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NA CAPA: 

GARBOLETO, 

vencedor do Derby Paulista de 1960 



JANEIRO DE 1961 

(pub!icação mensal do 

JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) 

De há muito que é pensamento dos dirigentes do Jockey Club 

dc S. Paulo publicar mensalmente todos os fatos relacionados com 

o tztrf e fomento, de molde a trazer em dia a vida da sociedade, 

com dados que poderão formar uteis elementos de informação 

para quantos queiram se inteirar das atividades levadas a efeito 

nos fttoÍes essenciais, quer das corridas quer da criação do puro 
sangue: 

Jc ao tempo em que foi Secretário Geral, o nosso Presidente 

dirigiu uma tuxuosa revista anual, O IOCKEY, na qual eram 

apresentados. com  riqueza de detalhe, todos os aspectos sociais e 

esportivos da entidade, tendo a mesma recebido inumeras manifes-

tações de aprovação, inclusive de embaixadas do Brasil em varias 

nações da Europa. 

Com Turf e Fomento, pretende a atual Diretoria divulgar 

mensalmente fatos principais relacionados com as carreiras em 

Cidade jardim e com suas secções dedicadas ao aprimoramento 

da raça cavalar, quer no Bairro do Ferreira quer em Campinas, 

para onde dev.:rá ser transportado o Pôsto de Monta, logo que 

coacluidas as obras projetadas pelos nossos serviços de engenharia. 

Problemas de genetica, alimentação, cruzamentos, adaptação de 

linhagm, qualidade de terra para criação e outros tão importantes 

como esses encontrarão guarida em nossas paginas, assim como o 

registro com destaque dos ganhadores das principais próvas de 
cada 171 . 

Essa a razão de ser da publicação de 7" rf e Fomento. 
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Debate 

sobre 

criaçao 
Luiz Emanuel Bianchi 

Os estudos ecologicos modernos permitem a formulação de bôas 

diretivas para melhorar a criação animal. 
Esses estudos servem, também, para expurgar os conceitos em-

pirícos que se achem arraigados aos processos e sistemas tradicionais 

de criar. 
E' o estudo ecologico que ajuda a metodização e o planejamento 

de uma exploração animal economica e assentada em bases cientificas. 

Indispensaveis se tornam esses estudos quando se pretenda trans-

ladar um animal ou uma planta de urna região. para outra muito 

diferente. 

Nós sabemos que a simples diferença de altitude modifica, ás 

vezes, o clima de uma mesma e pequena região. Aqui, no planalto 

paulista, há diferenças ecologicas acentuadas, entre as altitudes de 

400/500 metros e 750/850 metros, podendo_se notar, com observações 

superficiaes, as diferenças de comportamento das nossas plantas e 

animais, nos dois ambientes diferenciados quase que exclusivamente 

pelo clima. 

Imagine-se o comportamento de um serviço nas condições antago-

nicas, pelo menos em certas épocas do ano, da ecologia das ilhas da 

Inglaterra e a ecologia do Estado de São Paulo. 

Por isso os ingleses não plantam bananeiras, em suas ilhas. Nem 

larangeiras, café, amendoim. e tantas outras plantas, de ambiente tro-

pical. Mas, eles criam cavalos e, principalmente, excelentes cavalos de 

corrida. Cavalos que eles selecionaram há mais de 200 anos, no am-

biente do seu país. 
A bruma, o clima, o solo, a pastagem. e o forrageamento inglês, 

assim como os metodos de multiplicar, criar, treinar, correr, combater 

os vermes. e outros inimigos, estabeleceram, pelo tempo, um condicio-

namento para se obter o sucesso com o cavalo de corrida. 



E' bem conhecida a tendência do puro sangue de degenerar fora do 

seu habitat; e mais ainda, degenerar longe do seu habitat, como ocorre 

no Brasil, no Uruguay e. mesmo na Argentina. 

O cavalo, como outros seres vivos, sofre as influências do meio 

fisíco em que vive. E' bem conhecido o fato de os mesmos vegetais, 

se desenvolverem diferentemente em meios diversos, ou de animaes 

que não conseguem siquer, sobreviver fora do seu habitat. 

Qual o criador que não observou ainda a diferença que o cavalo 

faz, de um Haras para outro, de uma cocheira para outra! 

As condições eeologicas e ás edáficas. cumpre acrescentar o homem, 

do qual o cavalo de corrida depende para manter-se no seu atual es-

tado de desenvolvimento. 

O cavalo possue urna grande faculdade de adaptação, a qual, en-

tretanto, é passiva, pois o cavalo cederá em suas características de ve-

loc:dade e de resistencia, para se colocar em equilibrio com o meio não 

adequado á sustentação daquelas extraordinárias qualidades. 

Sem o homem, por exemplo, o cavalo de corrida retornaria-ao seu 

estagio anterior ou, degeneraria até condição mais inferior ainda, por-

que durante os 200 anos do seu aperfeiçoamento, ele perdeu os seus 

fatores de resistência ao meio hostil, ao qual deveria voltar. 

Os ecológos, os geneticistas e os edafologistas estão abrindo novos 

horizontes para a melhoria dos animais e das plantas que interessam ao 

homem; isso porque as ligações entre o meio e o homem, por sua vez, 

geram ações e reações de tal importancia e magnitude, que se pode 

identificar caracteristicas especiais, entre os grupos humanos fixados 

em regiões diferentes. De um modo geral, o homem depende do meio 

em que vive, embora, bem menos do que os animais e as plantas. E, 

se assim é com o homem que desfruta do privilegio, entre os seres vivos, 

não se tornar simplesmente passivo ante a natureza, mas de afeiçoa-la 

quanto possivel, as suas necessidades vitais, que dizer do cavalo puro 

sangue. selecionado na restrita ares da Inglaterra, por um povo inte-

ligente e disciplinado que lhe desenvolveu as qualidades nobres, ao 

mesmo tempo que o subordinou, para manter-se, ao esforço e a capa-

cidade do trabalho humano. 

Parece ser razoável se azeitar o conceito de que o cavalo puro 

sangue de corrida necessita um meio, um ambiente. um  nicho que seja 

compatível com o seu grão de desenvolvimento. Um meio propício 
em vegetação e em fatores fisicos e humanos. 



Registro de 

Produtos nascidos 

no Estado de São Paulo 

HARAS JABER AVE, 

GUETARY, mascu:ino, cas-
tanho, por Guaycurú e 
Cordelia ,nascido em 2 
de novembro de 1958 

HARAS «MONDÉSIR» 

ALVENA, feminino, casta-
nho, por Coloníst II e 
Eastern Beret, nascido em 
28 de abril de 1958 

ARDUO, masculino, casta-
nho, por Blue Peter e Lu-
vaduck, nascido em 2 de 
maio de 1958 

ALCA, feminino, castanho, 
por Tamerlane e Straight 
Tune, nascido em 14 de 
abril de 1958 

BANZA, feminino, alazão, 
por Vagabond II e Que-
tua, nascido em 6 de ou-
tubro de 1958 

BEFA, feminino, castanho. 
por Vagabond II e Unde, 
nascido em 14 de outubro 
de 1958 

BAGATA, feminino, casta-
nho. por Swallow Tail e 
Urze, nascido em 20 de 
agôsto de 1958 

CULPA, feminino, castanho, 
por Legend of France e 
Unde, nascido em 8 de 
outubro de 1959 

COBRE, masculino, tordi10, 
por Quiproquó e Uruba, 
nascido em 23 de setem-
bro de 1959 

CISNE, masculino, castanho, 
por Sayani e Quetua, nas-
cido em 30 de setembro 
de 1959 

HARAS ,MONTE 
ALEGREv 

JUATI, feminino, castanho 
escuro, zaino, por Red 
Cap e Kielce nascido em 
20 de agôsto de 1959 

FIARAS <KV-8s,  

KINCAS, masculino, casta-
nho claro, por Lenham e 

Delta ,nascido em 19 de 
agasto de 1956 

LYGIA, feminino, castanho, 
por Arrow e Delta, nasci-
do em 3 de julho de 1957 

MOGUN, masculino, casta-
nho, por Ogun e Delta, 
nascido em 7 de agasto 
de 1958 

NONA feminino, alazão, tos-
tado, por Ogun e Delta, 
nascido em 20 de agôsto 
de  1959 

HARAS «PICCOLLOTTO) 

GALGO masculino, casta-
nho, por Lupan e Dalga, 
nascido em 22 de julho 
de 1959 

HARAS «RIACHUELO› 

KILVA, feminino, castanho, 
por Colombo e Divanila, 
nascido em 21 de setem-
bro de 1958 

JOÃO ANDRÉ 
TENERELL1 

FELLAH, masculino, alazão, 
por Peter's Choice e Pôr 
&Espanha. nascido em 17 
de novembro de 1958 

JOSÉ LUIZ LEME 
MACIEL FILHO 

DONZELA KHAN, femini-
no, castanho, por Kame-
ran Khan e Sunburnt, 
nascido em 9 de agôsto 
de 1958 

HARAS «RAMOS 
CAIADO» 

GOIANITA, feminino, casta-
nho por Ogun e Homage, 
nascido em 20 de novem-
bro de 1959 
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HARAS «GUAREHY 

BAGUALA, feminino, casta-
nho, por Patusco e Chu-
panga, nascido em 17 de 
agôsto de 1959. 

DONALDO EUGENIO 

DONALDA, feminino, casta-
nho. por Quebranto e 
Mangerona, nascido em 
30 de Julho de 1959, 

EASY, feminino, castanho 
zaino, Jupiter e Namara, 
nascido em 9 de novem-
bro de 1959. 

ROBERTO ALVES DE 
ALMEIDA 

HENRIQUE BASTOS 
FILHO 

FOX TRAIL, masculino, 
tordilho vinagre, por Nor-

dic e Kazná, nascido em 3 
de outubro de 1959. 

STUD «PRIMAVERA» 

FABITO, mascu'ino, casta-
nho, por Coaraze e Ponta 
Porã, nascido em 26 de 
agôsto de 1959. 

THEOTONIO DE LARA 
CAMPOS JUNIOR 

DURGA. 	Nilinino, casta- 

nho escuro. por Sun Ray 
e Titina, nascido em 21 
de nc embro de 1959. 

ANTONIO NOGUEIRA 

DORSET VILA, feminino. 
castanho escuro ou tordi-
lho, por Boudeur e Ora 
Essa, nascido em 19 de 
utubro de 1959. 

ARTHUR ORLANDO 

ORITA, feminino, castanho, 
por Bold Street e Japú, 
nascido em 18 de setem-

bro de 1959. 

PEDRO LAGOIMEGRO 

PEDRITA, feminino, casta-
nho, por Sun Ray e  Mara-

tay, nascido em 23 de 
outubro de 1959. 

CARLOS COUTO 
DUARTE 

GRADO, masculino, casta-
nho escuro. por Guaya-
quil e Grande Gala, nas-
cido em 16 de setembro 

de 1959. 

ESSENCIAL, masculino, cas-
nho escuro, por Guaya-
quil e Essence, nacido em 
31 de julho de 1959. 

HARAS «MILANO» 

NEROFALCO, masculino, 
castanho zaino, por So-
lar Glen e Berzelina, nas-
cido em 26 de novembro 
de 1959. 

NARSADE, feminino, cas-
tanho ,por Kameran Khan 
e Crusanda ,nascido em 
23 de outubro de 1959. 

NORFOLCH, masculino,cas-
tanho. por Coaraze e Iaiá, 
nascido em 3 de outubro 

de 1 959 

HARAS «PARAGUASSÚ» 

EARNEST ,masculino, ala-
zão, por Jupiter e  Gon-
gada, nascido em 8 de 
agôsto de 1959 

EARLY MIST, feminino. 
castanho, por Kameran 
Khan e Hidra, nascido em 
30 de julho de 1959. 

ELIANO, masculino, casta-
nho, por Jupiter e Liana, 
nascido em 28 de agôsto 
de 1959 

IRADA, feminino, castanho, 
por Acapulco e Iraúna, 
nascido em 9 de setembro 
de 1959 

MAZNÁ, feminino, casta-
nho, por Acapulco e  Ma-
zuma ,nascido em 17 de 

agôsto de 1959 

REVERENCIA, feminino, 
castanho, por Emperor e 
Rebelião, nascido em 11 
de  agôsto de 1959. 

ROCHITA, feminino, casta-
nho, por Emperor e Ro-
ca nascido em 4 de agôs-
to de 1959 

TROPEL masculino, casta-
nho. por Emperor e Tro-
lóló. nascido em 15 de 

agôsto de 1959 

TRUFA, feminino, castanho, 
por Acapulco e Truta 
nascido em 6 de setem-
bro de 1959 

UIGUE, masculino, castanho 
escuro, por Acapulco e 
Uamiri nascido em 3 de 

outubro de 1959. 

UACURI, masculino, casta-
tanho, por Acapulco e 
Uanda nascido em 7 de 
outubro de 1959 

VERYNICE, feminino, cas-
tanho, por Acapulco e 
Vernal nascido em 28 de 
agâsto de 1959. 

JOSÉ PAULINO 
NOGUEIRA 

XOLA, feminino, alazão por 
Pharas e Aureola, nascido 
em 1 de agôsto de 1959 

0 
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XANDRA, feminino casta-
nho, por Eboo e Eppopée, 
nascido em 6 de julho de 
1959. 

XELL, masculino, castanho, 
por Eboo e Flyshell, nas-
cido em 2 de julho de 
1959' 

XUÇO, masculino, alazão, 
por Eboo e  Kuriosa, nas-
cido em 28 de julho de 
1959. 

XINGO, masculino, tordilho, 
por New Wonder e La 
Parda nascido em 25 de 
estembro de 1959. 

XIMENES, masculino, a'a-
zão, por Pharas e Lilac, 
nascido em 23 de setem-
bro de 1959 

XENON masculino, casta-
nho ,por Hamclam e Miss 
Silver, nascido em 23 de 
novembro de 1939 

XERIFE. ma l; scu..no, casta-
nho, por Eboo e Quartier, 
nascido em 2 de dezem-
bro de 195e) 

XILÓGRAFO, masculino, a-
lazão, por Pharas e Que-
en!),  nascido em 19 de se-
tembro de 1959 

XAREL, masculino, casta-
nho, por Pharas e Roulet-
te, nascido em 26 de ou-
tubro de 1959 

XISTO, masculino, castanho, 
por Hamdam e Suleika, 
nascido em 7 de outubro 
c's 1959 

XERXES, masculino, casta-
nho ,por Pharas e Vivido-
ra, nascido em 24 de se-
tembro de 1959 

HARAS «ITAJAHY» 

HELIUS, masculino, casta-
nho, por Fort Napoleon 
e Wac, nascido em 17 de 
setembro de 1959 

HANNETON masculino, ala-
zão, tostado, por Blacka-
moor e Quintilla, nascido 
em 26 de novembro de 
1959 

HELÉNICA feminino, casta-
nho, por Nerú e Daisy, 
nascido em 23 de agôsto 
de 1959 

HELVÉTICA, feminino, cas-
tahho zaino .por Dragon 
Blanc e Terzica, nascido 
em 14 de novembro de 
1959 

HARAS «SÃO BENTO» 

FORRÓ, masculino, casta-
nho, por Nordic e Fougé-
re nascido em 26 de a-
gôsto de 1959 

JELITA. feminino, cas-
tanho escuro, por Morurn-
bi e Jequitaia, nascido em 
16 de setembro de 1959 

ALFREDO FRANCISCO 
MARTINELLI 

MISS LEOCAD1A, feminino, 
alazão, por Faublas e 
Leocádia nascido em 25 
de setembro de 1959 

MARGUERI, feminino, cas-
tanho zaino, por Faublas 
e Harital, nascido em 15 
de setembro de 1959 

MOWGLI, feminino, alazão, 
por Hayo e Geleferique, 
nascido em 25 de setem-
bro de 1959 

DIRETORIA DE REMON- 
TA E VETERINÁRIA DO 

EXÉRCITO 

MANCHETE, feminino, cas-
tanho escuro, por Que-
branto e Garryró, nasci-
do em 9 de agôsto de 
1959 

MARAHI, feminino, alazão. 
por Lucidon c Mary 
Szott nascido em 15 de 
novembro de 1959 

MAC IS f RADO, masculino. 
c .st ?.nho piahão, por Ma-
ri' lin e Miss Columbine, 
nascido em 8 de agósto 
de 1959. 

