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CLIQUE NAS FOTOS PARA ABRIR OS VÍDEOS  
E DEMAIS INFORMAÇÕES.

http://www.pontodamarcha.com.br/leilao-online.php?Id=18


HERDEIRO DO EXPOENTE X DELTA R.B.  - 05/01/18

01 - DALILA DO SACROMONTE

Potra MARAVILHOSA e muito boa de andamento! 
Muito macia, com ótimo diagrama e ampla! Potra 
que, sem dúvida, será extra de sela quando 
domada. 
Seu pai é o reprodutor chefe do Haras Sacromonte, 
o tricampeão nacional de marcha, Herdeiro do 
Expoente!
Já sua mãe, Delta RB, é fechada no sangue RB, 
do grande Rosalvo 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=818


HERDEIRO DO EXPOENTE X JOCASTA DAS MINAS GERAIS - 26/12/18 
 

02 - JÓIA DO SACROMONTE

LINDA! MARAVILHOSA! 
Extremamente marchadeira essa potra! Também 
pudera, sua genética é de pura marcha! 
Seu pai é o reprodutor chefe do Haras 
Sacromonte, o tricampeão nacional de marcha, 
Herdeiro do Expoente! 
Já sua mãe, é filha do Argos na Espingarda das 
Minas Gerais, portanto, genética de animais de 
PISTA! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=834


MUSTAFÁ DO YURI X MONARQUIA DO MORRO CHIC - 16/01/13

03 - MARAVILHA DO SACROMONTE

Égua filha de Mustafá do Yuri, portanto, neta 
da extraordinária Hera de Dourado SM! 
Sua mãe é neta do Pilantra da Ogar, numa 
filha do Pagão das Valias, portanto, amigos, 
aqui temos muito genética de marcha e raça! 
Égua muito boa de sela, mas por estar 
exclusivamente na reprodução, não está 
traquejada. 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=835


MUSTAFÁ DO YURI X SAFIRA DA MORADA NOVA - 02/10/11

04 - NOITE DO SOBERANO                 LOTE 2 EM 1

Filha de Mustafá do Yuri, cavalo Campeão 
Nacional, além disso, sua mãe é filha do 
Querubim Mavi, cavalo de genética top de 
marcha que, durante muitos anos, foi o 
reprodutor chefe do Haras Morada Nova! 
Segue com prenhez confirmada por Herdeiro 
do Expoente, tricampeão nacional de marcha, 
reprodutor-chefe do Haras Sacromonte. 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=821


HERDEIRO DO EXPOENTE X ILUSTRADA MACADU  - 02/02/18

05 - ILUSTRE DO SACROMONTE
Potro extra de andamento! Marchador demais! 
Diagramado e com grande estabilidade de dorso-
lombo! Características que se comprovaram quando 
passamos a perna nela! Seu pai é o reprodutor 
chefe do Haras Sacromonte, o tricampeão nacional 
de marcha, Herdeiro do Expoente! 
Já sua mãe, é Ilustrada Macadu, uma filha de 
Guaritá da Seara Dourada, portanto, irmã do 
extraordinário Teorema da Morada nova!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=822


HERDEIRO DO EXPOENTE X GREVÍLIA DE ALCATÉIA  - 24/10/13

06 - BRISA DO ETAN                         LOTE 2 EM 1

Égua marchadeira! Um dos grandes destaques!!!  
Égua de andamento clássico! Marchadeira e muito, 
muito macia! Além disso, é linda! De pelagem 
PRETA PAMPA! Para complementar tantas 
qualidades, ela ainda é filha reprodutor chefe do 
Haras Sacromonte, o tricampeão nacional de 
marcha, Herdeiro do Expoente! 
Segue com Potro ao pé, alazão, filho do   
Flamengo da Ogar II

