcatéia

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229852131


Um potraço!!!
potro fruto do mesmo cruzamento de ocasião, ou seja, lótus em Harpa de 
alcatéia, sangue de pavão do morro Queimado e Favacho Único. 
legítimo representante do trabalho de seleção do Haras alcatéia, com certeza 
futuro garanhão e cavalo de pista!

Harpa de alcatéia

22

Macho |  12.10.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Ocupado de Alcateia
Lótus da Catimba x Harpa de Alcatéia

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229852172


primeira filha de Janaína de alcatéia, também presente neste leilão. 
potra que carrega nas veias o sangue de lótus da catimba, Estanho de alcatéia e 
ministro lobos, vai virar com certeza!

lótus da catimba

23

Fêmea |  07.12.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Oferta de Alcateia
Lótus da Catimba x Janaína de Alcateia

Seu pai

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

Estanho de alcatéia

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229852263


potra que reflete o trabalho do Haras alcatéia, da utilização 
do lótus da catimba em éguas filhas de pavão do morro 
Queimado em mães de sangue Favacho. receita comprovada 
de sucesso, não poderia ser diferente com a oligarquia. 
potra de imenso futuro, não perca, quem chega na frente bebe 
água limpa!
cabeceira!!!

Galera de alcatéia

24

Fêmea |  30.11.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Oligarquia de Alcateia
Lótus da Catimba x Galera de Alcateia

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229852309


Um dos produtos mais cobiçados na raça mangalarga marchador 
são jovens potros alcatéia, filhos do lótus. 
portanto fizemos uma série de lotes duplos com esse produto, para 
tentar atender aos amigos criadores. 
aqui temos dois potros excepcionais, muito marchados, 
apresentando excelente diagrama. 
Na linha materna, omelete vai ao Estanho de alcatéia e colômbia do 
Quociente, a mãe do campeão Nacional Eldorado da boa terra. 

25A

Macho |  30.11.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Omelete de Alcateia
Lótus da Catimba x Jabuticaba de Alcateia

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

Estanho de alcatéia

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229852381


Um dos produtos mais cobiçados na raça mangalarga marchador 
são jovens potros alcatéia, filhos do lótus. 
portanto fizemos uma série de lotes duplos com esse produto, para 
tentar atender aos amigos criadores. 
aqui temos dois potros excepcionais, muito marchados, 
apresentando excelente diagrama. 
ovni também vai ao Estanho de alcatéia e vai ainda em londrina aF, 
doadora do Haras Elfar, sangue casto de marcha do sul de minas.

25B

Macho |  21.12.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Ovni de Alcateia
Lótus da Catimba x Jogada de Alcateia

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

Estanho de alcatéia

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229852447


mais dois potros dignos representantes da linhagem alcatéia. 
ambos filhos do lótus, opositor na linha baixa vai a akron Edu e ministro lobos, 
raça de marcha sul mineira. 
Escolha difícil!

26A

Macho |  26.09.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Opositor de Alcateia
Lótus da Catimba x Jornalista de Alcateia

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

rajy Elfar

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229852509


mais dois potros dignos representantes da linhagem alcatéia. 
ambos filhos do lótus, orós é filho da campeã brasileira de marcha, Viciada 
de alcatéia, filha de Favacho diamante em égua de sangue bela cruz, portanto é 
também sangue puro de marcha. 
Escolha difícil!

26B

Macho |  05.11.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Orós de Alcateia
Lótus da Catimba x Viciada de Alcateia

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

Favacho diamante

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229852569


potraça! 

Filha de lótus na doadora Jocasta de alcatéia, filha de rajy Elfar em Eloísa de 
alcatéia, essa potra tem imenso futuro nas pistas e na reprodução. 

Essa tem que comprar novinha, porque adulta o preço será outro!