JOSÉ MASSOI.I 

IMPERIO, masculino, cas,a-
nho, por Clarão e Merit, 
nascido em 28 de julho 
de 1959 

ITREPILA, masculino, cas-
tanho, por Clarão e Mi-
nerva, nascido em I 1 de 
setembro de 1959 

IGó, masculino, alazão, por 
Coaraze e Wager, nascido 
em 4 de agôsto de 1959 

~AS «IPIRANGA» 

HAPPY feminino, castanho, 
por Manguari e Berceuse, 
nascido em 12 de setem-
bro de 1959 

HARLEM masculino, tordi-
lho, por Four Hills e  Ba-
forada, nascido em II de 
agôsto de 1959 

HUNO, masculino, tordilho, 
por Destino e Diaba, nas-
c;do em 13 de agôsto de 
1959 
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HONDURAS, feminino, ala-
zão, por Flamboyant de 
Fresnay e Rivera, nasci-
do em n 17 de agôsto de 
1959 

HARAS «PARAIZO» 

JUDIA, feminino, castanho, 
escuro. por Manitou II e 
Anisette, nascido em 11 
de julho de  1959 

JURURÚ, masculino, casta-
nho, por Manitou II e 
Bianca, nascido em 10 de 
setembro de 1959 

JOGATINA, feminino, cas-
tanho, por Manitou II e 
Galharda, nascido em 17 
de setembro de 1959 

JUNBLE BELL, masculino, 
castanho escuro. por Blue 
Hunter e Nava, nascido 
em 29 de agôsto de 1959 

JOHN BULL, masculino. 
alazão, por Blue Hunter 
e Perky, nascido em 18 
de novembro de 1959 

HARAS «SANTA» 
TEREZINHA» 

CASTELA. feminino, cas-
tanho, por Minotauro e 
Coquine. nascido em 10 
de setembro de 1959 

CONDE. masculino, casta-
nho, por Lucidon e Fa-
lutcha, nascido em 4 de 
outubro de 1959 

COMPARSA feminino, cas-
tanho, por Minotauro e 
Joliness, nascido em 9 de 
novembro de 1959 

CONDESSA, feminino, cas-
tanho escuro zaino, por 
Lucidon e Rastra, nascido 
em II de setembro de 
1959 

CENSOR, masculino, casta 
nho. po Minotauro e Te-
nerife, nascido em 15 de 
outubro de 1959 

CAMPINO, masculino, cas-
tanho. por Minotauro e 
Una, nascido em 18 de 
outubro de 1959 

HARAS «CALUNGA» 

INOÃ, feminino, castanho. 
por Crateús e Aline. nas-
cido em 2 de setembro 
de 1959 

IURÚ, masculino, castanho, 
por Wood Note e Faça-
nha, nascido em 26 de 
agôsto de 1959 

IMBAÚ, masculino, casta-
nho, por Iror e Farando-
le, nascido em 16 de se-
tembro de 1959 

1Bó, masculino, castanho 
escuro zaino, por Bruma-
zón e Gayola. nascido em 
9 de agôsto de 1959 

ITU1, masculino, castanho. 
por Solar Glen e Libia, 
nascido em 29 de novem-
bro de 1959 

HARAS «SANTA ROSA» 

GALLOPER K1NG, masculi-
no, castanho. por Timão e 
Assima, nascido em 29 ce 
agôsto de 1959 

GALÃ, masculino, alazão, 
por Old Fashion, e Belle 
Epine nascido em 10 de 
outubro de 1959 

GUADALAJARA, feminino. 
alazão, por Darwin e 
Bianca!ana, nascido em 
27 de outubro de I95n 

GOLF1M, masculino, casta-
nho. por Lucidon e Char- 

rita, nascido em 25 de se-
tembro de 1959 

GRACIOSO masculino, ala-
zão, por Peter's Choice e 
La Petite Imposs'bk, nas-
cido em 16 de novembro 
de 1959 

GAMAL, masculino, tortli-
lho, por Old Fashion e 
Linda Léa. nascido em 29 
de julho de 1959 

GRAMPEADOR, masculino, 
cast., por Timão e Nu-
vem Branca, nascido em 
17 de agôsto de 1959 

GOLD FASHION, masculi-
no, alazão, por Old Fas-
hion e Orriga, nascido em 
21 de agôsto de 1959 

HARAS SÃO JOSÉ E 
EXPEDICTUS» 

CAIRO, mascu!ino, casta-
nho, por Fort Napoleon e 
Oadia, nascido em 2 de 
novembro de 1959 

CARIRI, masculino, casta-
nho, por Dragon Blanc e 
Orgia, nascido em 24 de 
novembro de 1959 

CHERBOURG, masculino, 
castanho, por Fort Napo-
leon e Sans Pareil, nas-
cido em 29 de outubro de 
1959. 

CONGONHAS, feminino. 
tordilho. por Fort Napo-
leon e Sinhá Dona, nas-
cido em 3 de novembro 
de 1959 

CARIOCA, masculino, ala-
zão, por Coaraze e Sodô-
ma, nascido em 14 de no-
vembro de 1959 

CORUMIM, masculino, ala-
zão, por Heliaco e Taiti, 
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nascido em 15 de de-
zembro de 1959 

CACIQUE, masculino, tor-
dilho, por Ever Ready e 
Tunis, nascido em 9 de 
novembro de 1959 

HARAS «TAMBORÉ» 

ATARSTO, masculino, cas-
tanho escuro, zaino, por 
Lucidon e Ftlastria, nas-
cido em 15 de agôsto de 
1959 

ATUVO, masculino, casta-
nho, por Harlech e Éito-
puva, nascido em 22 de 
outubro de 1959 

ATUOSO, masculino, casta-
nho, por Apuvo e Iris. 
nascido em 13 de outu-
bro de  1959 

ATÉLIA, feminino, .ilazão, 
por Quebec e Ocelia, ats-
eido em 29 de outubro de 
1959 

ATRAENTE masculino. ras-
tanho, por Quebec e O-
drácia, nascido em 10 de 
novembro do 1959 

ATIRSA, feminino, alazão. 
por Quebec e Oistria, nas. 
cido em 27 de setembro 
de 1959 

ATIVO, masculino, ca,ta-
nho escuro, por Harkch e 
Oitera, nascido em II de 
setembro de 1959 

ATEJA, feminino, castanhc. 
por Coaraze e Oreja, nas-
cido em 23 de outubro 
de 1959 

ATILADO, masculino, aja-
zão, por Harlech e °vila, 
nascido em 2  de outubro 
de 1959 

ATIGIO, masculino, casta-
nho, por Apuvo e Ufigia, 
nascido em 5 de agC:sto 
de 1959 

ÁTILA, masculino, alazão. 
por Quebec e  Urvila, nas-
cido em 16 de agôto de 
1959 

TERRA NOVA S/A 
AGRO PECUAR1A 

PANDILHA, feminino, cas-
tanho escuro, zaino, por 
Strong i'th'arm e Zan-
cadilla, nascido em 8 de 
setembro de 1959. 

PORANGÁ, feminino, casta-
nho, por Peter's Choice e 
Toutinegra, nascido em 21 
de outubro de 1959. 

PAIOLEIRO masculino, cas-
tanho, por Strong i'th'arm 
e Turkhan Lass, nascido 
em 17 de outubro de 
1959.   

PATACHO, masculino, cas-
tanho, por Ouragan e 
Straight Scotch, nascido 
em 9 de setembro de 
1959. 

PIANOLA, feminino, casta-
nho zaino, por Ouragan e 
So'danella, nascido em 
23 de julho de 1959. 

PAULA, feminino, castanho 
escuro, zaino, por Strong 
i'th'arrn e Rose Princess. 
nascido em 19 de Julho 
de 1959 

PIÚNA, feminino, castanho 
escuro, por Ouragan e 
Pavuna, nascido em 3 de 
julho de 1959. 

PAMPANINI, feminino, cas-
tanho escuro, por Strong 
i'th'arm e Legendar 
Maid, nascido em 1 de 
julho de 1959, 

PARRUÁ, feminino, casta-
nho, por Ouragan e Har-
pavi, nascido em 12 de 
julho de 1959. 

PRINCESS REED, femini-
no, alazão, por Ouragan 
e Dana Reed, nascido em 
1959 

PIONEIRO, masculino, ala-
zão, por Strong i'th'arm 
e Belanita, nascido em 
24 de setembro de 1959. 

PERINO, masculino, alazão, 
por Strong i'th'arm e Bal-
larina, nascido em 11 de 
julho de 1959. 

PIÁ, feminino, alazão, por 
Strong i'th'arm e Primei-
ra, nascido em 29 de ju-
lho de 1959. 

PRINCE ARABY, masculi-
no, castanho escuro, por 
Ouragan e Radiant Ara-
by, nascido em 23 de ju-
lho de 1959. 

HARAS «PATENTE» 

PERNOD, masculino, ala-
zão, por Iror e Careful, 
nascido em 8 de julho 
de 1959. 

P1UR, masculino, alazão, 
por Iror e Damrnit!, nas-
cido em 17 de julho de 
1959. 

PURE FOLLY, feminino, 
castanho zaino, por 
Strong ilth'arm e Denbi-
li,nascido em 24 de agôs-
to de 1959. 

PATISSE, feminino, casta-
nho escuro zaino, por So-
!lar Glen e Dew F'earl, 
nascido em 19 de agôsto 
de 1959. 

PRIMULA, feminino, cas-
tanho, por Coaraze e 
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Euzkal Buru, nascido em 
17 de setembro de 1959. 

PERCY, masculino, casta-
nho pinhão, por Big Red 

Gitana, nascido em 5 
de outubro de 1959. 

Pi\RSIFAL, masculino, cas-
tanho, por Big Re(' e 
Happiness, nascido em 13 
de julho de 1959. 

PARABOLICO, masculino. 
castanho zaino, por Iror 

Henriette, nascido em 
11 de agôsto de 1959. 

PLEIADE, feminino, alazão, 
por Iror e Jamaican View. 
nascido em 30 de agôsto 
de 1959. 

PATENTE, feminino, cas-
tanho pinhão, por Para-
diso e Karlette, nascido 
em I de outubro de 1959. 

PANTUFLA, fernmino, ala-
zão, por Paracliso e Ken-
(Lha, nascido em 15 de 
ou!,.ibro de 1959. 

PITIIA, feminino, alazão, 
por Paradiso ou Bruma-
zon e Lady Gipsy, nasci-
do em 30 de novembro 
de  1959. 

PERVINCA, femininn. ala-
zão, por 'ror e Perveil-
che, nascido em 5 de ju-
lho de 1959. 

PETROVKA, feminino, ala-
zão, por Big Red e 1 r-
sa, nascido em 16 de se-
tembro de 1959. 

HARAS «JABERAVE» 

RUMEUR, feminia.). -asta-
i ho, por Red Oc .  )b..r 
Arpége, nascido c, 3 .1.- 
3ttulho de 1959. 

WNABELA, femint 1.), c.t ,- 
Lanho, por Red October e 
Cordelia, nascido em 9 
de dezembro de 1959. 

INOX, masculino, castanho, 
por Fastlad e Doxa, nas-
cido em 16 de julho de 
1959. 

IAGO, masculino, castanho, 
por Fastlad e  Forget, nas-
cido em 24 de julho de 
1959. 

PALANCA, masculino, cas-
tanho escuro, por Fastlad 

Guaricanga, nascido em 
21 de julho de 1959. 

PIAÇABA, feminino, casta-
nho zaino, por Fastlad e 
Grimpa, nascido em 10 
de outubro de 1959. 

PORUNGA, feminino, cas-
tanho escuro, por Fastlad 

Ilcha, nascido em 1 de 
outubro de 1959. 

PALHANA, feminino, cas-
tanho, por Fastlad e Irva-
na, nascido em 1 de ou-
tubro de 1959. 

PAREDÃO, masculino, cas-
tanho, por Coaraze e Ja-
quirana, nascido em 23 
de outubro de 1959. 

PADOVANA, feminino, ala-
zão, por Red Oceober e 
Nostalgia, nascido em 30 
de julho de 1959. 

RAMUNTCHA, feminino, 
castanho, por Red Octo-
ber e Taoutcha, nascido 
em 5 de setembro de 
1959. 

HARAS «CASTELO- 
JAÇATUBA» 

TRAOUINAS, feminino, cas-
tanho. por Paradiso e 
Even Song, nascido em 
19 de setembro de 1959. 

TACAPE, masculino, casta-
nho, por Paradiso e Gies-
ta, nascido em 28 de ju-
lho de 1959. 

TORNEIRO, masculino, ala-
zão, por Paradiso e Hora 
H., nascido em 29 de 
agôsto de 1959. 

TABOÃO, masculino, casta-
nho, por Paradiso e Kar-
tilha, nascido em 15 de 
novembro de 1959. 

'ITLA, feminino, castanho, 
por Paradiso e Levada, 
nascido em 12 de outu-
bro de 1959. 

TABU, masculino, castanho 
escuro, por Solar Glen e 
Luzerna, nascido em 22 
de agôsto de 1959. 

TILA, feminino, castanho, 
por Iror e Nativa, nasci-
do em 15 de setembro de 
1959. 

TAI, feminino, alazão, por 
Paracliso e Ovação, nas-
cido em 2 de setembro 
de 1959. 

TROPEL, masculino, cas-
tanho zaino, por Royal 
Forest e Tesalia, nascido 
em 12 de agôseo de 1959. 

HARAS «SÃO QUIRINO» 

IRAKITA, feminino, alazão, 
por Pharas e Carakitta, 
nascido em 8 de novem-
bro de 1959. 

INOCENTE, masculino, ala- 
zão, por Pharas e Craco-

che, nascido em 29 de agôs- 
to de 1959. 

INSOLENTE, masc., cast., 
por Eboo e India, nascido 
em 29 de outubro de 
1959. 
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ITAPEVA, feminino, cast., 
por Pharel e Garbosa Bru-
leur, nascido em 6 de A-
gosto de 1959 

INVENÇÃO, feminno, casta-
nho, por Pharas e Mlle. 
Brantome, nascido em 17 
de setembro de 1959. 

INSIDIA, feminino, alazão, 
por Pharas e Mouguet, 
nascido em 29 de agôsto 
de 1959. 

INTUIÇÃO, feminino, casta-
nho, por Martíni e Olel-
za, nascido em 29 de 
1959. 

INFERNO, masculino, ala-
zão, por Pharel e Quin-
tana, nascido em 14 de 

novembro de 1959. 

HARAS «BOA VISTA» 

MAIS NOSSO, feminino, 
castanho, por Marveil e 
Mas-Tua, nascido em 27 
de novembro de 1959. 

REVELATION, feminino, 
tordilho, por Fighting 
Chance e Jussarita, nas-
cido em 4 de dezmbro de 
1959. 

REINA, feminino, tordno 
escuro, por Fighting Chan-
ce e Pileta, nascido em 
18 de novembro de 1959. 

RIO VERDE, masculino, tor-
dilho, por Fighting Chan-
ce e Queridita, nascido 
em 17 de novembro de 
1959. 

HARAS «ITAPEVI» 

GENNIFER'S CHOICE, fe-
minino, castanho, por Pe-
ter's Choice e Biribara, 

nascido em I de setem-
bro de 1959. 

GALLINULE, 	masculino, 
castanho escuro zaino, por 
Peter's Choice e Fairy 
Queen, nascido em 9 de 
agôsto de 1959. 

GOLDEN SUN, masculino, 
castanho, por Peter's 
Choice e Filóca, nascido 
em 12 de novembro de 
1959. 

GULLIVER, masculino, ala-
zão, por Peter's Choice e 
Florence, nascido em 3 
de setembro de 1959. 

GALOPIN, masculino, cas-
tanho escuro, por Peter's 
Choice e Godivana, nas-
cido em 29 de agôsto de 
1959. 

GINGER'S CHOICE, mas-
culino, a!azão, por Pe-
ter's Choice e Hiade, nas-
cido em 13 de setembro 
de 1959. 

GAULOIS, masculino, ala-
zão, por Peter's Choice e 
Inesperada, nascido em 1 
de outubro de 1959. 

GO TO BED, masculino, ala-
zão, por Peter's Choice e 
Cucury, nascido em 12 de 
outubro de 1959. 

GALANTINA, feminino, ala-
zão, por Peter's Choice e 
Onda Curta, nascido em 
16 de novembro de 59. 

HARAS «PAULISTANO 

TIMONEIRO OU TIM, mas-
culino, castanho escuro, 
por Timão e Desirée, nas-
cido em 20 de outubro 
de 1959. 

BIG BOY OU BIG SON, 
masculino, castanho es-
curo, por Barranca Yaco 
e Devassa, nascido em 30 
de agôsto de 1959. 

BIG MOON OU BIG SEA, 
feminino, alazão, por 
Barranca Yaco e Egéa, 
nascido em 6 de agôsto 
de 1959. 

DULCESITA, feminino, cas-
tanho, por Peter's Choice 
e Imbaiba, nascido em 24 
de outubro de 1959. 

VERUNA, masculino, casta-
nho escuro, zaino, por 
Firval e Istiklal, nascido 
em 12 de setembro de 
1959. 

BIG BOSS OU BIG DAY, 
masculino, castanho zai-
no, por Barranca Yaco e 
Maviosa, nasci2o em 11 
de setembro de 1959. 

PAT OU ALMERINDA, fe-
minino, alazão, por Pe-
ter's Choice e Pataca, nas-
cido em 21 de outubro 
de 1959. 

