
Boa Tarde,

A pedido do Eng. João Ralão Duarte, reencaminho correio eletrónico do dia 21 de abril de 2020, no âmbito do processo 
do “JUNCO DA REPOULA”.

Votos de um bom 2021.

Cumpts,

Teresa Cruz
APSL

De: APSL-Assoc. Criadores Cavalo Puro Sangue Lusitano <apsl@cavalo-lusitano.com> 
Enviada: terça-feira, 21 de abril de 2020 14:38
Para: 'Nuno Moreira de Oliveira' <nfffmoreiradeoliveira@gmail.com>
Assunto: RE: [SPAM] APROVAÇÃO DE GARANHÕES

Exmo Senhor Nuno Moreira de Oliveira

Em resposta ao seu mail vimos por este meio informar o seguinte:

Como foi comunicado, a APSL preparou um inspecção extraordinária , em moldes de sanidade muito cuidados, 
a qual terá a sua data e local comunicados brevemente e cujas inscrições terminaram no dia 14 de Abril, para os 
criadores que tivessem extrema necessidade de ter garanhões aprovados para ainda aproveitarem o final desta 
época de cobrição.

Apesar de ainda não termos data definida pretendemos, logo qua as condições do país o permitam, organizar 
uma outra concentração de garanhões extraordinária, mas desta vez já cumprindo as regras normais , para a 
qual V.Exa poderá inscrever o seu animal.

Com os melhores cumprimentos

O Secretário-geral
João Ralão Duarte
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De: Nuno Moreira de Oliveira <nfffmoreiradeoliveira@gmail.com> 
Enviada: sexta-feira, 17 de abril de 2020 13:29
Para: apsl@cavalo-lusitano.com
Assunto: [SPAM] APROVAÇÃO DE GARANHÕES

Entroncamento, 17 de Abril de 2020

Ex.mo Senhor Presidente da APSL Sr. Manuel Paim

Ex.mo Senhor Secretário Geral da APSL Sr. João Ralão

Venho por este meio solicitar um esclarecimento, assim como, solicitar o vosso aconselhamento técnico.

Sou criador de cavalos lusitanos, actualmente com um efectivo de 25 éguas de ventre, as quais este ano de 
2020, devido a conjunto de indefinições vividas no nosso Pais e no Mundo, ainda não iniciei a época 
reprodutiva, mas com ela a decorrer  já a meio, terei que, tomar decisões quanto a esse aspecto.

Também sou proprietário de um cavalo Lusitano, que era minha intenção leva-lo a uma aprovação publica de 
garanhões promovida pela APSL.

Como é de conhecimento de todos, vivemos uma situação complicada em termos de saúde publica a nível 
Mundial, e com restrições de vários níveis no nosso País. Sendo também por causa do mesmo, que a APSL, terá 
cancelado um conjunto e concentrações publicas para aprovação de garanhões, e inclusive o nosso tão 
desejado Festival Internacional do Cavalo Lusitano.

Face a esta situação de calamidade a nível de saúde e que começa a afectar toda a nossa economia, inclusive a 
nossa criação nacional de cavalos Lusitanos, venho por este meio expor o seguinte, solicitando também a vossa 
opinião sobre o que esperam fazer.

O cavalo Lusitano, referido em cima, tem o nome de Junco da Repoula, inscrito no livro de Nascimentos com o 
numero LGN 536, NIN 269596, ULELN 620001002695962 do STUDBOOK.

É um cavalo que em termos genéticos, na minha opinião tem um grande potencial, pois tem na sua base 
paterna o ESCORIAL ( Reprodutor Recomendado 4 estrelas MA), SPARTACUS ( Reprodutor Recomendado MA e 
E/D e de Mérito), XAQUIRO (Reprodutor de Mérito) e por base materna PERALTA ( Reprodutor Recomendado 
em E/D), sendo irmão de cavalos (exactamente com a mesma genética de Pai e Mãe)  que nos ultimos anos se 
tem destacado em varias concentrações de garanhões, inclusive Feira da Golegã e FIPSL, e projectos de Ensino 
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de Cavalos Novos promovidos e bem pela APSL, onde obtiveram as notas mais altas dos últimos tempos 
destacando-se dos demais, caso do JASMIM PLUS, LORD PLUS, LUX DR e outros.

Porém é um animal que em termos de sua funcionalidade, estará aquém, uma vez, devido a um coice de outro 
animal quando era poldro, o lesionou irremediavelmente para qualquer modalidade desportiva. Tendo essa 
lesão adquirida esmigalhado vários ossos do seu antebraço, calcinado a mão de o cavalo em termos de 
aprumos, bastante torta, o que em termos visuais lhe provocou uma lesão bastante grave, provocando uma 
desigualdade em aprumos.

Este animal, como referi em cima, estava a ser devidamente montado e encontra-se montado bem nos 3 
andamentos, para ser apresentado numa concentração publica, com os devidos exames veterinários a 
comprovar a lesão adquirida a fim do mesmo ser avaliado e aprovado.

Face ao exposto e uma vez que vivemos uma situação excepcional, não sabendo até à data quando poderá 
existir por lei autorização a concentrações publicas de qualquer ordem, solicito a Vossas Excelências, 
informação sobre datas possíveis de concentração publica para aprovação de garanhões, e ou se existe a 
possibilidade face a esta situação excepcional em que vivemos de os respectivos júris de avaliação se dirigirem a 
casa dos criadores para aprovação de garanhões.

Desta maneira e caso, vossas Excelências terem pensado neste tipo excepcional de aprovação  ( devido à 
situação que vivemos no País e no Mundo), e uma vez que a época reprodutiva já vai em Maio) estará 
equacionada ou não.

O animal tem exames médico/veterinários assim como relato rios a comprovar a situação. Assim como poderá 
estar presente na aprovação o respectivo veterinário, ou outro indicado pela APSL

Tendo noção que este tipo de deslocações tem despesas, e que serão certamente custeadas pelo criador.

Também quero desde já frisar que este email a solicitar o referido, não tem qualquer intenção da minha parte a 
obter qualquer tipo de vantagem de que natureza for. Tem apenas somente tres situações concretas

1. O Cancelamento de todas as aprovações de garanhões agendadas até final de Junho de 2020, 
devido a esta situação excepcional que o Pais vive;
2. A época reprodutiva já ir sensivelmente a meio;
3. Levar este animal especifico a uma concentração de garanhões com uma lesão devidamente 
comprovada por exames veterinários

Estarei ao dispor de V. Exas., para uma possível solução

Aguardado um vosso esclarecimento e resposta,

Os meus cumprimentos,

Nuno Moreira de Oliveira

Sem vírus. www.avast.com
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