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=823


ENFEITE D2 X NOIVA DO SOBERANO  - 27/09/15

07 - ROMÂNTICA DO SOBERANO

Enfeite D2 é um cavalo já consagrado na 
reprodução e produziu, dentre tantos outros 
destaques, a Grande Campeã Nacional da 
Raça 2019, Delícia da Morada Nova!!! 
Aqui temos uma filha desse cavalo 
extraordinário! Égua que está exclusivamente 
na reprodução, por isso tem poucas montadas.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=824


DARTAGNAN DAS MINAS GERAIS X DAMA DO SACROMONTE - 27/09/15

08 - DINÁSTIA DO SACROMONTE

Para os amantes da linhagem LOBOS aqui temos 
uma legítima representante dessa linhagem! 
Égua que, em sua linha paterna temos Lobinho 
Lobos, o pai do Reservado Campeão dos Campeões 
Nacional de Marcha de 2019, Baluarte da Santa 
Esmeralda, enquanto, em sua linha materna temos 
Regente NRM e Damasco Edú!  

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=825


BADALADO DA OGAR X CAPRICHOSA COLÚMBIA - 01/04/10

09 - CAPRICHO DO SACROMONTE – 50%

Reprodutor maravilhoso e muito marchador!! Bom 
de montada e com ótimo temperamento de sela. 
Cavalo muito dócil! 
Sua genética nos remete ao que há de melhor do 
sangue JB e HERDADE sendo que a genérica 
HERDADE acaba nos retornado ao JB o que leva 
à conclusão que aqui temos um reprodutor 
praticamente JB FECHADO! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=826


HERDEIRO DO EXPOENTE X ESTER DO CONFORTO - 08/01/19

10 - UNIVERSO DO SACROMONTE
Esse encanta à todos que o veem marchar!!! 
Também pudera, ele é filho do reprodutor 
chefe do Haras Sacromonte, o tricampeão 
nacional de marcha, Herdeiro do Expoente! 
Herdeiro que é brutal de produção e, como 
vemos aqui, coloca marcha pra sobrar em 
sua prole! Além disso, a mãe desse potro, 
nos remete ao sangue de Carvão LJ e Nobre 
de Santa Lúcia.  

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=828


MAQUINÉ BATUQUE X VERDADE KAFÉ - 17/11/07

11 - ÁTINA AJJ

Égua muito boa de montada e muito macia! 
Filha de Maquiné Batuque, portanto, sangue 
de sementais como Beijo e Quartel JB! Já 
sua mãe, Verdade Kafé, nos remete ao 
sangue de Omelete JB e Original de Santa 
Lúcia! Portanto, temos aqui uma égua quase 
fechada na linhagem JB! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=521


NOBRE DO SACROMONTE X ESTREIA DA LAPINHA - 

12 - ELIS DO SACROMONTE

Potra de MARCHA PICADA TOP! Equilibrada e 
muito LINDA! Sem dúvida, potra que apresenta 
potencial para pista de marcha picada devido à 
suas qualidades! Quando analisamos sua genética, 
apenas confirmamos o que vemos, seu pai, é 
genética JB com HERDADE e sua mãe, JB com 
53, portanto, genética de MARCHA PURA! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=836


VAPOR JEA X LUA LUXOR - 21/03/17

13 - LUANA PIOVANE DO SACROMONTE

Égua filha do extraordinário VAPOR JEA, um dos 
filhos de maior destaque do Tigrão Kafé! 
Já sua mãe, nos remete à genética do Carvão LJ, 
portanto, genética de muita marcha. 
Égua em fase de doma que já demonstra todas 
suas qualidades. Ainda pouco mexida, quando a 
mesma encaixa na embocadura, dá um cômodo 
muito bom o que nos leva à crer que será muito 
boa de sela!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=831