BIG SHOT OU BIG SKY, 
masculino, castanho, por 
Barranca Yaco e Quijun-
ga, nascido em 7 de ou-
tubro de 1959. 

BIG MAN OU BIG SUN, 
masculino, caseanho, por 
Barranca Yaco e Restin- 

ga, nascido em 21 de agôs-
to de 1959. 

HARAS «FAXINA» 

STAR, feminino, castanho 
zaino, por Sandjar e  Bal-
lyhoo, nascido em 16 de 
julho de 1959. 
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SCARLET, feminino, casta-
nho, por Coaraze e Ca-
tharina, nascido em 14 de 
setembro de 1959. 

SENTINELA, feminino, cas-
tanho, por Indocil e C:c-
cê, nascido em 9 de ou-
tubro de 1959. 

SILENCIOSO, 	masculino, 
castanho, por Sandjar e 
Distribution, nascido em 
6 de outubro de 1959. 

SALADINO, masculino, ala-
zão, por Sandjar e Figu-
rehead, nascido em 1 1 de 
julho de 1959. 

SAUDOSA, feminino, ala-
zão, por Indocil e  Fur:o-
sa, nascido em 12 de ju-
lho de 1959. 

SALONICA, feminino, casta-
nho, por Indocil e Mame, 
nascido em 11 de dezem-
bro de 1959. 

SOUTO, masculino, casta-
nho, por Nordic e Noc-
tambule, nascido em 20 
de agôsto de 1959. 

SALTEADOR, mascu!ino, 
tordilho escuro, por Jolly 
Joker e Nonc.ense, nasci-
do em 2 de setembro de 
1959. 

SENSITIVE. feminino, cas-
tanho zaino, por Jolly 
Joker e Olivia, nascido 
em 13 de outubro de 59. 

SASSARICO, masculino, ala-
zão, por Jolly Joker e 
Oshala, nascido em 7 de 
dezembro de 1959. 

HARAS ELIZETE» 

BORORÉ, masculino, ala-
zão, por Elfos e Feiticei-
ra, nascido em 20 de se-
tembro de 1959. 

FIARAS ...SANTA 
CECILIA» 

NINGUNA, feminino, casta-
nho, por Gin e Urbeja, 
nascido em 13 de no-
vembro de 1959. 

HARAS «MARISTELA» 

ITANGUA, masculino, ala-
zão, por Sacristán e As-
tartéa, nascido em 20 de 
novembro de 1959. 

LISSIPO PRADO E 
AGENOR RICARD1 

SOLEDAD, feminino, casta-
nho, por Sandjar e Har-
monia, nascido em 13 de 
setembro de 1959. 

SAFADO, masculino, casta-
nho, por Sandjar e Hero-
diade, nascido em 4 de 
agôsto de 1959. 

SATAN, masculino, casta-
nho, por Sandjar e Hyde, 
nascido em 15 de agôsto 
de 1959. 

SUPREMA, feminino, cas-
tanho, por Sandjar e In-
glezinha, nascido em 8 
de agôsto de 1959. 

STÕP-HIM, masculino, ala-
zão, por Sandjar e Jac-
ket, nascido em 19 de se-
tembro de 1959. 

SALTIMBANCO, masculino, 
castanho, por Sandjar e 
Joieuse, nascido em 2 de 
setembro de 1959. 

SEM FIM, masculino, cas-
tanho, por Sandjar e Va-
lerosa, nascido em 20 de 
agósto de 1959. 

OSWALDO NOGUEIRA 
GERIN 

OSVAL, masculino, alazão, 
por Pharas e Orquidácea, 
nascido em 13 de julho 
de 1959. 

FRANCISCO DE SOUZA 
DANTAS NETTO 

FRANÇAISE, feminino, ala-
zão, por Peter's Choice e 
Haidemim, nascido em 
30 de agôsto de 1959. 

HARAS ,SANTA ELZA» 

MANÉCA, feminino, casta-
nho, por Jahú e Novalha, 
nascido em 1 de setem-
bro de 1959. 

MON CHÉRI JUNIOR, mas-
culino, castanho, por Moo 
Chéri e Ébia, nascido em 
9 de outubro de 1959. 

HARAS «TERRA PRETA» 

CANICULA, feminino, ala-
zão, por Sargento Junior 
e Dalva, nascido em 1 2  
de outubro de 1959. 

HARAS «GIOSA» 

AFRODITE, feminino, ala-
zão, por Mourisco e  AI 
Cobaça, nascido em 28 de 
dezembro de 1959. 

PUNTA DEL LESTE, mas-
culino, castanho, por 
Out Sider e Chispada, 
nascido em 23 de dezem-
bro de 1959. 

PEDRO ZANOTTO 

MARWELL, masculino, cas-
tanho, por Hooligan e Fi- 



JANEiRC DE 1951 

larmonica, nascido em 28 
de novembro de 1959. 

MIKOYAN, masculino, cas-
tanho, por Hooligan e 
Garimpa, nascido em 22 
de setembro de 1959. 

HARAS «PRATEADO» 

GALLO PRATEADO, mas-
culino, alazão, por Bold 
Street e Fox Red, nas-
cido em 13 de novembro 
de 1959. 

GALLO DOURADO, mas-
culino, alazão, por El Fa-
ro e Remita, nascido em 
16 de setembro de 1959. 

FAZENDA NOVA 

LAMBARI, masculino, tor-
dilho, por Mon Chéri e 
Argentea, nascido em 26 
de outubro de 1959. 

LITRO, masculino, casta-
nho, por Mon Chéri e 
Herencia

' 
 nascido em 13 

de outubro de 1959. 

LOTE, masculino, castanho 
pinhão, por Cyro e Ro-
man, nascido em 13 de 
outubro de 1959. 

LESTE, masculino, tordilho, 
por Mon Chéri e  Tolosa, 
nascido em 18 de outu-
bro de 1959. 

JORGE DA CUNHA 
BUENO 

LOYALTY, feminino, casta-
nho, por Esquire e Acqua 
Forte, nascido em 27 de 
setembro de 1959. 

LANDSCAPE, masculino, 
castanho escuro, por Sa-
vernake e  lsmailia, nasci- 

do em 1 de outubro de 
1959. 

RAUL EDUARDO DA 
CUNHA BUENO 

N. N., feminino, castanho, 
por Good Luck e Egalti-
na, nascido em 17 de se-
tembro de 1959. 

N. N., masculino, castanho 
escuro, por Esquire e 
Flamme Rouge, nascido 
em 11 de outubro de 59. 

N. N, masculino, castanho, 
por Esquire e ltaúna, nas-
cido em 25 de novembro 
de 1959. 

HARAS «SÃO CARLOS» 

ERSIANA, feminino, casta-
nho, por Atleta ou Idaho, 
e Farnesiana, nascido em 
5 de outubro de 1959. 

OSNY SILVA PINTO 

EUNICE, feminino, cas- 
tanho, por Colombo e 

Caratona, nascido em 4 de 
novembro de 1959. 

ENQUETE, feminino, casta-
nho, por Boemio e Boleia, 
nascido em 26 de outubro 
de 1959. 

EVANILO, masc., cast., por 
Colombo e Divanila, nas-
cido em 15 de Outubro de 
1959 

HARAS ..MONDÉSIR» 

CRÊS, masculino, alazão, 
por Pharas e Zoraya, nas-
cido em 26 de julho de 
1959. 

ROBERTO E NELSON 
SEABRA 

RUMÉLIA, feminino, casta-
nho, por Nordic e Rume-
na, nascido em 25 de ju-
lho de 1959. 

HARAS <SANTA CRUZ» 

GUARAPÕ, masculino, ala-
zão, por Lestrois e Rose-
mary, nascido em 29 de 
agósto de 1958. 

COUDELARIA DE 
CAMPINAS 

LABAREDA, por Fair Ray 
e Garbosa, nascido em 12 
de setembro de 1958. 

HARAS «MONDÉSIR 

BELONA, feminino, casta-
nho zaino, por Prosper e 
Unidade, nascido em 2 
de outubro de 1958. 

HARAS «REMANSO» 

ITACUNHA, feminino, cas-
eanho, por Itaberava e 
Destreza, nascido em 3 de 
outubro de 1959. 

ITAPIRA, masculino, ala-
zão, por Itaberava e Pa-
nicula, nascido em 26 de 
julho de 1959. 

ARTHUR ORLANDO 

OFELINHA, feminino, cas-
tanho, por Bold Street e 
Jula, nascido em 26 de 
julho de 1959. 

PEDRO HERRERIAS 

NATALINO, masculino, cas-
tanho, por Bold Street e 
Esparsa, nascido em 25 
de dezembro de 1959. 
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COUDELARIA PAULISTA 

ZENDA, fminmo, castanho, 
por Jahú e Repinica, nas-
cido em 8 de agôsto de 
1959. 

COUDELARIA DE 
CAMPINAS 

MARECHAL, masculino, tor-
dilho, por Engrossador e 
Ebuulição, nascido em 
8 de setembro de 1959. 

HARAS «REMANSO» 

REMANSO, masculino, ala-
zão, por Rei da Selva e 
Insinuante, nascido em 
17 de dezembro de 1957 

ZEFERINO FERREIRA 
VELLOSO 

DOM HENRiQUE, masculi-
no, caseanho, por Ingle-
sinho e Canastra, nascido 
em 24 de novembro de 
1958. 

PRINCEZINHA, feminino, 
tordilho, pnr Patusco e 
Canastra, nascido em 8 
de  novembro de 1959. 

CARLOS ALBERTO 
DIAS 

GARDEFEU, masculino, ala-
zão, por Peter's Choice e 
Star Princess, nascido em 
2 de setembro de 1959. 

CARLOS G. ROCHA FARIA 
E JAYME A. RODRIGUES 

SWEET SUE, feminino, 
castanho, por Caldarium 
e Palmela, nascido em 27 
de março de 1960. 

HARAS «RECREIO» 

LUCINDA, feminino, casta-
nho, por Lucidon e Cin- 

derella, nascido em 8 de 
setembro de 1960. 

HARAS «MORRO 
GRANDE» 

HAMOG, masculino, alazão, 
por Parati e Shine, nas-
cido em 2 de novembro 
de 1959. 

HARAS «SÃO JOSÉ E 
EXPEDICTUS» 

CHIMANGO, 	masculino, 
castanho, por Fort Napo- 

De maio a dezembro de 
1960, foram registrados os 
seguintes estabelecimentos 
de criação: 

HARAS "ALVORADA ", 
sito no município de Jun-
diai e propriedade dos 
srs. Jacob Wernick, Nor-
berto Raposo e Archime-
des Farinelli. 

HARAS "TERRA BRAN-
CA", sito no municipio 
de Cotia e propriedade 
de Alberto Marchioni 

HARAS "SEVERO BAP-
TISTA", sito no munici-
pio de Porto Feliz e pro-
priedade de Alceste Gur-
gel Severo Batista 

HARAS " VENCESLAU ", 
sito no municipio de Pre. 
sidente Venceslau e pro-
priedade de Julio Ra-
inho. 

léon e Betica, nascido em 
19 de outubro de 1959. 

HARAS «GRACIOSA» 

NACIONAL, masculino, ala-
zão, por Coaraze e Diso-
bedient Miss, nascido em 
15 de novembro de 1959. 

HARAS «SANTA 
CANDIDA» 

FAR AWAY, masculino, 
alazão, por Fighting Chan-
ce e Doclea, nascido em 
27 de outubro de 1959. 

eHARAS "IPERó". sito no 
IP município de Araçaiba 
• da Serra e propriedade 
I de Francisco Del Vecchio 

HARAS "SÃO PEDRO ". 
sito no municipio de Va-
linhos e propriedade de 
Antonio Carlos Corrêa 

HARAS "POMPEIA", sito 
no municipio de Campo 
Largo e propriedade de 
José Cicuto 

HARAS "CAMPINAS ", 
sito no municipio de 
Campinas e de proprie-
dade dos srs. Antonio 
Luiz Ferraz e José I3o-
nifacio Coutinho Noguei-
ra. 

HARAS "RIO DAS PE-
DRAS", sito no munici-
pio de Campinas e pro-
priedade dos srs. Nelson 
e João Adhemar de Al-
meida Prado. 

4. 

Registro de Haras 



ADIE 
	

GUALICHO 

(Epigram e Candid Lover) 
	

(The  Druid e Golconda) 

Rei.rodulore em serviço atualmente 

CAPORAL 

(Nyangal e Candid Lover) 

        

        

  

BURPHAM 

(Hyperion e Trouble) 

  

E 

   

        

HARAS JAHU  
Pertencente ao 

DR. JOÃO ADHEMAR E SR. NELSiN DE 	PRADO 

Sumia ;.a ESTRADA DE COTIA, Km. 46 

cujo extraordinário (i!i-,o FARWELL 
(Burpham e Marilú) 

(0Jitinua INVICTO NO BRASIL em 15 apresentações, namaioria clássicas, inz!usive no 

DERBY SUL AMERICANO e nó 

GRANDE PRÊMIO BRASIL de 1960 

Sench. 1z;rubém TRIPLICE COROADO PAULISTA de 1960 



Organização 

Sul Americana 

de 

Fomento do Puro Sangue 

ATA DE REUNIÃO DC CONSELHO DIRETOR DA ORGANIZAÇÃO SUL AMERICANA 

DE FOMENTO DO PURO SANGUE DE CORRIDAS REAL1SADA EM BUENOS 

AIRES EM 22 DE NOVEMBRO DE 1960 

No dia 22 de Novembro de 1960, reu-
niram-se na Avenida Quintana 191, sede 
da Secretaria Geral Permanente da Or-
ganisação Sul Americana de F.nnento do 
Puro Sangue de Corridas, os membros 
de seu Conselho de Administração Srs. 
Constante R. Turturiello, Aureliano Ro-
drigues Larreta, Ernesto F. Duggan, J. 
Alberto Leon, Guilhertno Del Pedregal. 
Eduardo S. Blousson, Ezequiel M. Fer-
nandez Guerrico e mais os Srs. Carlos 
Robertson, tesoureiro do Jockey .Club do 
Peru, Dr. Antonio Luíz Ferraz, Presiden-
te da Comissão de Turf do Joekey Club 
de São Paulo. Dr. Alô Guimarães, Presi-
dente do Jockey Club do Paraná, Hernán 
B. Braun. Diretor do Club Hípico de 
Santiago, Sr. Guillenno Aya V illaveces, 
representante do Hipodrotno de Techos, 
Sr. Armando Braga Pires, Diretor do Jo-
ckey Club Brasileiro, Sr. Roberto Cou- 

duro, Vice-Presidente do Jockey Club de 
nacional Sul Americano em virtude da de-
São Vicente, Sr. Reynaldo Brena. Presi-
dente da Loteria de Beneficência Nacio-
nal e Casinos, e ar. Manuel Palma, Di-
retor do Club Hipico de Santiago do 
Chile. 

O Dr. Constante Turturiello. vice. 
presidente no exercicio da presidencia, 
deu início aos trabalhos, ás 12 horas, 
depois de lamentar a ausencia do Sr, José 
Homem de Mello, motivada por doença 
na familia conforme sua carta que é lida 
na ocasião. agradecendo em nome de tédas 
as delegações as inumeras atenções dis- 
pensadas pelo Sr. Reynaldo Brena, felici- 
tando-o pelo brilhante êxito do Grande 
Prêmio Carlos Pellegrini. Seguiu se com 
a palavra o sr. Reynaldo Brenna, para 
agradecer as declarações do Dr. Turtu- 
riello. Em seguida, foi submetida aos pre-
sentes a seguinte ordem do dia: 
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I — Calendário Hipico Internacional-
Mocliticação da data do Derby Sul Ame-
ricano — Inclusão do Grande Prêmio São 
Paulo — Inauguração do Hipodromo de 
Monterrico. 

II — Gravames e Resoluções Gover-
namentais que prejudicam considerável-
mente as entidades hipicas do Urugoay e 
Venezuela. Acão da Organização de 
Fomento. 

III — Conclusão do primeiro exerci-
cio da Organização Sul Americana-Rela-
tcrio e Balanço. Assembleia Geral a rea-
lisar-se em 1961. 

O Presidente pronorciona amplas in-
formações sobre os antecedentes relativos 
á modificação do Calendário Hipico Inter-
nacional Sul Americano em virtude da de. 
cisão do Jockey Club de São Paulo de 
transferir no futuro o Derby Sul Ameri-
cano para o dia 25 de Janeiro, data im-
portante da Cidade de São Paulo, e res-
tabelecer o Grande Prêmio São Paulo, que 
se disputará anualmente em 1» de Maio 
ou seja em data anteriormente destinada 
ao Derby Sul Americano. O Presidente 
comunica aos presentes correspondencia 
elo Sr. Luiz Oliveira de Barros, Presidente 
do Jockey Club de São Paulo, relacionada 
com a materia em questão e dando as 
razões das decisões tomadas, assim como 
as dotações destinadas ás referidas pro-
vas, que são as seguintes: Para o Derby 
Sul -Americano, em 2400 metros, cinco 
milhões de cruzeiros, para animais de três 
anos de qualquer Nação; para o Grande 
Prêmio São Paulo, em 2400 metros, dez 
milhões de cruzeiros, para animais de três 
e mais anos. 