27

Fêmea |  07.12.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Ordem de Alcateia
Lótus da Catimba x Jocasta de Alcateia

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

rajy Elfar

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229852658


Esse lote é diferente. 
Um filho e um neto de lótus para escolha dos Senhores. 
otelo é Juiz de alcatéia em filha do lótus, sendo ainda neto 
bisneto de Favacho Jerusalém. 

Jacutinga de alcateia

28A

Macho |  10.08.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Otelo de Alcateia
Juiz de Alcateia x Jacutinga de Alcateia

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

Juiz de alcateia

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229852730


Esse lote é diferente. 
Um filho e um neto de lótus para escolha dos Senhores. 
otimista é lótus em cambraia de São lourenço, raça do sul 
de minas, marcha pura! 
dois excelentes potros!

cambraia São lourenço

28B

Macho |  30.10.16  | Vendedor: Haras Alcatéia

Otimista de Alcateia
Lótus da Catimba x Cambraia São Lourenço

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229852826


mais uma filha de Harpa de alcatéia, a excepcional doadora filha de pavão do 
morro Queimado em rosa do Farol. 
dessa vez por Juíz de alcatéia, o garanhão filho de rajy Elfar em Escócia de 
alcatéia, que volta ao sangue de pavão e de Favacho Jerusalém. 
mais uma vez vimos o trabalho de seleção criterioso e bem direcionado da família 
lobo produzindo resultado. 
potraça, linda e marchadeira!

29

Fêmea |  20.01.17  | Vendedor: Haras Alcatéia

Paixão de Alcateia
Juiz de Alcatéia x Harpa de Alcatéia

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

Juiz de alcatéia

Seu pai

Harpa de alcatéia

Sua mãe

https://player.vimeo.com/video/229852859


Última oportunidade de lote duplo com filhos do lótus da catimba. 
palácio é filho da castanha pampa italiana de alcatéia, que vai ao sangue de pavão 
do morro Queimado e de Elo Kafé da Nova. 
potros muito nivelados em andamento e morfologia, outra escolha difícil para 
quem quer comprar seu futuro garanhão filho do lótus.

 

30A

Macho |  03.02.17  | Vendedor: Haras Alcatéia

Palácio de Alcateia
Lótus da Catimba x Italiana de Alcateia

 

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

pavão do morro Queimado

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229852975


Última oportunidade de lote duplo com filhos do lótus da catimba. 
pensamento é filho de lua Negra de alcatéia, sangue de rajy Elfar e pavão do 
morro Queimado. 
potros muito nivelados em andamento e morfologia, outra escolha difícil para 
quem quer comprar seu futuro garanhão filho do lótus.

 

30B

Macho |  01.01.17  | Vendedor: Haras Alcatéia

Pensamento de Alcateia
Lótus da Catimba x Lua Negra de Alcateia

 

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

lótus da catimba

Seu pai

rajy Elfar

Seu avô

https://player.vimeo.com/video/229853059


potra extremamente marchadeira, irmã própria de paixão de alcatéia, filha de 
Harpa de alcatéia em Juíz de alcatéia, o garanhão filho de rajy Elfar em Escócia 
de alcatéia. 
Última chance de comprar uma potra que comprova todo o desprendimento do 
Haras alcatéia, oferecendo essa genética diferenciada ao mercado.

Juiz de alcatéia

31

Fêmea |  07.02.17  | Vendedor: Haras Alcatéia

Pátria de Alcateia
Juiz de Alcatéia x Harpa de Alcatéia

Seu pai

A n i m a l  -  5 0 %  o u  1 0 0 %

 

Harpa de alcatéia

Sua mãe

https://player.vimeo.com/video/229853095


Embrião por

dentre seus títulos, destacamos:
campeã Nacional de marcha Égua Jovem – bH/mG 2017
res. campeã Nacional Égua Jovem – bH/mG 2017

32

Vendedor: Haras Morada Nova

 Jacutinga Horizonte da Marcha
Teorema da Morada Nova x Savage Onda

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r  -  O p ç ã o  d e  Ó v u l o