DARTAGNAN DAS MINAS GERAIS X NOITE DO SOBERANO - 10/02/17

14 - NATIVA DO SACROMONTE

Potra extra de sela e muito boa de montada! 
Acabou de fazer 3 anos e ainda está em fase de 
doma mas, como podemos ver em seu vídeo, é 
extra de andamento! Boa montada e muito 
marchadeira! 
Seu pai é filho do Lobinho Lobos e sua mãe é 
Mustafá do Yuri na Safira da Morada Nova, 
portanto, genérica TOP numa potra com grande 
potencial!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=832


AMADO OCEANO X MOCAMBO ATALAIA - 01/03/17

15 - VALENTE DO SACROMONTE

Cavalo já castrado e registrado em definitivo com 
grande potencial de pista! Extra de montada, super 
macio, com ótimo temperamento e, como podemos 
ver em seu vídeo, top de diagrama! 
Diante de todas essas características, acreditamos 
que, se bem preparado, ele tem grande potencial de 
pista. Cavalo ainda com poucas mexidas, portanto, 
tem muito à melhorar.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=830


FORRÓ DO ARO X PREFERIDA M.U.G. - 05/02/19

16 - PREFERIDO DO SACROMONTE
Mais um potro de beleza rara que nos apresenta o 
Haras Sacromonte. 
Ele que é filho do Forró do Aro, um dos cavalos 
mais comentados no momento que vem colocando 
vários filhos nos pódios pelas pistas do Brasil! 
Sem dúvida, reprodutor de destaque hoje no 
cenário nacional!
Já sua mãe, Preferida MUG, é filha do campeão 
Nacional Tigrão Kafé na Espadilha JB, portanto, 
genética castiça de MARCHA!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=833


GUARITÁ SEARA DOURADA X PÂMELA DO XANGAI - 30/10/07

17 - ILUSTRADA MACADU

Ilustrada é filha de Guaritá, portanto, irmã do 
Teorema! Além disso, a linha materna dessa 
égua nos remete ao sangue do Original de 
Santa Lúcia! 
É genética de PONTA para quem quer fazer 
em casa produtos de exceção!!! É muita 
genética e qualidade num só lote!!! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=517


FLAMENGO II DA OGAR X ÁTINA AJJ - 09/02/17

18 -ARO DO SACROMONTE
Potro castanho de 3 anos  já em  início de doma 
e já castrado! 
Sua genética nos remete ao sangue de grande 
sementais da raça como, por exemplo, Beijo JB, 
Maquiné Batuque e Palhaço de Ituverava! 
Portanto, amigos, aqui temos um potro com 
genética de marcha, pelagem linda e bom de andar 
para quem quer fazer um cavalo de sela!
OBS: o potro está com hipersensibilidade nas orelhas, 
dificultando a colocação de cabresto e cabeçada

http://pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=820


SUBLIME DA OGAR X DAMA DO EXPOENTE - 25/10/06

19 -HERDEIRO DO EXPOENTE
Reprodutor extraordinário!!!! 

Cavalo que coleciona campeonatos em pista, tendo mais 
de 80 títulos registrados na ABCCMM, dentre os quais 5 
títulos NACIONAIS entre campeão e reservado!!! 
De beleza ímpar e MARCHA EXTRAORDINÁRIA esse 
belíssimo reprodutor é filho de Sublime da Ogar, cavalo 
de destaque na reprodução, tendo vários filhos campeões 
em pista! Sublime que nos remete ao sangue de 
SINCERO JB, mesma genética que nos remete também 
sua mãe, Dama do Expoente, sendo bastante consanguínea 
neste reprodutor com abertura de sangue na linhagem 
Angay!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=680


CONDIÇÕES DO LEILÃO
Período: 09 a 24 de Março 2020.
Localização dos Animais: Pedro Leopoldo- MG.
Condições de Pagamento: 2+28 Parcelas. 
Comissão: SEM COMISSÃO DE COMPRADOR

Leia o Regulamento:
http://www.pontodamarcha.com.br/regulamento.php?Id=18
*Click no link e leia o regulamento.

http://www.pontodamarcha.com.br/regulamento.php?Id=18
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