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Com seis anos de idade você já participava de 
competições de cross-country, o que significa que 
o cavalo está em sua vida há muito tempo. Conte 
um pouco sobre a sua relação com o animal, desde 
pequena. Minha relação com o cavalo vem até bem antes 
disso. Com dois anos de idade eu já andava a cavalo e 
minha paixão era tão grande que eu só comia em cima do 
cavalo. E lá ficava ate dormir.
When you were six years old you took part in a cross-
country competition, which means that horses have 
been in your life for a long time. Tell us a little about 
your relationship with this animal since you were small. 
My relationship with horses started well before that. When I 
was just to I already rode a horse and my passion was such 
that I just ate when I was sitting horse. And there I would stay 
until I fell asleep.

Quando você se apaixonou pelo Cavalo Árabe? Como 
era sua vida no momento e qual foi o seu primeiro 
Árabe? O Cavalo Árabe também é uma paixão que eu trago 
comigo desde a infância. Por volta dos oito anos de idade, 
eu passava todas as minhas férias na fazenda do meu avô, 
em Uberaba, no interior de Minas Gerais. Meu primo da 
fazenda vizinha tinha um Árabe lindo, castanho, que se 
chamava El Bey. Eu ficava horas e mais horas olhando este 
cavalo, que só faltava falar. Vivia livre num piquete. E deste 
cavalo eu ganhei um filho, chamado El Diamante, também 
castanho, que eu mesma domei! Além disso, desde sempre 
eu procurava acompanhar revistas e qualquer outra 
informação sobre o Cavalo Árabe a que eu tivesse acesso.
When did you fall in love with the Arabian Horse? 
What was your life like at that moment and what 
was your first Arabian? The Arabian Horse is also a passion 
that has been with me since childhood. Round about eight 
years old I spent all my holidays on my grandfather’s farm in 
Uberaba, in the middle of Minas Gerais state. My cousin on the 
next-door farm had a beautiful, chestnut Arabian that was 
called El Bey. I spent hours and hours staring at this horse, as if 
I was just waiting for it to speak. It lived freely in the paddock. 
And I got is the son of this horse which I personally broke, 
called El Diamante, which was also a chestnut. Also I’ve always 
followed any magazines and other source about the Arabian 
Horse that I could lay my hands on.

A sua família inteira compartilha da mesma paixão e 
dedicação que você tem pelo Cavalo Árabe? Qual é a 
participação de seus familiares nessa atividade? Minha 
família, em geral, não compartilha dessa minha paixão 
por cavalo. Aliás, eu acho que esta paixão você tem ou 
não tem. Isto é muito claro para mim. Na verdade eles 
admiram, mas não participam.
Does your whole family share this same passion and 
dedication for Arabian Horses as you? In what way does 
your family get involved in this activity?
Generally speaking my family doesn’t share my passion for 
horses. In fact, I think a person either has this passion or they 
don’t. It is very clear to me. Actually they admire them, but 
don’t take part.

Você tem um filho adolescente. Como é a relação 
dele com o cavalo e com a sua criação na Fazenda 
Floresta em geral? Meu filho andou a cavalo com 
apenas seis meses de idade. Sempre andei muito com 
ele e depois ele passou a andar sozinho. Com doze 
anos de idade ele já tinha o cavalo dele. Um pouco 
depois disso, os interesses dele mudaram, mas ele 
ainda tem muito carinho por todos os nossos cavalos, 
principalmente com as novas potrinhas.
You have a teenage son. What is his relationship with 
horses and the breeding program at the Fazenda 
Floresta Ranch on the whole? My son started riding 
when he was just six months old I’ve always written with 
him and then he started riding alone. With 12 he already 
had his own horse and a little later his interests changed 
but he still has a special place in his heart for our horses 
particularly the new foals.