 

apollo da morada NoVa

https://player.vimeo.com/video/229853174


Embrião por

dentre seus títulos, destacamos:
campeã Égua – Florianópolis/Sc 2016
res. campeã de marcha Égua – Florianópolis/Sc 2016
res. campeã Égua Jovem – Florianópolis/Sc 2015
campeã de marcha Égua – bragança paulista/Sp 2015
res. campeã Égua – bragança paulista/Sp 2015
campeã Égua – curitiba/pr 2015
campeã de marcha Égua – curitiba/pr 2015
campeã das campeãs de marcha – timbó/Sc 2015
campeã de marcha Égua Júnior – timbó/Sc 2015
campeã das campeãs de marcha – Gaspar/Sc 2015
campeã de marcha Égua Júnior – Gaspar/Sc 2015

33

Vendedor: Haras Morada Nova

Odisséia do Minatto
Ícone do Minatto x Quitandinha L.J.

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

tEorEma da morada NoVa

https://player.vimeo.com/video/229853276


Embrião por

dentre seus títulos, destacamos:
res. campeã de marcha Égua – Exp. Estadual agropecuária – bH/mG 2012
campeã de marcha Égua – itaúna/mG 2012
res. campeã de marcha Égua adulta – Exp. Estadual agropecuária – bH/mG 2011
res. campeã das campeãs de marcha – itabira/mG 2010
campeã Égua Júnior – itabira/mG 2010
res. campeã de marcha Égua Júnior – itabira/mG 2010
res. campeã das campeãs de marcha – pedro leopoldo/mG 2010
campeã de marcha Égua Júnior – pedro leopoldo/mG 2010

34

Vendedor: Haras Morada Nova

Sapoti da Morada Nova
Ópio da Morada Nova x Sapoti do Aeroporto

E m b r i õ e s  à  c o l e ta r

 

tEorEma da morada NoVa

https://player.vimeo.com/video/229853374


Excepcional cavalo de marcha, premiado em pistas pesadas, alta concentração 
de sangue Favacho, pois é filho do campeão dos campeões Nacional de marcha 
agadez do Quociente, sendo neto de Favacho Estanho na linha alta e Favacho 
diamante na linha baixa. Grande oportunidade para quem procura um cavalo para 
as pistas e um garanhão para reprodução.
dentre seus títulos, destacamos:
res. campeão de marcha cavalo Júnior – passa tempo/mG 2017
campeão de marcha cavalo Júnior – conceição do mato dentro/mG 2017
1º prêmio de marcha cavalo Jovem – brasília/dF 2017

35

Macho |  28/09/2013  | Vendedor: Haras Morada Nova

Álibe Elfar
Agadez do Quociente x Revelação Elfar

A n i m a l  -  5 0 %

 

agadez do Quociente

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229853398


belíssima potra do time de pista do Haras morada Nova, excepcional de 
andamento, sendo filha do seu principal garanhão, o Grande campeão Nacional 
da raça e campeão Nacional progênie de pai, teorema da morada Nova na 
excepcional doadora Katimba da morada Nova, égua muito marchadeira, de 
pedigree extraordinário, sendo filha de tigrão Kafé em argônia itambi da 
Stellamaris, e também presente neste leilão.
dentre seus títulos, destacamos:
campeã potra mirim – passa tempo/mG 2017
1º prêmio potra mirim – Exp. Estadual agropecuária – bH/mG 2017