O Presidente faz referência á situa-
ção criada no Perú com o adiamento da 
inauguração do Hipodromo de Monterri-
co. que seria efetuada em Dezembro de 
1960 em cárater oficial, mas teve que ser 
alterada por motivos técnicos, verifican-
do-se uma inauguração não oficial em De-
zembro e outra oficial em Janeiro de 1961, 
essa com uma importante prova interna-
cional. Dada a nova disposição da Dire-
toria do Jockey Club de São Paulo, bem  

como a existencia de urna temporada in-
ternacional em Montevideo também em 
Janeiro, o Presidente concita o plenário 
a estudar uma forma que consulte todos 
os interesses, levando-se em canta a soli-
citação feita nelo Perá. 

Em nome do Perii, o sr, Carlos Ro-
bertson declara que a exposição feita pe-
lo Presidente justifica a decisão do Jo-
ckey Club de São Paulo, entidade muito 
considerada pela hipica peruana, con-
cluindo estar certo de que será encontra-
da urna solueão favoravel para a materia 
em debate, admitindo a possibilidade de 
se marcar a data de 6 de Fevereiro para 
a inauguração oficial do Hipodromo de 
Monterrico, com o fim de ser acomodada 
a situação existente. Os presentes se mos-
tram concordes na fixação da data men-
cienada, havendo varias manifestações de 
agradecimento ao sr. Rcbertson e ao Jo-
ckey Club do Perú pelo seu espírito de 
cacperação. 

O sr. Hernan Braun informa que a 
nova data do Derby Sul Americano im-
pedirá praticamentz a participação de 
animais chilenos de três anos, visto que 
cs mesmos não noderão interromper o 
programa seletivo que determina para Ja-
neiro uma de suas nróvas principais. O 
sr. Guillermo Del Pecire«.al concorda com 
os conceitos de seu companheiro de dele-
gação, dizendo que o Derby Sul Ameri-
cano perderá parte de sua importãncia 
atual, porque outras nações se encontra-
rão em identica situação, mas qua isso será 
compensado nela grande importancia do 
Grande Prêmio São Paulo, cujas novas 
condições despertarão o interesse de todas 
as entidades hipicas sularnericanas, cer-
tamente. 

O Dr. Antonio Luiz Ferraz faz di-
versas considerações sobre a materia e 
destaca as dificuldades existentes em mar 
car outra data que não a escolhida pela 
Diretoria do Joakey Club de São Paulo. 
a qual se enquadra favoravelmente dentro 
do programa internacional sul americano, 
mencionando ademais a importancia da 
data escolhida para o Derby Sul Ameri-
cano de transcedência historica no que 
concerne á Cidade de São Paulo. 
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Também usaram da palavra os srs. 
(;uillermo Aya Villaveces, Alô Guimarães 
e Carlos Robertson, para maior esclareci-
mento do debate, concluindo-se unanima-
mente pelo seguinte: 

Aprovar as resoluções do Jockey 
Club de São Paulo, baseadas em antece-
dentes que constam das atas da Organisa-
ção Sul Americana. 

Modificar o Calendário Hipi 
Internacional Sul Americano, incluindo o 
Derby Sul Americano em 25 de Janeiro 
de cada ano e determinando que o pri-
meiro de Maio seja destinado im Grande 
Prêmio São Paulo. 

Solicitar ao Joekey Club do Perú 
que aceite a mais ampla colaboração da 
Organisação Sul Americana para assegu-
rar o sucésso da inauguração do Hino-
dromo de Monterrico, a qual terá lugar. 
salvo resolução contraria das autoridades 
da entidade peruana, em 6 de Fevereiro 
de 1961. 

Enviar as necessárias comunica-
ções sobre essas resoluções ao jockey 
Club de São Paulo e ao Jockey Club do 
Peru. 

O Presidente agradeceu em seu nome. 
e nos dos delegados presentes o espirito 
de cooperação doa representantes do Jo-
ckey Club do Perú, afirmando que desde 
que a referida entidade esteja de acôrdo, 
a Organisação Sul Americana promoveria 
reuniões por ocasião da inauguração do 
Hipodromo de Monterrico, para debater 
problemas de interesse geral do turf sul 
americano. 

'O Sr. Robertson, em nome do Jockey 
ClUb do Peru, .agradeceu as palavras do 
Presidente Turturiello e convidou desde 
logo os representantes das entidades ami-
gas para participar da inauguração do 
Hipódromo de Monterrico, declarando que 
levaria ao conhecimento de seus colegas 
de Diretoria 4 oferta da Organisação para 
promover reuniões em Lima, as quais 
muito honrariam sua sociedade, O Dr, 

Antonio Luiz Ferraz aaradeceu mais uma 
vez ao Jockey Club do Peru pela atitude 
assumida e convidou os presentes a pre-
senciar o Derby Sul Americano e Grande 
Prêmio São Paulo, com OS convites for-
mais a serem enviados oportunamente. 

Presidente deu por terminada a 
primeira parte da ordem do dia. com  
urna solução satisfatoria para todos. 

Passou-se ao segundo item, que dizia 
respeito á grave repercussão sobre o lui - f 
uruguaio de diversas medidas governa-
mentais, as quais afetam a evoluçáo de 
uma tradicional instituição como o Jo-
ckey Club de Montevideo. provocando .do  
Presidente Turturiello a declaração de 
que se fazia necessaria a intervenção da 
Organisação Sul Amer;cana de Fomento 
como elemento valioso para encontrar so-
luções nas quais estão emnenhados os di-
retores do Jockey Club de Montevideo, 
a Associação de Criadores do Puro San-
gue de Corridas do Uruguay e a Comissão 
Local Uruguaia da Organisação de Fr 
mento. Concluiu nrestando esclarecimen-
tos sobre os efeitos .das medidas governa-
mentais do Uruguay, as quais só benefi 
ciam ao jogo clandestino. 

Dr. Guillermo dei Pedreal con-
corda com o Presidente em que a situa-
ção exposta justifica a intervenção da Or-
ganisação Sul Americana, a qual deve 
velar nela evolução normal do turf e 
criação da America do Sul. Em vista 
disso, apoiou tôda e qualquer decisão que 
seja tomada sobre o assunto, considerando 
que providenciais Similares poderão ser 
tornadas no concernente ao turf venezue-
lano, vitima de medidas identicas que 
ameaçam a pronria existência das enti-
dades daquela nação. Propôs, para tal 
fim, que a Organisação formule urna De.. 
claração de cárater geral, com ampla di-
vulgação, dirigindo-se aos governos do 
Uruguay e da Venezuela em apelos para 
o espirito de equidade e de justiça no 
sentido de conseguir urna modificação to.. 
tal de providencias que afetam não só os 
turfs locais como continentais. 

Plenário apoiou as palavras do sr. 
Guillerme del Pedregal, cabendo ao sr, 

4 
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Alô Guimarães, como delegado do Brasil, 
propor uma ação conjunta sul americana 
que impeça a existencia de medidas pre-
judiciais ao turf e criação sul americana. 

Finalmente, por unanimidade, foi 
resolvido: 

Divulgar urna declaração da Or-
ganisação Sul Americana tornando impe-
riosa a necessidade de que os Governos 
das Nações representadas na mesma não 
criem obstáculos á evolução do turf e 
criação na America do Sul, fonte de tra-
balho, elemento importante de estabilisa-
ção social. promovedor de intensa corrente 
de turismo, de produção de divisas e ou-
tras vantagens, que são francamente ad-
mitidas por Nações de grande cultura e de 
elevado indice econômico, como Estados 
Unidos, Inglaterra. França, etc. 

— A Declaração será redigida pelo 
Dr. Constante Turturiello com a assis-
tencia do Secretário Geral, Dr. Eduardo 
Blousson. 

Dar o mais amplo divulgamento 
possivel á referida Declaração. Para tal 
fim se providenciará um encontro com 
jornalistas locais e de outras terras que 
tenham comparecido para a disputa do 
Grande Prêmio Carlos Pellegrini. 

e) Dirigir comunicações no sentido 
exposto aos Governos do Uruguay e da 
Venezuela manifestando o intento de que 
sejam tornadas sem efeito medidas ou pro-
videncias que prejudiquem ao turf e cria-
ção das referidas Nações. Ficou designada 
uma comissão composta dos srs. Guiller-
mo Del Pedregal, Carlos Robertson, Er-
nesto F. Duggan e Eduardo S. Blousson, 
para assinar as referidas comunicações. 
Os representantes do Uruguay e da Vene-
zuela, no momento o Dr. Pedregal, agra-
deceram a resolução adotada. 

Sobre o ultimo item da ordem do dia, 
foi unanimemente decidido pelos presen-
tes recomendar á Secretaria Geral Perma-
nente, e em especial ao Secretário Geral 
da Oritanisação Dr. Eduardo S. Blousson, 
que prepare o projeto de Relatorio e Ba-
lanço, o qual será submetido oportuna-
mente aos integrantes da Organisação, 
dado que o primeiro exercicio da mesma 
termina em 31 de Dezembro de 1960. 
Também deverá tomar providencias com 
antecipação para a realisação de uma As_ 
sembléia Geral para o exame dos do-
cumentos referidos, já que o termino dos 
mandatos dos dirigentes está prestes a se 
verificar. 

Sem nenhum outro assunto para tra-
tar, foi dada por encerrada a reunião ás 
13,30 horas. 

" ' , 



HARAS  MONDÈSIR e ITAIASSÚ 
Reprodutores: 

3-.1Iát do l'ocagne 
Nascid:. em França, por Birikil e Fascine II, correu 21 parcos, 
vencendo 3 e e colocando em 7. com  cerca de 20 milhões de 
Francas em premias. Carreiras classic3s por èle ganhas, aos 
3 e anos: Prix Lupin, Frix Eugene Adam, Prix Ganay. Prix 
Jean Pra!, Frix du Cadran, Grand Prix du Printemps, Ganhou 
dz. 1530 a 4 mil melros. Pai de Al Mab::oot, ora servindo no 

da Monta do Jockey Club de São Paulo. 

Swallow Tail 
ida na Itilaterra. por Bois R3ussel e Schiaparelli, 3." no 

Derby de E3sorn de 1949, perdendo no tilho mecánico para 
Nimbus e Amour Drake. Fai do Tríplice Coroado TIMÃO 
Campe5o da estazistin de 1960, contando com inumeros produtos 
anhad )-es clássicos no Brasil. 

Alborigo 
cni Itatia, por Traghetto e Allerta, com excelente 

(...00paoho clássica, ora em inicio de seus serviços no Mondesir. 

Faiia tiq Ele 

N.1-.:ido na FrallÇQ, por Épinard e Foraine, Com produtos 
: •,olOodores em sua terra de origem c rio Brasil, 

Prosper 
Nascido em Lorena, por King Solnion e Miraculous. campeão de 
:*tia geração e pai de VANDALO e outros ganhadores clásai2us. 
Cum o mais alts Inciic2 de Produção no Brasil, segundo o 
Sisiema de ESTES. 

Quiproquó 
Nascido no haras em Lorena. por The Phoenix e Blue Grass, 
Triplico Coroado Brasil&ro. com os primeiros produtos ora em 
campanha, 

Quinto 
Nascido no Mondésir, por Royal Dancer e Capital Entry, grande 
ganhadür clássico no Brasil, ora em início de serviços de 
reprodução: 

Há 180 éguas de puro sangue no plantei, entre as quais filhas de Hyperion, 
Blue Peter, Colombo. Goya, Tourbillon, Admira! Drake, Airborne.. Vatelor, 
Atout Maitre. Norseman, Nearco, M.arsyas, Orwell. Parwiz, Larnbert Simnel, 

Straight Deal, The Phoenix, Gallant Fox, Caracalla, Astrophei, 
Denatello II, Precipitation, Turkhan, King Salmon, Clayrvoyant, e:c. 

Sé do extraordinário reprodutor K1NG SALMON existem 34 filhas no plantei 

E-; ,:tório: 	Rua Senador Dantas, 80 — Rio de Janeiro 

Estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul 



Os 

descolocados 

terão 

prêmios 

A Diretoria do Jockey Club de São 
Paulo considerando que, com o advento 
do novo salario mínimo, o aumento das 
despesas de manutenção dos animais alo-
jados na Vila Hboica vem preocupando, 
seriamente, os respectivos proprietários a 
ponto de, muitas deles, haverem reduzido 
o numero de empregados, restringindo, 
ainda, oturos 0.astos indispensaveis ao per-
feito treinamento de seus animais; 

Considerando que o aumento das do-
toções, embora substancial, não favorece 
aqueles que não obtém colocações, cujos 
premias poderiam atenuar, em Parte, a-
quelas despesas; 

Considerando que as modificações in-
troduzidas nas condições do "forfait" pro.. 
porcionam economia na distribuição dos 
prernios sólare as colocações, alem da ren-
da auferida com as inscrições dos animais 
retirados dos prorírarnas; 

Considerando, enfim, que as impor-
tancias.. arrecadadas provenientes de ins-
crições, revertendo aos proprietarios. cons-
tituirão compensador auxilio á manuten-
ção dos animais não ,,,anhadores, resolve: 

1 — A nartir de 21-1, a titulo de es-
tímulo e amparo ao proprietario de cava-
lo puro-sanr_s.ue de corrida, fica estabele-
cido que o rinduto arrecadado com as ins-
crições de animais em cada parco será 
rateado, proporcionalmente. entre os seus 
disputantes, não colocados, dentro dos li-
mites da tabela seguinte: 

3 animais: 100% ao 3." 

4 animais: 60% ao 	40% ao 4." 

5 animais: 60% ao 4." 40% ao 5." 

6 animais: 50% ao 4." 30% ao 5." 20% 
ao 6." 

7 	animais: 50% 	ao 30% ao 
20% ao 7." 

8 animais: 40% ao 
20% ao 7.", 10% 	ao 8." 

30% ao 	6. 1 ', 

9 animais: 40% ao :30% ao 
20% ao 8.". 10% ao 9," 

2 — Excetuam-se da presente resolu-
ção as inscrições em Grandes Premios e 
Provas Clássicas, que têm destinação 
especial. 



Declaração da 

Organização 

Sul Americana 

de fomento do 

Puro Sangue 

Reunido em Buenos Aires, no dia 22 
de Novembro de 1966, o Conselho Diretor 
da Organização Sul-Americana d Fomento 
do Puro Sangue de Corridas, com a pre-
sença de representantes da Argentina. Bra-
sil, Chile. Perú, Colombia e Urugoai, con-
condor. em DECLARAR: — 

«Que o turf e  criacão constituem ati-
vidades de extensa e complexa evolução que 
colocaram a América do Sul em primeiro 
plano mundial pela alta e indiscutivel qua-
lidade de sua produção assim corno pela 
importancia d e  seus hipodromos, o que foi 
tornado possivel graças ao processo sele!ivo 
que se opera nos mesmos. 

Que são atividades que constituem im-
portarfle fonte de trabalho; determinam o 
desenvolvimento de importantes sistemas 
comerciais e industriais que lhe são afins; 
tornam possivel um melhor conl:ecimento 
das nações sul-americanas atravez do turis-
mo; traduzindo-se riem disso em elemen-
tos essenciais liara qu e  as referidas nações 

tenham facilitada sua evolucão economico-
financeira e cumpram devidamente unia 

iniispensavel obra social. 
Que a imposição de gravames exage-

rados ou medidas governamenta'.3 que inc . - 

dam sobre tais atividades podem determinar 
seu eshncamento, ulterior retrocésso, ces-

sação de atividades, com evidentes prejuí-
zos para o propr:o Estado, aqueles que tra-
balham eu se beneficiam com a obra social 
Jerivad do aproveitame-rto do jogo para 
uma 110. 

Que o unico beneficiário da adoção 
de medidas erroneas que afetem a evolução 
ncrmal do turf de uma nação, é o jogo 
clandestino com todas as suas consequencias 
negativas e de extremo perigo sc:ial. 

Po e todos esses motivos, A Organisa. 
ção Sul Americana de Fomento do Puro 
Sangue de Corridas, em cumprimento de 
um de seus objetivos fundamentais: SOLI-
CITA a todos os GOVERNOS das diversas 
Nações Su! Americanas a revisão de tôda 
e qualquer medida, imposição ou gravame, 
que determine os efeitos acima expostos: 

A Importância do turf e criação sul 
americanos justificam plenamente a presen-
te gestão notadamente si se considera que 
Nações de tradicional cultura, de extraor-
dinaria evolução economica, tais Como: 
ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA, FRAN- 
ÇA. etc., não sti não criam obstaculos ao 
turf e criação Como até providenciam sobre 
seu desenvolvimento com base em legisla-
ções e regimes fiscais devidamente estuda-

dos.» 