Quando a Fazenda Floresta foi comprada, ela era um 
local especializado em plantação de café. Quanto 
tempo demorou para você adaptá-la à criação do 
cavalo Árabe? Você comprou a fazenda já pensando 
numa criação de Árabes? Originalmente a Fazenda 
Floresta foi dedicada à cana-de-açúcar, em 1790. Depois, 
em 1843, se tornou de café. Na verdade, eu comprei a 
fazenda por uma paixão por casas antigas e de época, mas 
era óbvio que se tornaria uma fazenda de Cavalos Árabes. 
Aliás, comprei quatro cavalos antes mesmo da fazenda ser 
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MY MOST BELOVED ANIMAL IS CALLED *AAS ELISHAHH, AND IT’S NOT BECAUSE HE 
IS BETTER THAN ALL THE OTHERS, BUT BECAUSE IT WAS LOVE AT FIRST SIGHT. 
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MEU ÁRABE MAIS AMADO SE CHAMA *AAS ELISHAHH, 
NÃO PORQUE ELE É MELHOR DO QUE OS OUTROS, 
MAS PORQUE FOI AMOR À PRIMEIRA VISTALuciana Fasano e *AAS Elishahh
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perfil do criador breeder profilecomprada e reformada. Na época, eu alugava umas baias nos 
arredores e montava todos os finais de semana em que eu ia 
ver a fazenda.
When you bought Fazenda Floresta Farm it was a specialized 
coffee plantation. How long did it take you to adapt it to 
breeding the Arabian Horse? Did you buy the farm already 
thinking about breeding Arabians? Fazenda Floresta Farm was 
originally a sugar cane plantation, starting in 1790. Then in 1843 
they changed to coffee. Actually, I bought the farm because of a 
passion for old colonial houses, but it was obvious that it would 
become an Arabian Horse farm. In fact I had bought for horses 
before I had even bought or renovated the farm. At the time I 
rented some stalls in the area and road every weekend that I 
went to the farm.

Qual é a base do programa de criação da Fazenda Floresta? 
A base da minha criação na Fazenda Floresta é a qualidade. 
Essa é a minha meta. E como tenho muito a aprender, estou 
prestando muita atenção nos cruzamentos que estão dando 
certo nos criadores que compraram coberturas e tiveram 
produtos maravilhosos. Tentarei seguir esta linha para procurar 
obter os níveis que procuro. E o que me deixa muito contente 
é que meus cavalos estão produzindo bem com muitos tipos de 
diferentes de linhagens.
What is the foundation of the breeding program at the 
Fazenda Floresta Farm? The foundation for my breeding program 
at Fazenda Floresta Farm is quality. That is my goal. As I have a 
lot to learn, I am paying very close attention to the crosses that 
are working with the breeders who bought covers and obtained 
wonderful products. I will try to follow this line to be able to reach the 
level that I’m aiming for. What is making me very happy is that my 
horses are producing well with many different kinds of lines.

Quando poderemos ver a nova produção de seus 
garanhões? Fale-nos sobre o que esperar dela. Novos 
produtos estarão nascendo. Alguns aqui conosco, outros com 
Fabio Amorosino, Flávia Torres, Enrico Carlone, Lucas de Mello, 
Murilo Kammer, além de Cláudia e Zé Orlando.
When will we be able to see the new production of your 
stance? Tell us a little of what you are expecting. New 
products are being born. Some of these are with us, others with 
Fabio Amorosino, Flávio Torres, Enrico Carlone, Lucas de Mello, Murilo 
Krammer, as well as Cláudia and Zé Orlando.

Qual é, ou foi, o seu Árabe mais amado? Conte-nos, por 
favor, um pouco sobre este determinado animal.  Meu Árabe 
mais amado se chama *AAS Elishahh, não porque ele é melhor 
do que os outros, mas porque foi amor à primeira vista. Eu 
queria muito um potro Campeão Nacional Americano castanho, 
uma meta que era muito difícil de atingir – pelo menos era o 
que me dizia meu treinador: “você está me pedindo uma coisa 
impossível”. E quando eu vi o vídeo dele, me arrepiei inteirinha. 
Na verdade, todos os meus cavalos foram comprados por causa 
deste sentimento, algo especial que surgia. Mas é preciso dizer 
que cada um deles tem seu lugar especial, sua personalidade 
muito especial e cada um deles me traz experiências diferentes. 

What is, or was, your most beloved Arabian? Please tell us 
a little about this particular animal.  My most beloved animal 
is called AAS Elishahh, and it’s not because he is better than all 
the others, but because it was love at first sight. I really wanted 
a National American Chestnut Colt, something that was really 
difficult to obtain - at least that’s what my trainer told me: “you 
are asking the impossible” he said. And when I saw the video 
of the colt my whole body got goose bumps. Actually, I bought 
all my horses because of this reaction, something special just 
appealed to me. I must say that each and every one of them has 
their own special place; there very special personality and they 
each provide me with different experiences. 

E qual é a sua melhor lembrança ou experiência ao 
lado de um cavalo Árabe? Minha melhor lembrança é 
de quando eu tinha dezesseis anos de idade e andava 
com meu meio sangue Árabe na fazenda do meu avô. 
As distâncias eram muito grandes e, num dia em que saí 
sozinha, cai e fraturei o ombro. Na época, claro não havia 
comunicação. Aquele cavalo ficou ao meu lado por mais de 
cinco horas, pois eu não conseguia montar de novo, até o 
momento em que o socorro chegou. Foi uma experiência 
que me marcou demais. 
And what is your favorite memory or experience with and 
Arabian horse? My best memory is when I was 16 years old 
and I was riding my half blood Arabian on my grandfathers far. 
Everything was so far apart and one day I left my, fell and broke 
my shoulder. At that time, of course, there was no form of 
communication. That horse stayed at my side for over five hours 
because I couldn’t get up on him, until help arrived. It was an 
experience that I will never forget. 

