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" Orlando Lima executa esse trabalho para o Puro Sangue Inglês (PSI) a cerca de 47 anos, mas só
recentemente, chegou à conclusão que sua Teoria / Metodologia sobre Cruzamentos, está correta, o que
não quer dizer que irá acertar todos os Cruzamentos que vier a praticar, pois está lidando com Genética,
uma Ciência Inexata, Imprevisível, mas ao mesmo tempo, TENDENCIOSA!
Segundo Orlando, costuma-se ressaltar que um bom Planejamento de Cruzamentos pode considerar por volta
de 8% de aproveitamento, em termos de participação a nível de CLASSICISMO!
Desta forma, certificou positivamente sua Teoria, quando nos últimos 3 anos, alcançou o resultado de cerca de
3 vezes esse valor, o que é considerado como um feito digno de registro, inclusive por apresentar mais de
4 Vencedores de Provas de G1 no Brasil e no Exterior!
Em 2005 realizou um Trabalho endereçado ao Sheikh de Dubai, sobre a Criação da DARLEY, muito bem
recebido por seu Manager, Simon Crisford, que resultou em praticamente a aquisição de 90% dos 9
animais que indiquei, sendo que o único que não foi adquirido se tornou, como era previsto pelo ´´Expertt´´,
um excelente Avô Materno: ACATENANGO!
Lamentavelmente, o Hipólogo no Brasil, não vem sendo aproveitado pela Criação brasileira do PSI, sendo
que, na Europa e nos USA, grandes Hipólogos estão por trás de importantes e históricas Criações, como
as de Lord Derby, Aga Khan, Marcel Boussac, entre outras!"

Lote 01 – LADAUPHINE (Familia: 9-b )
• Potranca muito bem nascida (julho de 2017)!
• Descende por sua “high line” (HL – Alinhamento Masculino Paterno do
Reprodutor), da “bloodline” pontuada pelo fenomenal NASRULLAH (É DO
SUL), Neto Materno da extraordinária MUMTAZ MAHAL, tida, até hoje, como
o PSI mais veloz que pisou as pistas europeias!
• Por sua “middle line” (ML – Alinhamento Masculino Paterno do Avô Materno),
descende da “bloodline” pontuada por NORTHERN DANCER (MINSTREL
GLORY)!
• O “encaixe” genético destas duas “bloodlines” privilegiam a Velocidade, o
que é reforçado pela mesma característica voltada para Velocidade, o que é
referendado pela presença dos dois Velocistas, É DO SUL (Pai) e MINSTREL
GLORY (Avô Materno) de LADAUPHINE!
Lote 02 – LIMIT SPEED (Familia: 11)
• Potro bem nascido (agosto de 2017)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por Mr.
PROSPECTOR (IMPRESSION), caracterizado pela Velocidade Elástica!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” de NORTHERN DANCER
(ROYAL ACADEMY), caracterizado pela Stamina com Velocidade!
• O “encaixe” genético proporcionado por descendentes destas duas
“bloodlines”, se constitui num dos mais recentes “Nicks” da Criação
internacional do PSI, com resultados expressivos e frequência acima da média!
• A título de ilustração, cito o exemplo da diferenciada “racemare”, ZARKAVA,
invicta em 7 Apresentações, inclusive o Arco do Triunfo de 2008!