REGISTRO 

DE 

ANIMAIS 

De Maio a dezembro do ano findo, o 
Stud-Book registrou os seguintes animais, 
nascidos neste Estado e oriundos de ou-
tros Estados do Brasil: 

CARTAZ. masculino. castanho escuro, por 
Cairel e Pronta, nascido em 1955 no 
Rio Grande do Sul e propriedade de 
Franz Falke e Dr Barros da Costa. 

LA DU BARRY, feminino, castanro, zaino. 
por Bambino e Gama, nascido em 1956 
no Paraná e Propriedade de Felipe 
Lutfala, 

JET, masculino, castanho. por Again e 
Hush, nascido em 1956 na Argentina e 
propriedade de Erza J. Silveira e Lii 
Pemme S.R.L. 

QUEIMADEIRA, feminino, alazão. por 
Quejido e Foliona, nascido em 1956 no 
Rio Grande do Sul e propriedack do 
Stud "Jabuti". 

LAGRIMA. feminino, castanho pinhão. 
Prince Antipas e Bha Bola, nasci- 

do eco 1954 no Rio de Janeiro e pro- 
priedade do Stud "Jane". 

LINDO CHISPE, masculino, alazão claro 
por Chispeante e Grey Linda, nascido 
em 1955 no Rio Grande do Sul e pra. 
priedade de Domini=os da Costa Lin°. 

TRAPACEIRO, masculino, alazão. por 
Ecmarsund e iracunda. nascido em 1956 
no. Rio Grande do Sul e propriedade cio 
Stud "Colombo". 

METIDO, inaculinti, alazão, por Quejido 
Foliona, nascido ein 1955 no Riu Gran-

de. do Sul e  propriedade de Umbela() 
D. Giorgio. 

PISTON, masculino. castanho claro. por 
Goleou e Zancv, nas-Ho em 1955 no 
Rio Grande do Sul e nropriedade do 
Siud "Jazz" 

LEVILON. masculino alazão, por Sahib 
Risotada, nascido em 1956 no Rio G. 

do Sul e nreprieciade do Stud "Colom-
bo". 

MARIA PERIGOSA. feminino, alazão. 
por Radar e Mica France, nascido em 
1954 no Rio de Janeiro e propriedade 
do Stud "Batatais" 

MEL1S.SA, feminino, alazão, nor Meulen 
Flee.r, nascido ein 1953 no Rio Grande 

do Sul e propriedade do Haras "Rincão" 
DELGA, feminino, castanho escuro, per 

Madrilcho e Gata. naszido em 1952 no 
Paraná e propriedade de li com Picco-
lotto. 

DELTA, feminino. custunho escuro, por 
IVIadariaga e CanitU, nascido eco 1948 
em Minas Gerais propriedade de Oc-
taciliu P, &incalves. 

JOANETTE, feminino. tas:unho caiou. 
por Tachito e Jaqueline, nascido em 
1955 no Rio Grande do Sul e proprie-
dade de João Chaves Barcellos. 

BRITISH FURY, feminino, castanho pi-
nhão. por Eperlan e Por La Pátria, nas-
cido em 1954 no Paraná e propriedade 
de Cadoz; Eugenio Contin e Augusto 
Prolik. 

PACARÃ, masculino, castanho, por Boab-
dil e Gt. Britain. nascido em 1955 em 
Santa Catarina e propriedade do Stud 
"Ocirema" 

B1TÃCORA, feminino, castanho por Bla-
ckamoor e V nascido eco 1951 
no Uri-Igual e propriedade da Diretoria 
de Remonta e Veterinaria do Exercito. 



TURF E FOMENTO 

   

     

     

MOJICA. feminino, castanho escuro. por 
Meulen e Bilou Noir. nascido em 1953 
no Rio Grande do Sul e propriedade da 
Diretoria de Remonta e Veterinaria do 
Exercito 

EM CALDAS, feminino, castanho, por Mi-
ragaio e Caldas, nascido em 1952 no Rio 
Grande do Sul e propriedade da Dire-
toria de Remonta e Vetcrinario do 
Exército, 

PALMELA. feminino, castanho. por Ca-
racalla e Piana. nascido em 1954 na 
França e propriedade cie Jayrne Aze-
vedo Rodrigues. 

NOBRE, masculino, castanho, por Fighting 
San e Birrenta, nascido era 1957 no 
Paraná e propriedade do Haras "Santa 
Helena". 

ESTRÉLA FUGAZ, feminino, castanho, 
por Cadir e Maruja. nascido em 1956 
no Rio de Janeiro e propriedade do 
Stud "Santa Mônica" 

YIRA YIRA, masculino, tordilho, por 
Mister e Mosquetera, nascido em 1.955 
no Rio Grande do Sul e propriedade do 
Stud "May". 

SANAN, masculino, castanho, por Pear] 
Diver e Third Programme, nascido em 
1952. em São Paulo e propriedade da 
Diretoria de Remonta e Veterinaria do 
Exercito, 

NUPUTIRA, feminino, castanho, por 
Djemlah e Kenclaya, nascido em 1957 
no Paraná e propriedade do liaras 
"Paraná Ltcia". 

CARA-CARA, mas:ulino, castanho, por 
Pimpão e Rossella, nascido em 1957 no 
Paraná e de propriedade do Stud 
"Princeza dos C:anoos" 

BITú, masculina, alazão, por Bitter e 
Tucanita. nascido em 1956 no Paraná e 
propriedade de Carlos C .0 de Sá e 
Lorival Gomes. 

SOBRANDO, masculino, alazão, por La-
paçhito e Raia Libre. nascido no Rio 
Grande do Sul em 1935 e propriedade 
do Stud "Celestina" 

ARRABAL, masculino, tordilho, por Mis-
ter e Af3uia, nascido no Rio Grande do 
Sul em 1956 e propriedade do Stud 
"Celestina" 

FAIRHOPE. feminino, castanho. por Ra-
dar e Fairyland. nascido em São Paulo 
em 1957 e propriedade de Roberto e 
Nelson Seabra. 

UPAS, masculino, castanho, por Swallow 
Tail e Maconochie, nascido em 1954 em 
São Paulo e pronriedade de Gumer-
cindo Zotto. 

REMCLIN'3, masculino, alazão tostado, 
por Arrebol e Monada II. nascido no 
Rio Grande do Sul em 1954 e proprie-
dade de Ronald Machado da Luz 

DON ANTONIO, masculino, alazão, por 
Parmilio e Marpi, nascido em Santa 
Catarina em 1954 e pronriedade de Se-
bastião Antonio Gonçalves 

FOGASTA, feminino castanho, nor Fair-
fax e Dogarina, nascido no Rio Grande 
do Sul em 1956 e propriedade do Stud 
"Barão de Piracicaba" 

TERTIGEM. feminino, alazão, por Par. 
thenon e Badalada, nascido no Rio 
Grande do Sul em 1956 e propriedade 
de Ai alio Saidi. 

GARBOSA, feminino, alazão, por Castigo 
e Majestuosa, nascido no Uruguai em 
1949 e propriedade da Diretoria de Re-
monta e Veterinaria do Exército. 

UNIDADE, feminino, castanho zaino, por 
Swallow Tail e Grandsola, nascido em 
São Paulo em 1954 e propriedade de A. 
J, Peixoto de Castro Junior. 

UCA. feminino, castanho, por Swallow 
Tail. e Moderée, nascido em São Paulc. 
em 1 9 5 4 e propriedade de Mario 
D'Anciréa. 

URZE, feminino, castanho zaino, por King 
Salmon e Cloche, nascido em São Paulo 
em 1953 e propriedade de Zélia G. Pei-
xoto de Castro. 

RING. masculino, alazão tostado, por 
Boitata e Pampaviva, nascido no Rio 
Grande do Sul em 1956 e propriedade 
do Stud "Aladim" 
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FINALISTA, masculino, castanho claro, 
por Chateauroux e Famatina, nascido no 
Rio Grande do Sul em 1954 e proprie-
dade de Julio e Catharino Andreatta 

CANTINEIRO, masculino, tostado. por 
Canter e Bengala. nascido no Rio Gran-
de do Sul em 1955 e propriedade de 
Darcy de Almeida. 

TOSTADINHO, masculino, alazão, por 
Chesterfield e Imaruhy, nascido no Rio 
Grande do Sul em 1954 e propriedade 
do Stud "Aladim" 

DOE: DUBCC, masculino, alazão, por 
Quiproquó e A guassahy. nascido no 
Paraná em 1957 e nropriedade da Stud 
"Quiproquó" 

LOTHAR, masculino, castanho zaino, per 
Rao Raja e Gazetinha, nascido no Pa-
raná em 1956 e propriedade do Stud 
"Chamma". 

ESTADISTA, masculino, castanho escuro. 
por Estoc e Saudade. nascido no Rio 
Grande do Sul em 1955 e propriedade 
do Stud "Aladim" 

DAMA DO CAIRO, feminino, castanho 
tordilro, por Lindo Piai e Existencia. 
nascido no Paraná em 1956 ■ .roprie-
dade de Newton Slaviero. 

DON SALABY, masculino, alazão, por 
Lindo Pia] e Cassiar, nascido no Para-
ná em 1957 e propriedade do Haras 
"Santa Maneta" 

ORUCURANA, feminino, castanho. por 
Guaycurú e Relansina, nascido no Pa-
raná em 1958 e propriedade da Fazen-
da Santa Angela. 

OEGERU, masculino, castanho, c.t .a 
tordilho, por Guaycurú e Alvacá, nas-
cido no Paraná em 1958 e propriedade 
da Fazenda Santa Angela 

OURANA, feminino, alazão, por Guay-
curú e Jonclis, nascido no Paraná em 
1958 e propriedade da Fazenda Santa 
Angela. 

ONAGRE, masculino, castanho. por Ba-
hari e Far Away, nascido no Paraná em 

1958 e propriedade da Fazenda Santa 
Angela. 

CCUMBA, feminino, castanho, por Ba-
hari e Balaklana, nascido no Paraná 
em 1958 e propriedade da Fazenda 
Santa Angela 

OLPAIM, masculino, alazão, por Guay-
curú e Ipeca, nascido no Paraná em 
1958 e propriedade da Fazenda Santa 
Angela 

OLMEIRO, masculino. castanho, Por Ba-
hari e Má, nascida no Paraná em 1958 
e propriedade da Fazenda Santa Angela 

CITIBRAVO. masculino, castanho. por 
Guayeurú e Linfa, nascido do Paraná 
em 1958 e propriedade da Fazenda 
Santa Angela. 

OLEANDRA, feminino, tordilho vinagre, 
por Guaycurú e Nevoa, nascido no Pa-
raná em 1958 e propriedade da Fazenda 
Santa Angela. 

ORMOSIA, feminino. castanho, por Gay-
curú e Fric Frac, nascido no Paraná em 
1958 e pronriedade da Fazenda Santa 
Angela. 

IPOMACA, feminino, castanho escuro, 
por Guaycurú ou Corregidor e Wailoa, 
nascido no Paraná em 1952 e proprie-
dade do Haras "Louveira" 

BIARRITZ, feminino, castanho, por Fas-
tlad e Stanitza. nascido no Paraná em 
1952 e propriedade do Haras "Louveira" 

STELLA, feminino, castanho, por Guay-
curú e Staraya. nascido no Paraná em 
1958 e propriedade de Roberto & Nel-
son Seabra. 

PANDCRA, feminino, castanho, por Snoo-
ker e Park Lane, nascido no Paraná em 
1958 e propriedade de Roberto & Nel 
son Seabra. 

RADIANT LASS. feminino, castanho, por 
Snooker e Radiant Moon, nascido no 
Paraná em 1958 e propriedade de Ro-
berto & Nelson Seabra. 

HULETTE, feminino, castanho, por Snoo-
ker e Huguette, nascido no Paraná em 
1958 e propriedade de Roberto Seabra. 
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N, N.. ferrOnino. castanho, por Guayeudi 
Pasiphao. nascido nu Paraná em 1958 
iirooriedade de Roberto & Nelson 

Sia ira. 

SILVER FLOWER. feminino, castanho, 
por Snooker e SilVer Moon, nascido nu 
Paraná em 1958 e propriedade de Ro-
berto & Nelson Seabra 

CONVOY, masculino, castanho, por :Snoo-
ker e Coroou, nascido no Paraná em 
1958 e propriedade de Roberto gi Nelson 
Seabra. 

DINDANDUM, feminino, alazão, por Dan_ 
ten e Lollypop, nascido no Paraná em 
1955 .e propriedade de Victor Rachid 
Nasser 

CLAVINA, feminino, castanho, por Cadir 
e Sarinha. nascido no Rio de Janeiro 
em 1953 e propriedade de Oswaldo Lura 
V id i gal 

LORD HOUBIGANT, masculino, casta-
nho. por Lord Antibes e Ion, nascido 
no Rio Grande do Sul em 1955 e pro-
priedade de Waldir Feijú de Oliveira. 

VIVIDOR, masculino castanho, por Miei 
Rosa e Viscondessa, nascido no Rio G. 
do Sul em 1955 e propriedade de Car-
los Bilbao Gama 

FORVENIR. masculino, castanho claro, 
por Doo Jose e A badi te, nascido no R 
Grande do Sul e pronriedade de Carlos 
Pinheiro da Fonseca. 

DESFIADORA. feminino, castanho,. por 
Favorit e Guarita II, nascido no Paraná 
em 1959 e propriedade de Idylio de 
Moraes 

TROPICAL, masculino, castanho pinhão. 
por Tronador e La Boiteuse, nascido no 
Rio Grande do Sul em 1955 e proprie-

dade de Franz Falke e Ér B, da Costa 

=CLARA, feminino castanho, por Ca-
dit. e Caminha, nascido em São Paulo 
em 1959 e propriedade de Oswaldo 
Lara Vidigal. 

SABAH, feminino, castanro, por Guay-
curti e Helvia, nascido no Paraná em 

1956 e propriedade de Saleh Kanaan 
Saleh 

RAALBEK. masculino, castanho, por 
Guaycurú e Pinkity, nascido no Paraná 
em 1957 e propriedade de Saleh Kanaan 
Saleh 

ARDIL, masculino, alazão, por Camerano 
Miss. Good, nascido no Paraná em 1955 
propriedade de Saleh Kanaan Sal.eh. 

SUNSTAR, masculino, castanho, por Anu-
bis e Irene, nascido em 1957 no Paraná 

propriedade do Stud "Sol Ardente" 

RUY ELAS, masculino, castanho zaino, 
por Orsenigo e Rusticana, nascido em 
1955 em São Paulo e propriedade do 
Stud "Sobra" 

MISS NORITA, feminino, alazão, por 
Grant e Surtar, nascido em 1955 no Rio 
Grande do Sul e propriedade do Stud 
"Sant'Anti" 

LORD GIN. masculino, castanho, pOr Lord 
Antibes e Itaú, nascido em 1957 no Rio 
Grande do Sul e propriedade de Mi-
guel Bedran. 

ANTARES, feminino, castanho, por Egeu 
Hedera, nascido em 1957 no Paraná 

propriedade de Gustavo Schille 

CATUPÉ, feminino, castanho escuro, 
por Don José e Mosa. nascido no Rio 
Grande do Sul em 1955 e de proprie-
dade de Manoel Olymoio Romeiro. 

AVIADORA, feminino, castanho. por 
Town e Benele. nascido no Rio 
Grande do Sul em 1956 e de proprie-
dade de Jeronymo Mercio Silveira. 

DAMASQUEIRO, masculino, castanho, 
por Town Crier e Miratela, nascido no 
Rio Grande do Sul em 1957 e de pro-
priedade de José Augusto Raposo Meyer 

BOTICARIO, masculino, castanho zaino. 
por Canter e Chuleria, nascido no Rio 
Grande do Sul em 1956 e de proprieda-
de de José Augusto Raposo Meyer 

GINASTICO, masculino, castanho, por 
Lover's Moon e Camorrera, nascido no 
Rio Grande do Sul em 1955 e de pro-
priedade do Stud "Sant'Ana". 



DARK DAY, masculino, castanho escuro, 
por Dark warrior e Dircinha. nascida 
no Rio Grande do Sul em 1955 e de 
propriedade do Stud "Aladim". 

JUTLANDIA, feminino, alazão, por On-
dino e Europa, nascido no Rio de Ja-
neiro em 1953 e de propriedade do 
Stud "Paquetá" 

VILA RICA, feminino, alazão, por Sahib 
e Tangánica, nascido no Rio Grande do 
Sul em 1956 e de propriedade do Stud 
"Aladim". 

FLÕR DO PRADO, feminino, castanho. 
por Tuyusero e Sarabela, nascido no 
Rio Grande do Sul em 1956 e de pro-
priedade de José Siç_morini Netto 

DARK STEEL, masculino, alazão, por 
Dark Warrior e Stirpe, nascido no Rio 
Grande do ;:u1 em 1956 e de proprie-
dade do Stud "Alaclím" 

1-(513() AFONSO, masculino, castanho. por 
Cloro e Garota Linda, nascido no Rio 
Grande do Sul em 1954 e de proprie-
dade de Décio Martins de Almeida e 
Paulo P. Bittencourt. 