Você já fez alguma loucura por cavalo? Já fiz, ainda faço e 
tenho certeza de que continuarei fazendo muitas loucuras por 
cavalo. É uma paixão completamente desenfreada.
Have you ever done anything crazy for horse? Yes, I have; I still 
do and I am absolutely certain that I will continue to do crazy things for 
a horse. It’s a completely unharnessed passion.

O Cavalo Árabe, normalmente, leva seus donos a vários 
lugares diferentes, pelo Brasil e pelo mundo. Qual foi o 
lugar mais exótico que você conheceu por causa de seu 
trabalho como criadora? Todos os lugares que visitei me 
trouxeram experiências maravilhosas, especialmente a de 
conhecer pessoas com a mesma paixão que eu tenho pelos 
Cavalos Árabes, em todos os Haras no Brasil e no mundo. Sou 
uma pessoa que vou em poucos lugares, mas sempre vou onde 
quero realmente ir.
The Arabian Horse normally takes its owners to a number 
of different places, whether in Brazil or abroad. What is the 
most exotic place that you have been to because of your 
work as a breeder? Every place I visit brings me wonderful 
experiences, especially meeting people, in stables in Brazil and 
the rest of the world, who share the same passion as I for Arabian 
Horses. I’m the kind of person who travels little but I always go 
where I really want to.

Qual é o seu Árabe mais premiado? Que prêmios ele 
ganhou? “O mais premiado” é uma pergunta difícil.  
*Al Hadiyah AA foi o mais premiado na Europa e depois 
foi muito bem nos Estados Unidos. Mas, assim como ele, 
Elisahhh foi campeão supremo da Nacional Americana de 
2010, Supremo na World Cup de Las Vegas em 2011 e campeão 
nacional americano em 2011. Enfim, para ser um garanhão 
da Fazenda Floresta, o cavalo necessita ter sido Campeão 
Nacional aqui no Brasil, nos USA ou no Canadá.
Which Arabian has won most prizes? What prizes has he 
won? “The biggest prize winner” is a hard question to answer. 
Al Hadhyia has won the most prizes in Europe and then did 
very well in the United States. Similarly Elisahhh was Supreme 
Champion at the 2010 American Nationals, Supreme Champion 
at the World Cup in Las Vegas in 2011 and National American 
Champion in 2011. These were really important titles even 
though there are only three of them. Eccentric Valentino has 
also won some very important titles, such as the Canadian 
National Champion, American National Champion and is a two-
time Brazilian Reserve Champion.

De quantas exposições, em média, você participa por ano, 
tanto no Brasil quanto no exterior? Não muitas, mas procuro 
sempre estar nas mais importantes.
On average, how many shows you take part in per year, both 
in Brazil and abroad? Not a lot, but I’m always trying to be at the 
most important ones.
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Falando um pouco sobre suas preferências, qual a cor 
de pelagem predileta? Castanho, apesar de gostar muito 
de tordilhos. Tell us a little about your preferences. What is 
your favorite coat color, for instance? Chestnut, even though I 
like Grays a lot.

Você gosta da nuca de crina raspada? Não! Adoro crinas lindas 
e muito bem tratadas. Do you like the mane cut short? No! I 
prefer beautiful and well groomed manes. 

Qual é a sua modalidade favorita de montaria? Gosto de montar a 
pelo e livre, sem competir. E tento sempre ter um momento especial 
com meus cavalos. Atualmente, estou montando todos os meus cavalos, 
inclusive Elishahh, que adora passear.
What is your favorite riding event? I love riding bareback, without 
competing. I always try to share a special moment with my horses. At 
the moment, I write all my own horses, even Elishahh, who loves to go 
on a trek.

Seus momentos de lazer ou férias também envolvem 
atividades com o cavalo Árabe? O que gosta de fazer?
Meu lazer preferido é ficar perto dos meus cavalos e vê-los todos 
os dias. Quando viajo para algum lugar diferente, sinto muita falta 
de todos eles! Your leisure time and your vacations also involve 
Arabian-horse-related activities. What you like to do? In my free 
time I like staying close to my horses and seeing them every day when I 
travel somewhere else, I miss them all!

Luciana Fasano e *Al Hadiyah AA
Luciana Fasano and *Al Hadiyah AA
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“Tento sempre  
ter um momento 

especial com  
meus cavalos.”

“I always try to 
share a special 
moment with  

my horses.”