Lote 03 – JESSIE NORMAN (Familia: 4-j)
• Potranca bem nascida (agosto de 2017)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por NORTHERN
DANCER (KODIAK KOWBOY), através do Alinhamento de um de seus
melhores Filhos na Reprodução, o excelente Reprodutor e Avô Materno,
DEPUTY MINISTER!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” pontuada por RIBOT (O
Cavalo do Século 20) que, por sua vez, pertence à Linhagem de St. SIMON,
reconhecida como, historicamente, a mais importante e atuante geradora
de excepcionais Avôs Maternos da Criação internacional do PSI!
• A título de exemplo, basta citar que o melhor Avô Materno da Criação do PSI
no Brasil, em todos os tempos, foi WALDMEISTER, Bisneto Paterno de St.
SIMON!
• O resultado do excelente ajuste genético entre as “bloodlines” pontuadas
por NORTHERN DANCER e por RIBOT, deverão privilegiar a Stamina amparada
por expressiva Velocidade Elástica!
Lote 04 – MEXEDOR (Familia: 1-g)
• Potro nascido em outubro / 2017, o que sinaliza com uma ampla possibilidade
de que venha a evoluir em seu Fenótipo (Físico)!
• Po r sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada pelo
extraordinário raçador norte americano, DAMASCUS (PHONE TIME),
pertencente à Linhagem do fabuloso TEDDY, um dos ícones do Vigor Híbrido
(Consistência e Resistência!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” pontuada por ROYAL
CHARGER (ARCH), que vem a ser 3 / 4 Irmão do fenomenal NASRULLAH!
• O “encaixe” genético entre descendentes destas duas “bloodlines” privilegia
a Stamina com alto padrão de Velocidade!
• Observe-se que DAMASCUS foi O Cavalo do Ano nos USA em 1967, enquanto
ROBERTO, Tri Avô Materno de MEXEDOR, foi o Vencedor do Derby de Epsom
de 1972!
Lote 05 – Mr. MASTER COURT (Família: 1-e)
• Potro de bom nascimento (agosto / 2017)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por Mr.
PROSPECTOR (COURTIER), sendo, portanto, Irmão Paterno do Tríplice Coroado
nos USA em 2015!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” pontuada por DAMASCUS
(GILDED TIME), O Cavalo do Ano nos USA em 1967!
• As características básicas das duas “bloodlines”, ou seja, a Velocidade Elástica
típica de Mr. PROSPECTOR e a Stamina (Consistência e Resistência) típica de
DAMASCUS, se ajustam adequadamente!
• Observe-se que GILDED TIME vem sinalizando como muito bom Avô Materno,
na Criação do PSI nos USA!
Lote 06 – MEXICO (Familia: 3-i)
• Potro com bom nascimento (setembro / 2017)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por Mr.
PROSPECTOR (CRAFTY C.T.), ícone da Velocidade Elástica, mas privilegiando,
neste caso, a Velocidade mais ajustada aos Velocistas!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” pontuada por ICECAPADE
(WILD EVENT), sendo 3 / 4 Irmão de NORTHERN DANCER!

•
•

As duas “bloodlines” apresentam muito bom entrosamento genético,
resultando em alto padrão de Velocidade voltada para distâncias
intermediárias!
WILD EVENT, Avô Materno de MEXICO, vem sinalizando com a efetiva
possibilidade de vir a se consolidar como um excelente Avô Materno, no
âmbito da Criação brasileira do PSI!

Lote 07 – ALIADO (Familia: 14-f )
• Potro nascido em outubro / 2017, portanto com expressiva possibilidade de
apresentar considerável evolução em seu Fenótipo (Físico)!
• Por sua “high line” (HL), descende de Mr. PROSPECTOR (CRAFTY C.T.),
privilegiando a Velocidade mais ajustada a “sprinters” e “flyers”!
• Por sua “middle line” (ML), descende da fabulosa “bloodline” pontuada por
NEARCO (LORD MARCOS), caracterizada por alto padrão de Velocidade e
Stamina!
• O excelente “encaixe” genético proporcionado por estas duas “bloodlines”
poderá se concretizar num Produto dotado de Stamina e expressiva
Velocidade proporcional à distâncias mais alentadas”!
• Observe-se que CLACKSON, é o Bisavô Materno de ALIADO!
Lote 08 – MEXILHÃO (Familia: 17-b )
• Potro nascido em outubro / 2017, portanto com boa margem para apresentar
uma expressiva evolução em seu Fenótipo (Físico)
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada pelo
extraordinário “racehorse”, Reprodutor e Avô Materno, DAMASCUS (PHONE
TIME) que, por sua vez, integra a Linhagem do fabuloso TEDDY, conhecido
ícone do Vigor Híbrido (Consistência e Resistência)!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” pontuada pelo
fenomenal NASRULLAH (INDIAN CHARLIE), fortemente influenciado por sua
2ª Mãe, MUMTAZ MAHAL, considerada, até hoje, como o PSI mais veloz que
pisou em pistas europeias!
• A confluência genética destas duas “bloodlines”, irá proporcionar um alto
padrão de Velocidade, reforçado pela presença de seus três primeiros Avôs
Maternos (INDIAN CHARLIE, RAHY e A.P.INDY), todos descendentes da
“bloodline” de NASRULLAH!
Lote 09 – MIXURUCA (Familia: 8-c)
• Potranca nascida em outubro / 2017, portanto com ampla margem para evoluir
em seu Fenótipo (Físico)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por Mr.
PROSPECTOR (CRAFTY C.T.), caracterizada pela Velocidade Elástica, neste caso,
privilegiando “sprinters” e “flyers”!
• Por sua middle line” (ML), descende da “bloodline de NORTHERN DANCER,
pontuada pelo Alinhamento do sensacional SADLER’S WELLS (ASTOR PLACE),
privilegiando a Stamina com Velocidade!
• O excelente “encaixe” genético entre descendentes de Mr. PROSPECTOR e de
SADLER’S WELLS, vem se constituindo em autêntico “nick” de duas Mãos, como
pode ser observado nos Pedigrees de ZARKAVA, SEA THE STARS e GALILEO,
apenas para citar alguns extraordinários PSI produzidos por esse “nick”!