NUBIA, feminino, castanho zaino, per 
Fair Trader e Fatma, nascido no Paraná 

em 1957 e de propriedade do Haras 
"Paraná Ltda". 

JANEJRC DE 1951 

Posto de Monta 
do Jockey Club 

de São Paulo 

De 15 de Agôsto de 1960 a 15 
de Janeiro de 1961 

Reprodutores: — - COARAZE, LUCI- 
DON. AL  MABSOOT, MINOTAURO 4 

Éguas servidas 	  131  
Total de saltos 	  
Prómedio de saltos por éguas 	 2.82 
Coberturas positivadas até esta data 	83 
Éguas com 	serviço retido, 	mas de 

18 	dias 	  29 
Éguas com serviço retido, menos de 

18 dias 	  17 
Vastas 	  2 
Com Cria ao pé 	  61 
Sem cria ao pé 	  70 
Éguas mortas no serviç) 	 4 
Potros mortos no serviço 	 1 
Saltos-COARAZE — em 34 éguas (13 coo ,  

cria e 21 sem cria) deu 96 saltos 
(média 2.82) resultando 23 positivas. 
das quais 9 com mais de 18 dias e 
2 com menos de 18 dias. 

AL MABSOOT — .etri 31 éguas (19 com 
cria e 12 sem cria) deu 80 saltos 

(média 2.58) resultando 19 positivas. 
das quais P com mais de 18 dias e 
4 cem menos de 18 dias. 

MINOTAURO - em 30 éguas (13 com crh ,  
e 17 sam cria) deu 77 saltos (média 
2.56) resultando • 18 positivas, das 
quais 9 com mais de 18 dias e 3 com 
menos de 18 dias. 

LUCIDON - ern 36 éguas (16 com cria e 
20 sem cria) deu 117 saltos (média 
3.25) resultando 21 positivas, das 
quais 8 com mais de 18 dias e 7 com 
menos de 18 dias. 

Éguas retidas no serviço sem cobertura 1 
Éguas servidas mas vazias   1 
Percentagens de fertilisação dos repro-
dutores. 
COARAZE 66% — AL MABSOOT 61% 
MINOTAURO 60% — LUCIDON 56 
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R£LAÇÃO DAS ÉGUAS POSIfiVA PELO OARANNÃO COARAZE 

PERIODO 	1966 - .161 

1 — Tita 

2 — Claraboia 

3 — Quelza 

4 — Siena 

5 — Quibala 

6 — Restinga 

7 	De Troia 

8 — Jeunesse Doree  

9 — Safira Ceylão 

10 — Fausse Blonde 

I 1 	Talita 

12 — Ibiporã 

13 — Carmen's Choice 

14 — Euckridge 

15 — Duty 

16 	Gloriete 

1 — Kdavana 

18 — Jurity 

19 — Vaia 

20 — Anne Bolleyn 

21 — Hora 

22 — Handy 

23 — Tapira 

— - — (o0o)-- 

RELAÇÃO DAS ÉGUAS - POSITIVAS'. PELO GARANNÃO LUCIDON 

PERiOD 	196C— 1961 

1 	Fales 	 8 — Jevita 

2 —• Siracusa 	 9 — Jaz 

3 — FaIutcha 	 10 — Loire 

4— Namara 	 I I 	Natty 

5 — Gran Dama 	 12 — Caturrita 

— Promissora 	 I 3 — Olia 

7 — Taira 	 14 — Titinha 

15 — Nativa 

16 — Miss Columbine 

I — Ide 

18 — C1reè 

19 — Dragona 

20 — Harpavi 

21 — Brunate 
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RELAÇÃO DAS ÉGUAS «POSITIVAS» PELO GARANHÃO AL MABSOOT 

PERÍODO 	1 9 6 C— 1 9 6 1 

I — Invejosa 

2 — Busca 

3 — Cloche D'Or 

4 — Baryta 

5 	Lembrança 

6 — Oriana 

7 — Beréa 

C —• Agah 

9 — Morena 

10 — Dammit 

11 — Radicac!a 

12— Royal Speech 

13 — Tiririca 

14 — Divina 

15 — Papa Fina 

16 — Teima 

17 — Garryro 

18 — Pasman 

19 — Flower Princess 

(o0o)-- - • 

RELAÇÃO DAS ÉGUAS , POSITIVAS» PELO GARANHÃO MINOTAURO 

PERÍODO 	1960—I961 

I — Old Girl 	 7 -- Una 	 13 — Milha 

2 — Rastra 	 8 — Coquine 	 14 — Legére 

3 — Vaga 	 9 — Inauna 	 15 — Kiréla 

4 — Quittê 	 10 — Taiuva 	 le — Intrusa 

5 — Satira 	 l i — Gola Estreita 	 17 — Líbia 

6 — Tenerife 	 12 — Lethe 	 1t! — Kid Glove 



. Relat.:50 dos S. !tos- dados pelos garanhões até o dia 15-1-1961 

Selentbri) 0111 1 Ibm Nrvviiibi Dczt mhro 

Coáraze 	 ?4 18 22 14 96 

1-1 31 25 )1 91 5 117 

A 	N'I.absoot 13 22 16 13 13 5 87 

ÍVI nol a oro 	. 3 17 IQ 16 19 3 77 

Relação das reprodutoras positivas 

até 16 de Janeiro de 1.961 a saber: 

— Tita 	' Itt — Talita 19 — Vaia 
2 — C'Iar:l 	tia 11 — IhiporZt 20 — Anne Bolleyn 

— Quelza 12 — Tapira 21 — Jeu nesse Dorée 
4 — Sienna 13 — Carrnen's Choice 22 Hora 

COmAZE Quibala 
— Restinga 

14 — Euekriclg;. ,  
15— Duty 

— Handy 

7 — 	Trota 1(1 — Gloriete 
8 — Safira (.Iey1ão 17 — Ketavana Morreu 

— Fase Monde 13— Jurity • 	Morreu 

1 — Itivt-tosl 	' — Agah 15 — Papa Fina 
— Busca 9 — Morena 16 — Tei ai a 

Cloclic 	D'Or 10 - 	Danimit 17 Garryro 
4 — Bzirvta 11 — Radi;:tacla 18 — Pasmar, 

IVIAOSOOT 5 — Leinitratiett 1;oyal 	Soce:h 19 — Flower 	lirineess 
Ii — Oriuttni 13 — Tiririca 
7 — Beréti 1-1 — Divina 11 Aborinii 

  

t.! — Jevita 
9 — Juiz 

— Loire 
11 - Natty 
12 -- Caturrita 
13— Olia 
14— Titinha 

15 — Nativa 
Miss Columhine 
Circé 

18 - Ide 
19 — tlarpavi 

Brunate 
21. — Dragona 

 

LUCiDON 

1 — Blies 
2 — 

— 1• . : 111,“ :•1111 

4 	1.'arttara 
5 — Grau 
6 — Fru.iniss:tra 
7 — 'raiva 

 

    

4 

1 — Olel 	Gui — Una 13— Kiréla 
- 	Bastra. ti — Innuna 1-1— Intrusa 
— Vaga 9 -- Tuijuva 15— Una 

T/11:. ■ e:.'TALM3 4 	Quitte 10 — Gola 	Esireiiii 16 — Coquine 
5 — Satira 11 	Lethe 17 — Milha 

— Tetterifc 12 — Legére 13 - 	Kicl Glove 



Mose.° - Casto - Zaino SANDJAR França — 1944 

ZULAIK II AA 

Tire Seup 	 Fa;rway 

COVA 

Zariba 	 Tourbillon 
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HARAS FAXINA 
Pertencente ao DR. HENRIQUE DE TOLEDO LARA 

Santa Gertrudes 

O reprodutor SAND-
JAR, vencedor do Derby 
de França e ganhador 
das Estatisticas d e  1959 
em S. Pauto é o pastor 
chefe do Haras Fax'na, 
estabelecimento de cria-
ção que  já deu ao Turf 
produtos classicos do va-
lor de: SANDJAR 

Narvik 	Joieuse 	Jolly Jocker 

Leocadia 	Indocil 	Queridona 

Halte-Ia 	Falindor 	Furiosa 



Turt 

estrangeiro 

em 1.960 

Na temporada turfista ora 
finda no hemisfério norte, 
a!guns corredores destaca-
dos sairam vencedores de 
carreiras tradicionais, embo-
ra não se possa apontar um 
excepcional animal entre 
eles, no consenso geral. Da-
remos a seguir, os nomes 
dos ganhadores nos Estados 
Unidos, Inglaterra, França, 
Italia e Republica Argenti-
na, essa ultima com corri-
das de Janeiro a dezembro, 
como no Brasil. 

ESTADOS UNIDOS 

friplice ConSa norte-
americana é disputada num 
curto intervalo de dois me-
ses, constando do Preakness 
Stakes. Derby de Kentucky 
e Belmont Stakes, os quais 
foram vencidos por três cor-
redores diferentes. 

Bally Ache, por Ballydam 
e Celestial Blue, essa por 
Supremus, foi o ganhador 
do Preakness Stakes, conse-
guindo mais de setecentos  

mil do'.ares em sua curta 
campanha. Vendido por mais 
de um milhão de dolares a 
um sindicato, pouco depois 
Foi sacrificado, com o que 
se perdeu um corredor de 
alta qualidade, 

O Derby de Kentucky foi 
ganho por Venetian Way, 
filho de Royal Coinage em 
Firefly, esa por Papa Red-
bird, cabendo a vitória no 
Be'.mont Stakes a Celtic Ash, 
por Sicambre em Ash Plant, 
essa por Nepenthe, uma li-
nhagem originária da Fran-
ça. 

A corrida internacional 
de Laurel Park, Washing-
ton, que costuma reunir cor-
redores europeus de nomea-
da, assim como de outros 
continentes, tanto que os 
campeões brasileiros Farwell 
e Narvik foram convidados 
a tomar parte, teve como 
vencedor novamente o ca-
valo norte-americano Bald 
Eagle, um filho de Nasrullah 
em Siama, essa por Tiger. 

O cavalo argentino Don 
Poggio, vendido a um pro-
prietário dos Estados Uni- 

, dos, venceu carreira em tem-
po recorde contra corredo-
res destacados, no hipodro-
mo de  Acquedut, em Nova 
York, embora se trate de ani-
mal apenas regular. 

INGLATERRA 

Nos Mil Guinéos de 1960,   
a potranca Never Too La-
te, filha de Never Say Die 
e Gloria Nicky, essa por 
Alycidon, repetiu os feitos 
anteriores de Bela Paola e 
Petite Êtofle, porque seguiu 
ganhando tambem o Oaks de 
1960, mostrando qualidades 
de ve!ocidade e resistenc . a. 

Nos Dois Mil Guinéos, o 
potro Venture VIII, de pro-
priedade do Principe Ali 
Khan foi surpreendido pelo 
competidor Martial. um  fi-
lho do norte-americano Hill 
Gail na égua Discipliner, 
essa por Cour'. Martia'„ per-
dendo por cabeça, 
Coube a vitória no Derby 
de Epsom e no Saint Leger 
ao potro St. Paddy, por Au-
reole em Eddie Kelly, essa 
por Bo's Rousse!. de proprie-
dade de Sir Victor Sassoon, 
um dos maiores sustenta-
culos do turf inglês com 
suas compras em Newmar-
ket, além de criador, que 
conseguiu ver suas cores vi-
toriosas três vezes nos ulti-
mos sete anos, nessa impor-
tante carreira. 

A Taça de Ouro de As-
cot foi vencida pelo cavalo 
Sheshoon, de propriedade 
do Principe Ali Khan, sendo 
um filo de Precipitation em 
Noorani, essa por Nearco. 
urna excelente reprodutora 
cujo unico outro produto foi 
o campeão frances Charlot-
tesville. 

A disputa do King Geor-
ges and Queen Elizabeth 
Stákes deu lugar a uma con- 
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sideravel surpresa, porque a 
extraordinária tordilha Petite 
Étoile, que era a franca fa-
vorita  dos apostadores, foi 
derrotada pelo cavalo Ag-
gressor, um filho de Com-
bat em Phaetonia, essa por 
Nearco, com uma boa cam-
panha nas pistas até então 
mas sem maior renome na 
esfera classica. Pouco antes 
dessa sua impressionant e  vi-
tória, Agressor fôra ofere-
cido como reprodutor ao 
Jockey Club de São Paulo, 
por uma agencia de Londres. 
De conformação física pou-
co atraente, Aggressor não 
encontrou compradores ao 
ser oferecido como produto 
de dois anos, o que levou 
seu criador a faze-lo correr 
por conta própria 

Combat, pai de Aggressor, 
é um meio irmão do repro-
dutor Aristophanes, que 
nunca foi c'errotado em suas 
dez apresentações nas pistas 
inglesas. 

FRANÇA 

Tambem aqui uma po-
tranca brilhou nos Mil Gui-
néos e no Oaks, vencendo 
ambos para o Barão Guy de 
Roothschi'd. É e'a Timan-
dra, uma filha de Court Mar-
tial em Brief Candle, essa 
por Brantôme, pai de Dra-
gor Blanc. 

O Derby de França (Prix 
Jockey Club), assim como o 
Grand Prix de Paris foram 
vencidos pelo potro do 
Principe Ali Khan Charlot-
tesville, um filho de Prince 
Chevalier em Noorani, essa 
por Nearco. Disputando co-
mo franco favorito o Arco 

de Triunfo, que foi corrido 
debaixo de chuva, Charlot-
tesville não se adaptou bem 
ao terreno pesado e nem se 
colocou. O vencedo r  foi o 
potro Puissant Chef, secun-
dado por Hautain, ca-
bendo a terceira colocação a 
Apostle. Trata-s e  de um fi-
lho de Djefou em La Sire-
ne, essa por Astrophel. 

Le  Loup Garou, um filho 
de Prince Pio em Roxelane, 
essa por Foxhunter, foi o 
vencedor do Prix du Cadran, 
carreira que marca o cava-
lo mais resistente nas pistas. 

ITALIA 

O Grande Premio de Mi-
lão foi vencido por Ma'hôa, 
um filho de Tenerani em 
Macchieta, essa por Nicollo 
Dell'Arca, continuando uma 
tradição interessante por-
que Tenerani ganhou a mes-
ma prova em 1947, ao 

passo que Nicolló DelllArca 
fôra o vencedor em 1941. 

O arrendamento feito pe-
1.o Haras Dormello-Olgiata 
do reprodutor Ribot para 
um grupo de criadores dos 
Estados Unidos, pelo prazo 
de cinco anos, causou sen-
sação na Italia rque ul-

trapassou um milhão de do-
lares, mas tudo leva a crer 
que a transação será ren-
dosa, de acôrdo com as in-
formações procedentes dos 
Estados Unidos. 

Ribot, que engordou 20 
qui'os na Darby Dan Farm. 
do Kentucky, onde se acha 
alojado, prestará serviços a 
quarenta éguas por ano, pelo 
preço de dez mil clolares, 
sem garantia de produto ou  

direito à volta da égua que 

se mostrar vasia, com todas 
as coberturas já tomadas 
para os cinco anos, as quais 
deverão somar dois milhões 
de dolares. 

As principais carreiras ti- 
veram o seguinte resultado: 
Em 27 de Março — Prêm'o 

Elena, Roma, 1600 me-
tros, 1 . 800 . 000 Liras 

— Rosselina, por Te-
nerani c Romanda, por 
El Grecco. 2." — Lus-
tice, 3." — Esperanza. 

Em 10 de Abril — Prêmio 
Pario'i, Roma, 1.600 me-
tros, 3.600.000 Liras 

— Asopo, por Nirn-
bus em Assamenta, por 
Norseman, 2." — Origa-
no, 3." — Perok 

Em 8 de Maio — Taça de 
Ouro de Milão — 3 .600 
metros, Milão - 6.000,000 
Liras 

— Surdi, por Airborn 
em Sernitecola, por Nicco-
ló Dell Arca, 2." — Bal-
kin Rouge, 3." — Rio 

Marin. 
Em 12 de Maio — Derby 

de Italia — Roma — 
2400 ms. — 12.000.000 
Liras 
1.° — Fills D'Eve, por 
Wil Risk em File des 
Chaumes, por Prince Pio, 

— Asopo, 3." — Cer-
taldo. 

Em 15 de Maio — Oaks de 
Itala - Milão — 2000 ms. 
3.000.000 Liras 
I." — Caorlina, por Tra- 
Plietto em Caliohas, por 
Bozzetto, 2." — Tahiti, 

— Dana. 
Em 26 de Maio - Prêmio 

Presidente da Republica, 
Roma, 2400 metros — 
9.000.000 Liras 
1.° — Surdi, 2." — Rio 
Marin, 3." — Asopo, 



TURF E FOMENTO 

Em 5 de Junho — Grande 
Prêmio de batia, Milão, 
2400 metros - 9.000.000 
Liras 

— Margherita Ver-
naut, por Toulous e  Lau-
trec em Narichelle, por 
Mieuxcê, 

— Rosmerta, 3." — 
Santa Severa. 