Katimba da morada Nova

36

Fêmea | 05/02/2016 | Vendedor: Haras Morada Nova / Criatório Marcha News

Dama da Noite da Morada Nova
Teorema da Morada Nova x Katimba da Morada Nova

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %

 

teorema da morada Nova

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229853476


Esse é futuro garanhão! 
potro raro, muito marchador, top de morfologia, premiado em pistas 
importantes no ano de 2017 e de genética fantástica, fruto do principal 
cruzamento do Haras morada Nova, o do teorema da morada Nova em 
filhas do tigrão Kafé. 
oportunidade rara de levar um potro diferenciado para sua casa.
dentre seus títulos, destacamos:
campeão potro mirim – brasília/dF 2017
1º prêmio Grande campeão Jovem da raça – Sete lagoas/mG 2017
campeão potro Jovem – Sete lagoas/mG 2017

teorema da morada Nova

37

Macho | 04/02/2016 | Vendedor: Haras Morada Nova / Criatório Marcha News

Duque da Morada Nova
Teorema da Morada Nova x Katimba da Morada Nova

Seu pai

A n i m a l  -  5 0 %

 

Katimba da morada Nova

Sua mãe

https://player.vimeo.com/video/229853596


potra marchadeira, filha do tetra campeão Nacional 
appache da morada Nova em amarilha da morada Nova!! 
oportunidade de adquirir uma futura potra de pista!! 
Não percam!!

appache da morada Nova

38

Fêmea |  02/02/2017  | Vendedor: Haras Morada Nova

Épura da Morada Nova
Appache da Morada Nova x Amarilha da Morada Nova

Seu pai

A n i m a l 

 

https://player.vimeo.com/video/229853675


doadora desse nível a venda atualmente é difícil de se encontrar. 
Égua premiada em pistas, linda, extraordinária de andamento, comprovada na 
reprodução, vide seus dois filhos também presentes neste remate, filha de tigrão 
Kafé em argônia itambi da Stellamaris, irmã de vários campeões Nacionais, entre 
eles, Sheik, tequila e Zeus da pao Grande.
dentre seus títulos, destacamos:
res. Grande campeã Jovem da raça – itaúna/mG 2013
campeã potra maior - itaúna/mG 2013
Grande campeã Jovem da raça – brumadinho/mG 2013
campeã potra Jovem - brumadinho/mG 2013

argônia itambi da Stellamaris

39

Fêmea | 20/09/2011 | Vendedor: Haras Morada Nova / Criatório Marcha News

Katimba da Morada Nova
Tigrão Kafé x Argônia Itambi da Stellamaris

Sua mãe

A n i m a l  -  5 0 %

 

tigrão Kafé

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229853775


matriz excepcional, filha de Favacho diamante, irmã, portanto, dos fenomenais 
Kamikaze do mZc e reitora Elfar, que se sagraram, na última Exposição Nacional, 
ele, res. campeão dos campeões Nacional de marcha e ela, Grande campeã 
Nacional da raça e campeã das campeãs Nacional de marcha. Vai ainda com 
excepcional prenhes do também campeão Nacional arizona da morada Nova! 
lote duplo de excepcional custo-benefício! 
É campeão Nacional pra todo lado no pedigree dessa égua!

parto prov. : 25.11.17

40

Fêmea |  12/10/2003  | Vendedor: Haras Morada Nova

Peteca da Morada Nova
Favacho Diamante x Gardênia da Morada Nova

prenhês por arizona da morada Nova

A n i m a l 

 

Favacho diamante

Seu pai

https://player.vimeo.com/video/229853859


Todos os participantes deste leilão obrigam-se de forma definitiva acatarem as 
disposições deste regulamento, não podendo se recusar a aceitá-lo alegando 
que não o conhece (art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil).
As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo 
o Comprador recusar o animal ou solicitar redução do preço.
Condições de pagamento
O total da venda será o valor do lance multiplicado pelo numero de animais 
vezes 30 (trinta) parcelas. Os pagamentos serão realizados da seguinte 
forma: 02 (duas) parcelas acumuladas no ato da compra; 02 (duas) parcelas 
acumuladas com vencimento para 30 (trinta) dias, 02 (duas) parcelas 
acumuladas com vencimento para 60 (sessenta) dias, 18 (dezoito) parcelas 
individuais a cada 30 dias, 02 (duas) parcelas com 630 dias, 02 (duas) 
parcelas com 660 dias e 02 (duas) parcelas no final do contrato.
Por ocasião do acerto de contas os Compradores pagarão a taxa de 8,5% 
(oito vírgula cinco por cento) sobre o valor total do animal arrematado. 
No caso de venda, os Vendedores pagarão a taxa de 8,5% (oito vírgula cinco 
por cento), além da inscrição no valor de R$ 2.500,00 (dois mil  e quinhentos 
reais). 