Lote 10 – MUXAXA (Familia: 16-h)
• Potranca bem nascida (08 / 2017)!
• Tanto por sua “high line” (HL), quanto por sua “middle line” (ML), descende
da “bloodline” pontuada por Mr. PROSPECTOR (CRAFTY C.T. e TORRENTIAL)!
• A carga de Velocidade provável para esta Potranca é sensivelmente acentuada,
pois tanto o seu Pai (CRAFTY C.T.), quanto seu Avô Materno (TORRENTIAL)
são caracterizados pela Velocidade típica para “sprinters” e “flyers”!
• Pelo alto nível de Velocidade e, certamente, de Precocidade, o
Condicionamento e Doma desta Potranca deve ser conduzido com bastante
critério e cuidado!
Lote 11 – LUNA (Familia: 8-c)
• Potranca nascida em outubro / 2017, portanto com boa margem para
apresentar expressiva evolução em seu Fenótipo (Físico)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por Mr.
PROSPECTOR (COURTIER), portanto, Irmão Paterno do Tríplice Coroado nos
USA em 2015, AMERICAN PHAROAH!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” pontuada por RIBOT
(PLEASANT VARIETY) que, por sua vez, pertence à fenomenal Linhagem de
St. SIMON, reconhecida pela Criação internacional do PSI como a melhor
geradora de Avôs Maternos, embora em reduzido número na atualidade da
Criação do PSI, a nível internacional! Sobrevive às custas da Criação norte
americana!
• O evidente e prolífico “encaixe” genético proporcionado pelos descendentes
dessas “bloodlines”, pontuadas por RAISE A NATIVE e seu famoso Filho, Mr.
PROSPECTOR, conjugada com a “bloodline” pontuada pela Linhagem de St.
SIMON, sobretudo através da “bloodline” pontuada por RIBOT (O Cavalo do
Século 20), praticamente se constitui num autêntico “nick” de duas Mãos,
refletindo um “encaixe” genético perfeito entre suas características básicas!
• Como ilustração desse perfeito entrosamento, vou citar dois exemplos dos
quais tive oportunidade de participar da elaboração dos respectivos
cruzamentos e que resultaram em ANOTHER XHOW (muito boa Campanha
nas pistas,2º a paleta no GP Brasil de 2010) e EKANS (vencedora do G1 GP
Roberto e Nelson Seabra – OSAF de 2017)!
Lote 12 – LEMON TEA (Familia: 1-e)
• Potranca de bom nascimento (agosto / 2017)!
• Tanto por sua “high line” (HL), quanto por sua “middle line” (ML), descende
da “bloodline” pontuada por NORTHERN DANCER (SALTO e FAHIM), através
dos Alinhamentos registrado por dois de seus mais destacados Filhos na
Reprodução, ou seja, NUREYEV e DANZIG!
• Enquanto NUREYEV privilegia a Stamina com Velocidade, DANZIG privilegia a
Velocidade com Stamina, o que deve proporcionar um adequado “encaixe”
genético, proveniente da mesma “ bloodline”!
Lote 13 – UNBIASED (Familia: 8-k)
• Potro de ótimo nascimento (julho / 2017)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por NORTHERN
DANCER (TIGER HEART), atraés do Alinhamento pontuado por STORM CAT,

•
•
•

privilegiando a Velocidade Elástica, no caso, acentuando a Velocidade típica
dos “sprinters”!
Por sua “middle line”, descende da “bloodline” pontuada por RAISE A NATIVE
(WATCHMON), Pai de Mr. PROSPECTOR, ícone da Velocidade Elástica!
O excelente “encaixe” genético proporcionado pelo “blending” (mistura) das
características básicas destas duas “bloodlines”, proporciona um dos “Nicks”
mais adotados pela Criação moderna do PSI!
Na Criação brasileira do PSI, temos dois excelentes exemplos desse “encaixe”
genético, configurado nas figuras de Irmão e Irmã próprios, ou seja, SUPER
POWER Tríplice Coroado da Gávea em 1999) e RIBOLETTA (Eclipse Champion
Older Mare de 2000, nos USA)!