Em 19 de Junho — Grande 
Premio de Milão — 3000 
metros — 12. 000. 000 
Liras 
I." — Malhôa, por Tene-
rani e Narichieta, por 
Niccoló Dell Arca, 2." — 
Clocks Court, 3." — Tou-
karam. 

Em 18 de Setembro - Saint 
Leger de Italia, Milão — 
2.800 metros - 3.150.000 
Liras 
1." 	Tiziano, por Si- 
cambre em Trevisana, por 
por Niccoló DellArca, 2.- 
Bistor, 3," — Dana 

Em 23 de Outubro — Gran-
de Prêmio do Jockey 
Club-Milão — 2.400 me-
tros — Vinte milhões de 
Liras — 1." — Rio Ma-
rin, por Traghetto em Ci-
ba, por Cranach. 2." 
Caorlina, 3." — Santa 
Severa. 

Em 23 de Outubro — Gran-
de Criterium, Milão — 
1 .500 metros - 5.500.000 
Liras 
1." — Molvedo, por Ribot 
em Magg;oline, por Na-
kamuro, 2." — Maria 
Barrosso, 3." - Grey Ghost 

REPUBLICA ARGENTINA 

Os sucesos da criação 
brasileira em Buenos Aires 
na semana internacional de 
Maio de 1960 ainda estão  

na memoria de todos pela 
maneira impressionante por 
que se comportaram nossos 
crioulos, quer em Palermo, 
quer em San Isidro. No dia 
28 de Maio, em Palermo, a 
crioula do Haras 'piranga. 
Elizabeth iniciava a serie de 
vitorias, ganhando em mii 
metros das melhores velocis-
tas locais. Seguiu-se a vito-
ria do crioulo do Haras Bela 
Vista, Major's Dilemma em 
dois mil quinhentos metros. 
derrotando o campeão da 
raia de areia Imbrog!io, duas 
vezes ganhador do Grande 
Prêmio de Honor. 

Por ultimo, a valente égua 
Derah galopou para o dis-
co em mil e seiscentos me-
tros, zombando dos esforços 
de uma luzida competencia, 
numa demonstração da boa 
qualidade dos produtos do 
Haras 'piranga. Nessa tarde. 
os nossos representantes ga-
nharam todas as próvas em 
que tomaram parte, salien-
tando-se o Grande Prêmio 
Sesquicentenário, vencido 
por Major's Dilemma. 

Na tarde seguinte, em San 
'sidra, disputava-se pela pri-
meira vez na Republica Ar-
gentina uma grande carrei-
ra com «sweepstake», o 
Grande Prêmio Internacional 
25 de Mayo. na distancia 
de 2.400 metros, contando 
com a presença dos animais 
brasileiros Escorial (Orse-
nigo e Escôa), Farwell (Bur-
pham e Marilú), Narvik 
(Antonym e Ciccê), repre-
sentando três gerações de 
coredores destacados. Quan-
do o favorito Farwell, que 
bate.; o recorde de vendas 
de poules na Republica Ar-
gentina, se dispunha a ru-
mar para o posto de sen-
tença, depois de pontear a  

carreira desde o pulo de 
partida, surgiu de maneira 
fulminante o cavalo Escoriai, 
vencedor do Grande Prêmio 
Carlos Pellegrini de 1959. 
para áanhar com autorida-
de a grande próva. seguido 
de Farwell, cabendo o quin-
to lugar ao cavalo Narvik. 
recordista mundial dos três 
mil metros no hipodromo da 
Gávea, ao vencer o Grande 
Prêmio Brasil de 1959. 

Outras carreiras destaca-
das em Buenos Aires foram 

Grande Prêmio Jockey 
Club, em dois mil metros, na 
raia de grama de San Isi-
&o, vencido pelo tordilho 
Fechazo, um filho de Gua-
tan em Perplexe, esta por 
Master Vere, secundado pe-
la potranca Trisca, cabendo 

3." lugar ao potro Trou-
badour; o Grande Prêmio 
Nacional (Derby Argentino) 
foi ganho pelo crioulo do 
Haras Chapadmala Troe-
badour, um filho de Sideral 
em Rustom's Legend, essa 
por Dark Legend, cabendo 

segundo lugar a Pechazo 
o terceiro a Arturo A., fi-

lho de Argur em Santa Ro-
sa, essa por Selim Hassan. 

A ultima destacada pro-
va internacional disputada 
na Republica Argentina foi 
o Grande Prêmio Carlos Pel-
legrini, que se transformou 
num impresionante match 
entre  o argentino Atlas e o 
nacional Farwell, do qual 
saiu vencedor o primeiro em 
tempo igual ao recorde an-
terior dos três mil metros, 
na raia de grama de San 
Isidro. 
Nessa mesma tarde foi pres-
tada uma homenagem ao 
eminente criador e homem 
publico brasileiro, Embaixa-
dor Oswaldo Aranha, cujo 
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desaparecimento prematuro 
deixou uma lacuna dificil de 
preencher e que fôra o pri-
meiro Presidente da Orga-
nização Sul Americana de 
Fomento do Puro Sangue de 
Corridas. Foi vencedor o ca-
va'o El Cante, por British 
Empire em Chunga 11, essa 
por San Eladio, criado pelo 
Haras El Pelado, de proprie-
dade do Stud E! Zonal, que 
empregou cinquenta e nove 
segundos e  um quinto para 
os mil metros na raia de 
grama. 

Atlas e Farwell, de ação 
destacada no Carlos Pelle-
grini, são ambos nétos pater-
nos do exeraordinário chefe 
de raça Hyperium, ganhador 
do Derby de Epson de 1933, 
que acaba de ser sacrificado 
na Stanley House, em yes-
penas de completar 31 anos, 
deixando uma das mais im-
pressionantes marcas na 
criação mundial do puro 
sangue de corridas. 

PRÊMIOS DISTRIBUIDOS 

EM 1960 

O Jockey Club de São 
Paulo realisou 144 reuniões 
em 1960, nas quais distri-
buiu em prêmios aos ganha-
dores e colocados num total 
de Cr$ 197.992.500.00. 
Acrescentando-se as percen-
tagens dos criadores, treina-
dores ,ginetes e cavalariços, 
a soma total paga é de cêr-
ca de 270 milhões de cru-
zeiros . Os corredores de 4 
e 3 anos foram os que con-
seguiram maior numero de 
vitorias nas 144 reuniões de 
Cidade Jardim. 

CARREIRAS NOTURNAS 

Já se tornou um habito 
dos carreiristas o compareci-
mento ao Hipodromo Paulis-
tano nas noites de segunda-
fera ,em regra geral, para 
assistir a corridas realisadas 
á luz dos refletores bem dis-
tr . buidos ao longo da pista 
de areia. Ao passo que as 
coridas diurnas são apana-
,, io dos autenticos carreiris-
tas, nas próvas de noite se 
observa tambem um aspecto 
mundano acentuado na tri-
buna social cujos jantares 
clespertam o maior interesse 
das familias dos associados. 

Os sete páreos tradicio-
nais das carreiras noturnas 
apresentam uma notavel mo-
vimentação de apostas, que 
freqüentemente ultrapassam 
o total das carreiras real isa-
das de dia. 

Em 1960 as corridas no-
turnas promovidas pelo Jo-
ckey Club de São Paulo se 
constituiram em autentico 
êxito social e esportivo. 

TOTAL1SADOR 

Vão muito adiantadas as 
negociações entaboladas pela 
Diretoria do Jockey Club de 
São Paulo para colocar um 
moderno aparelho Totalisa-
dor no Hipodromo Paulista-
no, o que é justo e antigo 
anseio dos nossos turfistas 
ainda não efetivado por mo-
tivos alheios á vontade dos 
dirigentes da entidade. 

Todos os esforços estão 
sendo conjugados no sentido 
de tornar logo uma realida-
de a presença de um Totali-
sador em Cidade Jardim, 
dentro do programa de rea-
lisações da Diretoria. 

NO EXTRANGEIRO 

A mais antiga revista de 
turf dos Estados Unidos. The 
Thoroughbred Record, re-
centemente publicou referên-
cias aos lei!ões de produtos 
em Cidade Jardim, dando o 
volume de vendas e lamen-
tando que a média fosse 
baixa, dada a alta qualida-
de de nossa produção. 

Na mesma publicação ha-
via referência á retirada do 
campeão Narvik das pistas 

uma eventual volta de Es-
canal ás atividades. 

O CAVALO DE 1960 NOS 
ESTADOS UNIDOS 

Ao vencer da Taça de 
Ouro do Jockey Club, ba-
tendo o recorde nacional das 
duas milhas em 199,2/5, o 
potro Kelso foi proclamado 

«cavalo do ano». Entre 
outros exitos do referido cor-
redor em 1960, podemos ci-
tar sua vitoria no Lawrence 
Realization quando igualou 

recorde de Man O'War 
para um milha e cinco «fur-
longs» cujo tempo é de ... 
160,4/5, o Choice Stakes, 

Discovery Stakes, a Taça 
de Ouro de Hawthorne, to-
dos realisados em 1960. Seis 
outros potros foram consi-
derados animais do ano, Ci-
tation em 1948, Hill Prince 
em 1950, Counterpoint em 
1951, One Count em 1952. 
Nashua em 1955 e Sword 
Dancer em 1959. Kelso é 
um castanho castrado, filho 
de Your Host (Alibhai) em 
Maid of Flight, essa por 
Count Fleet em Maidodun-
treath, por Man 0 .War. 

O cavalo argentino Don 
Poggio secundou Kelso em 
sua vitoria na Taça de Ouro 
do Jockey Club. 



Mudança de Nomes 1960 NA GAVEA 

As principais carreiras 

realisadas no Hipodromo da 
Gavea em 1960 foram ga-
nhas pelos seguintes corre-

dores: 

Henrique Possolo (1000 
ginéos) — potranca Zarmi. 
por Swallow Tail e Quilha. 

Cassico Outono (2000 
guinéos) — potro Hyperio. 
por Amphis e Zabaglione 

(Nearco) 

Cruzeiro do Sul (Derby) 
— potro Zuido, por Swal-
low Tail e Nuvem (King 

Salmon). 

Distrito Federal (St. Le-
ger) — potro Farwell, por 
Burpham e Marilú (Wood 

Note). 

Criterium de Potrancas — 
potranca Faustina, por Four 
Hills e Campana (Pharis) 

Criterium de Potros — 
potro Avalon, por Dragon 
Blanc e Nyx (High Sherif f) 

Grande Prêmio Brasil — 
potro Farwell, por Burpham 

e Marilú (Wood Note). 

Doutor Frontin-potro Zan-
gado, por Swallow Tail e 
Linda Nena (King Salmon). 

Linneu de Paula Macha-
do (Grande Criterium) — 
potro Atramo. por Swallow 
Tai! e Noiva. 

Marciano de Aguiar (Dia-
na) — ZARZA. por Swal-
low Tail e Platina (Blue 

Traio). 

O Haras Mondesir se des-
tacou nas esta tisticas graças 
ás campanhas dos filhos de 
Swallow Tail, que sairam 
vencedores em 4 das princi-
2ais próvas, sendo de lamen-
tar que o irmão proprio de 
Timão, Zuido, ficçu inuti'i-
sado para corridas. depois 
de se  mostrar um potro de 
altas qualidades. 

De maio a dezembro do 
ano findo, foram efétua&is 
as seguintes: 

EMOK. por Woo.d Note e 
Moka, para AL MANSUR 

DONDOCA, por Atleta e 
Danubia Kkl, para BAN-
DIDA 

SUCRE, por Seventh Won-
der e Aureola, para PA-
TURUZÚ 

HARTOVI, por Wood Note 
e Errana, para ZAGUE 

ONCLE, por Forestry e 
Cinderella. para JUSTI-
CEIRO 

ZAKEN, por Guaraz e 
Help, para CUITELO 

GALHOFEIRO, por Sim-
plon Express e Wild Ho-
pe, para LEVIATHAN 

MASQUERADE. por Big 
Red e Denbili, para 
PSIU PSIU 

EST-CE-QUE?, par Pewter 
Platter e Guavira, para 
SAMBA AZUL 

HALLALI, por Violoncelle 
Hopitte, para CAN-

DANGO 

FALCATRUA, por Pewter 
Platter e Leda. para 
AMORELLA 

HILL TOP, por Danton e 
Capitá, para HAZEL 

HERERó, por Guaraz e 
Lanieerc, para GUARA-
NIÈRE 

INDRA, por Solar Glen e 
Devassa. para GUANA-
BARINA 

ASTRÉA, por Ever Ready 
Lily, para GASPARL 

NA 
FAGOL, por Pewter Plat. 

ter e Zagaia, para GA-
VIÃO DO PRADO 

NINA REED, por Orbane-
ja e Dana Read, para 
RAINHA DO NILO 

BORNHOLM, por Amry e 
Falutcha, tiara HELOU 

ESIPCIO, por Blackamoor 
Guriri, para GAVIÃO 

DA SERRA 

OPTIMISM, por Big Red e 
Realista, para OSMAIL 

MATA LOBO, por Cartu-
jo e Irtaca, para DAM-
PIERRE 

NOITÃO, por Diable Gris 
Hurfanga, para VEN-

TARRóN 

EPSAKE, por Antonym e 
Keepsake, para MARIE 
ANNE 

ESPECIAL, por Lupan e 
Klesel, para CAUSIDICA 

BUDY, por Maritain e Bola 
Dourada, para ABZUG 

JAYTI, por Red October e 
Castellana, para ANNA 
DE BROOKLIN' 

REMANSO. Por Rei da 
Selva e Insinuante, para 
VAMOS LÁ 

XÃNIA, por Rei da Selva 
Coletiva, para BIJUJA 

VELUDINHO, ex "Kyrie", 
por El Aragonés e Cru- 
zanda, para KYRIE 

FULA, por Pewter Platter 
Nuporanga, para PIS-

CA-PISCA 

DINDANDUM. por Danton 
Lollypop, para MIDI 

WORTH WHILE, por Ro-
semary Row e Hydra, 
para BELLE STAR 

BOROCOTó, por Gloxinia 
Veronesa, para LORD 

AFONSO 



HARAS 

"São Luiz" 
PenicOCCItle 

Dr. Hernani 
de Azevedo Silva 

SALTO 
Estaco de São Paulo 

, 

PEWTER PLATER 

Campeão en,  1960 da estaffistica de pai de ganhadores de 2 anos, 
com 18 vitorias em Cidade Jardim, corno se vê a seguir: 

FLAT - FOOT 	O 	vitórias 
FOR YOU 
FLAT 
FARO 
FOXTAIL 
AGADIRB 
AMORELLA 

TOTAL . 	 S 1.043.0(10,00 

9  . 035.000,00 
428.000,00 
348.000,00 

000.00 
308.000,00 
300.000,00 
294.000.00 

Zaino negro 
	 PEVÍTEP PLATEP Inglaterra — 1917 

JENNYDANG — 19:9 

Dalmary 	 Colombo 

OVVEN TUDOP — 1938 

ilizry Turlor II 	Hyperien 
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Tendo sido bom ganha-

or na Inglaterra e im-

) o rtado em 1951, correu 

em Cidade Jardim e na 

Gavea, onde ganhou 7 

careiras, com 5 segun-

gundos e  2 terceiros lu-

gares em curta campa-

nha, com prêmios no va-

lor de $696.000,00 



RESOLUÇÃO DO CONGRESSO 

DE 

REPRESSÃO AO DOP1NG 

Na sessão de encerramento do Con-

gresso de Repressão ao Doping, realisada 

no dia 23 de Novehtbro de 1960 em Bue-

nos Aires, na sede da Associação Coope-

rativa de Criadores de Puro Sangue de 

Corridas, onde funciona a secretaria ge-

ral da .Organisação Sul Americana de Fo-

mento do Puro Sarirtue, foi aprovada una-

nimamente a seguinte Resolução: 

1 — Aprovar, em principio, as con-

siderações e conclusões de ordem técnica 

referentes ao Temario aprovado na reu-

nião da Organisação, que teve lugar a 5 

de Agosto de 1960 na cidade do Rio de 

Janeiro. 

2 — Transmitir esses elementos de 

informação, com todos os detalhes. ás 

Comissões Locais das nações que Mie-

gram a Organisação, afim de facilitar o 

estudo das mesmas. Essas comunicações 

serão providenciadas pela Secretaria 

Geral: 

3 — Recomendar ás Comissões Lo-

cais .que se providencie no sentido de que 

os Regulamentos de Corridas vigentes nos 

lapcdr.--mos sul americanos sejam adap-

tados ás conclusões técnicas concluidas na 

presente Congresso de Prevenção e Re-

pressão do Doping. Dentro do possivel, 

procurar obter uniformidade nas dispo-

Ações sabre Prevenção e Repressão do 

Doping. 