No caso de defesa, os Vendedores pagarão a taxa de inscrição no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
O Comprador, após a batida do martelo, estará obrigado a firmar a Nota 
de Leilão vinculada ao Contrato de Compra e Venda, Nota Promissória Única 
no valor total do animal adquirido, bem como Nota Promissória relativa ao 
pagamento da comissão, emitidas logo após cada arrematação.
O Vendedor poderá solicitar AVALISTA do seu conhecimento na Nota 
Promissória Única, desde que manifeste formalmente esta exigência no 
escritório da AGRESTE LEILÕES antes do acerto de contas pelo Comprador. 
O animal arrematado será entregue ao Comprador mediante Termo de 
Liberação, por escrito, da AGRESTE LEILÕES, cuja autorização se dará 
imediatamente após o acerto de contas (regularização da compra). Os 
animais deverão ser retirados pelos Compradores em até 96 (noventa e seis) 
horas após a batida do martelo. Após a batida do martelo, os animais estarão 
sob conta e risco dos Compradores.
Serão de competência exclusiva do Comprador, providências de retirada, 
transporte, despesas eventuais e possíveis incidências de encargos.
No caso de embriões/óvulos serão observadas as seguintes condições:

REGULAMENTO - LEILÃO VIRTUAL ALCATÉIA



1 – Serão de responsabilidade do vendedor os serviços técnicos e profissionais 
na coleta do embrião e conseqüente transferência para a receptora;
2 – A receptora será fornecida pelo Vendedor, que após a desmama do 
produto, receberá a mesma de volta;
3 – O vendedor se obriga a entregar a receptora prenhe no prazo máximo 
de 12(doze) meses, contados da data do Leilão, sob pena de o Comprador 
requerer devolução das importâncias pagas, acompanhadas da devida 
correção monetária.
O Vendedor, os organizadores do leilão e a AGRESTE LEILÕES não se 
responsabilizarão por quaisquer alterações no estado do animal após a 
arrematação.
O leilão se realizará publicamente por Leiloeiro Rural filiado ao Sindicato 
Nacional dos Leiloeiros Rurais, sendo sua palavra credenciada a alterar e 
complementar estas normas, bem como as informações constantes do 
catálogo. Caberá ao Leiloeiro esclarecer eventuais dúvidas e estabelecer 
normas para os casos omissos.
Todos os dados fornecidos e constantes no catálogo são de responsabilidade 
do Vendedor. Eventuais erros ou omissões serão corrigidos pelo Leiloeiro e 
prevalecerão sobre o catálogo.

Fica estabelecido que o proprietário (Vendedor/Comprador) assumirá inteira e 
exclusiva responsabilidade em face de eventuais danos de natureza patrimonial 
ou pessoal que possam vir a ocorrer a seus apresentadores, treinadores, 
tratadores e outros funcionários, bem como àqueles que seu animal possa 
vir a causar a terceiros, isentado, expressamente, os organizadores do Leilão 
e a AGRESTE LEILÕES de quaisquer responsabilidades quanto aos eventos 
acima especificados.
A concretização do negócio entre Vendedor e Comprador, caracteriza-se pela 
batida do martelo pelo Leiloeiro e qualquer fato posterior, não implica, em 
nenhuma hipótese, na devolução dos valores pagos a título de comissão ou 
custos.
Este leilão está de acordo com as Portarias 162/93 e 122/97 do Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

MACEIÓ-AL, 25 de agosto de 2017
AGRESTE LEILÕES 