Lote 14 – LE COURTIER (Família: 16-h)
• Potro muito bem nascido (agosto / 2017)!
• Potro resultante do excelente “encaixe” genético, reconhecido como um
autêntico “nick”, entre as “bloodlines” pontuadas por Mr. PROSPECTOR
(COURTIER), por sua “high line” (HL) e por NORTHERN DANCER (JOB DI
CAROLINA) por sua “middle line” (ML)!
• Pedigree que aponta para um provável Alcance Estamínico situado na faixa
de distâncias entre a milha e a milha e meia!
Lote 15 – MAXONA (Familia: 7)
• Potranca bem nascida (setembro / 2017)!
• Por sua “high line” (HL), descende da “bloodline” pontuada por Mr.
PROSPECTOR (CRAFTY C.CT.), privilegiando a Velocidade Elástica, no caso,
acentuando a Velocidade típica dos “sprinters” e “flyers”!
• Por sua “middle line” (ML), descende da “bloodline” pontuada por SASSAFRAS
(THIGNON LAFRÉ), responsável por tirar a invencibilidade de NIJINSKY,
caracterizado por alto padrão de Stamina!
• Assim sendo, percebe-se através deste “encaixe” genético, um ajuste
adequado entre Velocidade e Stamina, com boa perspectiva de êxito, em
razão de que a “bloodline” pontuada por SASSAFRAS, pertence à Linhagem
de HURRY ON, tida como uma das melhores fontes de Avôs Maternos,
lamentavelmente, praticamente extinta!
Lote 16 – ICHIBON COURT (Família: 1-p)
• Potro bem nascido (agosto / 2017)!
• Resultante do “nick” entre as “bloodlines pontuadas por Mr. PROSPECTOR
(COURTIER), por sua “high line” (HL) e por NORTHERN DANCER (SALUTE THE
SARGE), privilegiando a Velocidade Elástica em elevado padrão!
• Observe-se que as duas “bloodlines”, além de se constituírem em autêntico
“nick”, são representadas por Alinhamentos diferenciados, ou seja, pontuados
respectivamente, por UNBRIDLED (Mr. PROSPECTOR) e por STORM CAT
(NORTHERN DANCER)!
Lote 17 – HYJO DO BEM (Familia: 14-f)
• Potro bem nascido (setembro / 2017)!
• Potro resultante do “nick” de Mão invertida, evidenciando o “encaixe”
genético entre as “bloodlines” pontuadas por NORTHERN DANCER (TIGER

•

HEART), por sua ‘high line” (HL), privilegiando a Velocidade típica de
“sprinters” e por Mr. PROSPECTOR (YAGLI), privilegiando a Stamina dotado
de alto padrão de Velocidade, resultando num provável excelente “encaixe”
genético entre estas duas características complementares!
Há uma boa possibilidade de que este Potro possa vir a demonstrar a rara e
importante característica de um “sprinter” alongado!

