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  g r a n  s e l e ç ã o

Filiação: Cassini I em Olive | Nascimento: 03/2005 | Altura: 1,72m

Pelagem: Tordilha| Raça: Holsteiner

 Gran seleção | edição especial mundo Equestre

CORAZÓN é um potente garanhão tordilho proveniente das 

linhas mais importantes da criação Holsteiner moderna.  Este belo 

filho do Chefe de Raça CASSINI I vem se apresentando nas provas 

nacionais para cavalos de 7 anos, com bons resultados sob a sela de 

seu proprietário, o cavaleiro João Vitor Marcon e logo deve estar no 

seleto grupo de animais que disputam as provas de 1,50m no Brasil.  

CASSINI I, pai de CORAZÓN, é por muitos considerado o melhor 

filho do garanhão que revolucionou a criação Holsteiner nos anos 

80: o consagradíssimo CAPITOL. Irmãos não menos importantes 

de CASSINI I estão entre os melhores garanhões do mundo, como 

CARTHAGO Z, CENTO, CALATO Z, CARDENTO e INDOCTRO e seu 

irmão próprio, CASSINI II. A mãe de CASSINI I, a égua premiada 

WISMA, vem da linha clássica Holsteiner de CALETTO II (COR DE 

LA BRYÉRE) em uma mãe MAHMUD. CASSINI I escreveu seu nome 

na história dos grandes da criação Holsteiner produzindo animais 

do naipe de: CUMANO, BERLIN, ROSALIA LA SILLA, CARLOS R, 

CASSINA e muitos outros saltadores de nível 1,60m. Tem mais de 

100 filhos aprovados nas diferentes associações de raça Mundiais 

e é conhecido por passar aos seus filhos a força descomunal de 

CAPITOL e muito boa montabilidade. 

A mãe de CORAZON,  OLIV – é uma filha do moderno 

garanhão CARPACCIO. CARPACCIO une as linhas de CARETINO, 

outro garanhão que vem caminhando para se tornar uma das bases 

maternas da moderna raça Holsteiner, com uma linha baixa vinda 

100% da linha do chefe de raça  LADYKILLER XX. CARETINO é hoje 

a escolha no que se refere à genética para cavalos técnicos e limpos, 

tendo inúmeros produtos também em provas de 1.60m, como os 

garanhões CASALL LA SILLA e CARETANO Z e muitos outros. 

Na criação Holsteiner moderna, um dos cruzamentos mais 

conhecidos é o das linhas de CASSINI I com a linha de CARETINO, 

onde o primeiro entra com a força e o temperamento e o segundo 

entra com a técnica e a limpeza. Deste cruzamento saíram animais 

do nível de Eurocommerce BERLIN, CARESSINI, CARINO, ZARETINO, 

CAMPBELL VDL (mãe CARPACCIO) e naturalmente CORAZÓN.

A avó GUZILLA é uma filha do excelente reprodutor LORD 

CALANDO, que novamente traz a linha de LADYKILLER na 

premiada égua PERRA (mãe de ninguém menos que o super 

garanhão CARTHAGO) em uma mãe que traz 75% de sangue 

Puro-Sangue-Inglês(PSI) de alta qualidade: RAMARA, que une outra 

vez LADYKILLER e SABLE SKINFLINT. 

Por conta disso, CORAZÓN é um garanhão de grande porte, 

mas que tem muito aporte de sangue (50,98%). CORAZÓN tem a 

construção típica dos filhos de CASSINI I, sendo um animal longo, de 

boa construção de membros e posterior muito poderoso. Tem boa 

técnica de anteriores, força ilimitada e uma belíssima movimentação 

nas três andaduras. Seu temperamento é excepcional. 

 

João Vitor Marcon
Proprietário: João Victor Marcon

Telefone: (47) 9917.1117

email: joaovmarcon@terra.com.br

entre  em contato:

corazón -  potência europeia 

corazón

Foto: HiPics - Grace Carvalho