Lote 18 – TIXANIR (Família: 1)
• Potranca muito bem nascida (julho / 2017)!
• Resultante do “nick” formulado pelo encontra das “bloodlines” pontuadas
por NORTHERN DANCER (MOLENGÃO), por sua “high line” (HL) e por Mr.
PROSPECTOR (VETTORI), por sua “middle line” (ML)
• Observe-se que ambas as “bloodlines” sá representadas por Alinhamentos
diferenciados, ou seja, pontuado pelo fabuloso NIJINSKY (NORTHERN
DANCER) na (HL) e pelo destacado MACHIAVELLIAN (Mr. PROSPECTOR), Pai
de VETTORI!
• Note-se, ainda, que VETTORI vem se revelando excelente Avô Materno,
inclusive na Criação internacional do PSI, pois já é Avô Materno de Vencedor
de Provas de Grupo na Inglaterra!
Lote 19 – KITA CHARGE (Família: 4-f)
• Potranca de bom nascimento (agosto / 2017)!
• Resultante do encontro de descendentes da mesma “bloodline” pontuada
por NORTHERN DANCER, representada por dois de seus melhores Filhos nas
Pistas, ou seja, NUREYEV, por sua “high line” (HL), e por NIJINSKY, por sua
“middle line” (ML).
• Configuração Genética privilegiando a Stamina dotada de alto padrão de
Velocidade proporcional a distâncias mais longas, além de refletir um elevado
nível de V igor Híbrido (Consistência e Resistência) determinado pela
presença duplicada em “inbreeding” do “divisor de águas” da Criação atual
alemã, SURUMU, tida como a mais Saudável e Consistente Criação
internacional do PSI da atualidade!
Lote 20 – COURTIER ZONE (Família: 8-f)
• Potro muito bem nascido (julho / 2017)!
• Resultante do instigante ajuste genético entre descendentes da “bloodlines”
pontuadas por Mr. PROSPECTOR (COURTIER), por sua “high line” (HL), e pelo
importante tordilho, ICECAPADE (WILD EVENT), por sua “middle line” (ML)!
• ICECAPADE é 3 / 4 Irmão de NORTHERN DANCER que, de certa forma, ofuscou
a participação do Irmão, sobretudo na Reprodução!
• A característica de ambas as “bloodlines” acima assinaladas, convergem para
privilegiar a Velocidade Elástica, sobretudo para distâncias na faixa da milha
e 2000 m!
• Observe-se que WILD EVENT vem se revelando um promissor Avô Materno,
já com alguns resultados expressivos no âmbito da Criação nacional do PSI!

Lote 21 – CHICKS COURT (Familia: 1-p)
• Potro bem nascido (agosto / 2017)!
• Resultante do “nick” formado pelas “bloodlines” pontuadas por Mr.
PROSPECTOR (COURTIER), por sua “high line” (HL), e por NORTHERN DANCER
(SALUTE THE CHARGE), por sua “middle line! (ML)!
• Trata-se de um dos “Nicks” mais adotados no âmbito da Criação internacional
e nacional do PSI, alcançando expressivos resultados com frequência acima
da média, a nível de Classicismo!
Lote 22 – LUCCIOLA (Familia: 1-n)
• Potranca de excelente nascimento (01/07/2017)!
• Potranca resultante da mesma “bloodline” pontuada por NORTHERN DANCER
(AMIGONI e FAHIM), derivadas do mesmo Alinhamento pontuado pelo
magnífico DANZIG, tanto por sua “high line” (HL), quanto por sua “middle
line” (ML) possivelmente, o melhor Filho de NORTHERN DANCER na
Reprodução!
• Assim sendo, o Pedigree (Configuração Genética) de LUCCIOLA, assinala o
“inbreeding” 3 x 4 em DANZIG, o que pode se constituir num efetivo
diferencial para uma boa Campanha nas pistas de corrida!
Lote 22 a - KOWBOY FRITZ (Familia: 32)
Potro bem nascido (setembro / 2017)!
Por sua "high line" (HL), descende da "bloodline" pontuada por NORTHERN
DANCER, através do Alinhamento pontuado por Neto Paterno, DEPUTY
MINISTER!
Por sua "middle line" (ML), descende da "bloodline" pontuada por Mr.
PROSPECTOR, através do Alinhamento pontuado por seu Filho GULCH
("sprinter" alongado)!
Estas duas "bloodlines" se comportam como um autêntico 'nick", dos mais
adotados pela Criação internacional e nacional do PSI, revelando um "nick"
de duas Mãos, neste caso, podendo caracterizar KOWBOY FRITZ como um
possível "sprinter" alongado, figura das mais raras e importantes para um
PSI!
Lote 22 b - PANDORA DO SARANDI (Familia: 1-n)
Potranca bem nascida (setembro / 2017)!
Por sua "high line" (HL), descende da "bloodline" de Mr. PROSPECTOR,
privilegiando a Velocidade Elástica, neste caso, referendada através do
Alinhamento pontuado por seu Filho, GONE WEST!
Por sua "middle line" (ML), descende da "bloodline" pontuada por NORTHERN
DANCER, privilegiando a Velocidade Elástica voltada para distâncias no
entorno da milha (1600 m)!
As duas "bloodlines" acima aassinaladas, constituem o "nick" mais adotado da
atualidade da Criação internacional e nacional do PSI e, neste caso,
possivelmente, privilegiando a faixa de distâncias situados no entorno da
milha !