4 — Recomendar ás Comissões Locais 

que procurem obter dos Stucl Books das 

diversas Nações integrantes que unifor-

misem as disposições regulamentares no 

que se refere ás sanções contra Doping. 

5 — Recomendar o mais amplo inter-

cambio informativo. entre Comissões Lo-

cais, Entidades Hipicas e Jockey Clubs, 

sobre sanções contra Doping, para o fim 

especial de se conseguir uma eficiente 

jurisprudência sul americana que impeça 

a ação dos delinquentes no emprego do 

mesmo. 
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6 — Reconhecer e aprovar a A.S.A. 

(Associação Sulamericana Antidoping) 

como um organismo competente e consul-

tivo em assuntos técnicos de pesquiza do 

Doping. As Comissões Locais, Entidades 

Hipicas e Jockey Clubs decidirão a ma-

neira mais eficaz do nrocedimento da A. 

S. A., dotando-a de recursos economicos 

necessários ao cumprimento eficaz de seus 

objetivos. 

7 — Recomendar á Secretaria Geral 

da Organisação que compile tudo quanto 

se decidiu no Congresso, providenciando 

sua divulgação em forma de Boletim n» 5, 

a não ser os assuntos reservados. Assim 

será facilitado um conhecimento mundial 

da materia de especial interesse técnico, 

com vantagens para um amplo intercam-

bio entre as Nações que se dedicam ao 

turf. 

8 — Manter um esforço continuo no 

sentido de que as Comissões Locais da 

Organisação Sul Americana de Fomento 

trabalhem com afinco para aperfeiçoar o 

combate ao doping, até que se torne pos-

sivel sua completa eliminação. Para esse 

fim, em futuras reuniões da Organisação, 

a Secretaria Geral Permanente apresen-

tará infcrmações baseadas nas comunica-

ções das Comissões Locais, das entidades 

hipicas, dos Jocky Clubs e da Associação 

Sulamericana Antidoping sobre a materia 

em questão. 

TECNICOS QUE TOMARAM PARTE 
NO CONGRESSO 

Professor Marcelo de Moura Campos, 

D:retor do Serviço de Contrôle e Pes-

quizas Antidoping do Jockey Club de São 

Paulo; Dr. Luiz P. Romero. Chefe do La-

boratorio Quimico do Jockey Club de 

Montevideo e Presidente da A.S.A .; Dr. 

Max Cagnoli Lansot, Chefe do Serviço 

Veterinario do Jcckey Club de Montevi-

deo e Secretario da A .S.A.; Dr. Eduardo 

C. Varella, D:retor do Instituto de Hipo-

logia, Arentina; Dr. Juan C. Steffanini, 

Diretor do Laboratoilo Quimico, Argen-

tina; Dr, Alfredo J. Ferrari, Sub-Diretor 

do Laboratório Quimico, Argentina; Dr. 

Luiz P. Marpegan, Sub-Diretor do Insti-

tuto de Hipologia, Argentina; Dr. Asdru-

bal Brea, Veterinario do Instituto de Hi-

pologia, Argentina; Dr. Oswaldo Erchen 

de Oliveira, Chefe do Laboratorio de Con-

trole e Pesquiza do Doping do Jockey 

Club Brasileiro; Dr. Joaquim Martins 

Ferreira. Chefe do Serviço Quimico do 

Jockey Club de São Vicente: Dr. Antonio 

Mello Pereira, Quimico do Jockey Club 

de São Paulo; Dr. Victor Cárcarno, Qui-

mico Chefe do Laboratorio de Analises 

do Jockey Club de Lima, Peri': Dr, Ma-

noel Quevedo Sánchez, Diretor do Labo-

ratório Quimico do Hinodromo de Techo, 

Colombia; Dr. Ricardo Luiz Eliçabe, Che-

fe do Laboratório Quimico do Hipodromo 

de La Plata, Argentina. 
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HARAS SÃO QUIRINO 
Pertencente ao DR JOSÉ. 1:( ):\,11 2ÁCIO COUTINHO NOGUEIRA e SENHORA 

MU\ !CIPIO DE CAMPINAS 

O p bm.,- que servem atualmente são: 

PHAREL 
(Diebel em Pharelle) citjc esplêndido filho 

GARBOLETO 

Venceu o DERBY PAUUSTA DE 1960 e secundou ARTUR° A. no 
OLPBY SUL AMERICANO DE 1961 

MARTINI 
(Felicitatioa e !là) Ganhador do DERBY BRASILEIRO de 1949 

con; inumerer produtos ganhadores em nossas pistas 

Atualmente o Piaras São Quimo lidera a estatistica de estabelecimentos dê criação 
do puro sangue em São Paulo, tendo sido considerado pela crônica esportiva como a 
REVELAÇÃO DE 1c)6(. 



ÉGUAS DE CRIA 

ADQUIRIDAS EM NEWMARKET 

Pelo vapor Roscoe, da Mala Real In-
glesa, foram embarcadas para São Paulo 
dezenove éguas de cria que a Diretoria do 
Jockey Club de São Paulo adquiriu na 
Inglaterra em fins de 1960, com o intuito 
de revende-Ias aos associados da entidade 
que se dedicam á criação do puro sangu ,  
de corridas. 

Em viagem do Diretor do Fomento Dr. 
Jcrge da Cunha Bueno á Inglaterra foram 
feitos entendimentos com a British Blood-
stock Agency, a qual se encarregou de 
comprar nos leilões de Newmarket um 
láte de éguas novas, entre três e quatro 
anos de idade, com linhagens aprovadas 
para melhoria dos nossos planteis. 

Em tempo devido, será feito o leilão 
das referidas éguas, dentro do plano de 
fomento á criação planejado pela Diretoria 
do Jockey Club de São Paulo, em condi-
ções favoraveis de financiamento. 

A lista das éguas compradas na Ingla-
terra é a seguinte: 

ANTELOPE, por Prínce Chevalier em 
Adha, essa por The Phoenix, 1957. 
castanha. 

C AIRNGORM, por Solonway em Pra_ 
cast, essa por PreciDitation, 1958. 
alazã. 

CROOK'S PEAK, por Acropolis em Rena, 
essa por Stardust, 1958, alazã. 

EMBROIDERY II, Dor Prince Chevalier 
em Network. essa por Nearco, 1958, 
castanha. 

ENCHANTED SEA. por Persian Gulf em 
Doll's Delight, essa por Nearco, 1958, 
castanha. 

GOLD RIDGE, por Golden Cloud em Blue 
Range, essa por Blue Peter, 1958, 
castanha. 

GREAT SURPRISE. por Rockfélla em 
Pandoras Box, essa por Phideas, 1957, 
castanha. 

HONEYED WORD, por Honeyway em 
Authority, essa Dor Combat, 1958, 
castanha. 

HONEY MARK, por Honeyway em Blue 
Mark. essa por Blue Train, 1957, 
alazã. 

KASI-113AG, por Kingstone em Goldbags, 
essa por Gold Bridge, 1958, castanha. 

LA PASCUA. por Prince Bio em Sam. 
paya, essa por Pharis, 957, castanha. 

MISFEASANCE, por King's Bench em 
Mixte, essa por Meiuxcê, 1957, cas-
tanha. 

NAMOUNA, nor Narrator em Hymette, 
essa por Djébel, 1958, castanha. 

NINGEM, por Nimbus em Gaifang Gem, 
essa Dor Djebel, 1957, castanha. 

OUR JACQUELINE, por 1-lis Highness 
em Sash, essa por Signal Light, 1955, 
tordilha. 

PREMOLINE. por Premonition em Gon-
doline. essa por Gold Bridge, 1957, 
alazã. 

THE SEA GULL, por Pardal em White 
Sapphire II, essa por Fair Copy, 1957, 
castanha. 

VERAV1A. por Palestina em Valkirie, 
essa por Bellacose, 1958, alazã. 

WINDMILL HILL. por Borealis em Her 
Highness, essa por Blue Peter, 1958, 
alazã. 

O regulamento do leilão das éguas 
inglesas será divulgado logo para conheci-
mento dos prováveis aquisitores no próxi-
mo número desta publicação. 



TURF E FOMENTO 

Animal de desenvolvimento tardio, o potro Garboleto estreou no 

segundo semestre como favorito do Prêmio Herculano de Freitas, tendo 

nessa ocasião se colocado em quarto lugar na pista de areia. Dois 

méses depois, vencia com facilidade uma corrida no mesmo gênero 

de raia. Duas semanas antes do Derby, teve oportunidade de mostrar 

sua inclinação pela raia de grama em próva na qual ganhou de Tro.. 

perito no Olho mecanico. mas foi desqualificado por ter se atirado 

violentamente contra o mesmo. Na milha e meia da principal carreira 

para produtos de três anos, acompanhou bem o ritmo imposto pelos 

ponteiros, guardando energias para o ataque final que redundou em 

convincente vitoria. Garboleto, que é um filho de Phiíras na extraor-

dinária corredora Garbosa Brúleur. nasceu no Haras Bela Esperança 

mas teve seus direitos cedidos ao Haras São Quirino, para o qual tam-

bém foi vendida Garbosa. Pertence ao Dr. José Mario Cardoso de 

Almeida. Treinador: Silvio de Paula Mendes. 
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Campanha: Em 3- 7-60: 4." lugar no Prêmio Herculano de Freitas 

Em 24- 9.-60: 1." Lugar. 

Em 20-11-60: 2." lugar 

Em 2-12-60: 1." lugar no Derby Paulista. 



TURF E FOMENTO 

Acteon, por Sayani em Platina, foi criado no Paras Mondésir e 

defende as cores de Dona Zélia Peixoto de Castro nas pistas. Correu 

varias vêzes, contando com uma boa campanha em que se contam três 

vitórias e duas colocações. Sua última vitória em 1980 se verificou 

numa prova .espécial. o Prémio Natal, em 1800 metros, oportunidade 

em que fez seu ataque nos ultimos momentos da carreira, dominando 

os adversários com autóridade. Treinador: — Mario de Almeida 



ACTEON S".0 ,75 AULO — I.937 

Campanha: 	3- 7-60 — 1." lugar 

10- 7 -60 — 3." lugar 

31- 7-60 — 1." lugar 

29-10-60 — 2" lugar 

24-12-60 — 1» lugar no Prêmio Natal. 
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TURF E FOMENTO 

Nasceu no Fiaras Jaú o filho de Burpham em Fastness, Gabari. que 

correu em varias oportunidades registrando sempre colocações, das 

quais dois primeiros, quatro segundos e dois terceiros lugares. Sua 

ultima vitoria, em 24 de Dezembro, foi conseguida no Cilho mecanico, 

quando parecia que o potro Xasco não mais perderia a carreira. A 

trezentos metros do disco, corria com energia que se acentuava, apesar 

do ritmo imperfeito de seus movimentos, exigindo o máximo de esforços 

do seu ginete para alcançar o ponteiro, Prova de comparação, o Gran-

de Prêmio Linneu de Paula Macrado foi favoravel aos animais de três 

anos, com uma diferença mínima para o representante dos corredores 

de quatro anos. Gabari pertence aos seus criadores de sociedade com 

o Dr. Luiz Nazareno de Assumpção. Treinador — Castorino Borges 
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JANEIRO DE 1961 

Campanha: 10- 4-60 — 2." lugar 

1- 5-60 — 3." lugar 

22- 5-60 1." lugar 

10-  7-60 — 2." lugar 

21- 8-60 — 2." lugar 

4- 9-60 — 3.°  lugar 

18- 9-60 — 2." lugar 

24- 12-60 — 1.0  lugar no G.P. Linneu de Paula Machado 



LEILÃO DE 1960 

RELAÇÃO GERAL DAS VENDAS ANTECIPADAS 

HARAS «BELMONT» 

— NAS [RI, João Pedace, por 	  Cr$ 	225.000,00 

HARAS «TAMBORÉ» 

-- UTOPISTA. Aulharis Ferraz Nogueira, por 	Cr$ 	200.000,00 

HARAS «BOA VISTA» 

--- POMPOSO, ao Stucl «4 Riscas», por 	 Cr$ 	140 . 000,00 
— PAZ, ao Stud «Itararé» ., por 	  Cr$ 	230 . 000,00 
-- POTIGUARA, ao Stud «Pirassunurizp», por Cr$ 	230 . 00000 
-- PERCIVAL, a Humberto Carríeri, por  	

,  
Cr$ 	250 . 000,00 

— PI 1 ADA, ao Swd «Carmen», por 	  Cr$ 	260 . 000,00 

Cr$ 1. 1' 0.000,00 

HA RAS «GUANABARA» 

-- MILONGA, ao Stud «Magyrus», por 	 Cr$ 	200.000,00 

FIARAS «PARANÁ LTDA.» 

— OYAPOCK. a Azor W. Tartuce, por 	 Cr$ 	150 . 000,00 
— OPHIL, a Azar W Tartuce, por 	  Cr$ 	150.000,00 

Cr$ 	300.000,00 

HARAS «SANTA CECILIA» 

-- MARAZUL, a Paulo Gomes Pereira, por 	 Cr$ 	220 . 000,00 
— MARTINI SÊCO, a Jlrge SaSyeg, por 	 Cr$ 	200 . 000,00 
— MARÉALTA, ao Stud «Zé Carioca», por 	 Cr$ 	250.000,00 
— MATAMOROS, a Chafic Scaff, por 	 Cr$ 	300.000,00 

Cr$ 	970 . 000,00 

HARAS «BELA VISTA ,  

-- ORBATUR. a Anionio Sallum, por 	 Cr$ 	280 . 000,00 
— ORNELLO, a Fares Sallum, por 	  Cr$ 	220 . 000,00 
— OLD ARABY, 	1-ares Sallum, por 	 Cr$ 	250 . 000,00 
— ORALIM, ao Stud «Dois Irmãos», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
— ORAJANP, ao Stud «Ourajan», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
— ORLOM, ao Stud «Borá», por 	  Cr$ 	300 . 000,00 
— ORMAID, ao Stud «Borá», por 	  Cr$ 	300.000,00 

Cr$ 1 950. 000,00 



JANE'!» DÊ 1951 

HARAS «MARIA ISABEL» 

— FREMITUS, a Luiz 0.iveira de Barros Junior, por Cr$ 	300.000,00 
— FRUSTO, a Luiz Oliveira de Barros Junor, por . Cr$ 	300.000,00 

Cr$ 	600 . 000,30 

HARAS «BELA ESPERANÇA» 

— VIEJO RINCÓN, ao Stud «São Caetano», por 	Cr$ 	400.000,00 
VE. VICTIS, a Atti!io Unti, por 	  Cr$ 	400 . 000,00 

Cr$ 	800 . 000,00 

H ARAS «ANHANGUERA» 

— NAMASTE, ao Stud «Krach», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
HARAS «IPIRANGA» 

2/) — GAMÃO, ao Stud «Mendanha», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
28) — GRAÇA, a Oswaldu Lara Vidigal, por 	 Cr$ 	300.000,00 

Cr$ 	600 . 000.00 

HARAS «PINHEIROS» 

-- UNA MUJER, ao Stud «Welcome», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
-- UMARIÚ. ao Stud «Foguera», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 

Cr$ 	600 . 000,00 
PICCOLOTTO S/A. 

— FUNDISTA, ao Stud «Lourenço», por 	 Cr$ 	140. 000,00 
— FOGOSO, ao Stud «Rosan», por ..... 	. 	Cr$ 	250.000,00 
-- FLAMY, a Candido Marcondes da Silva, 	. 	Cr$ 	250.000,00 
•— FRANCA, a Modesto Pantaleon, por 	 Cr$ 	200 . 000,00 
—. FARDA, a José H'nr;que F. Delamain, por 	 Cr$ 	200.000,00 
-- FORMEILA, ao Stud «Santa C!ara», por 	 Cr$ 	150.000,00 
-- FONTE. 	Kor..:cnes Astvan, por 	  Cr$ 	100. 000,00 

Cr$ 1.290.000,00 
EZ EQUIEI RIBAS FILHO 

-- NUBIL, a Korizones Astvan, por 	  Cr$ 	I 80 . 000,00 

HARAS «BOCAINA» 

— MOLAMBO, a Gmvanni Fittipaldi, por 	 Cr$ 	300.000,00 
— MAFUR, ao :. ■.tud «Encantado», por 	 Cr$ 	300.000,00 

Cr$ 	600.000,00 
. 	 HARAS «SÃC BENTO» 

— FLEXIVEL, ao Stud «Vila Rea!», por 	 Cr$ 	300.000,00 
— ISLANDÊS, a Braulio Machado, por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
— ROCEIRA, a Braulio Machado, por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
— JEQUITAIO, a Jean Claude Heymann, p.): 	 Cr$ 	300 . 000,00 



TURF E FOMENTO 

- LAICO, a Alltonk) Aves de Moraes, por 	 Cr$ 300 . 000,00 
-- MAIORAL, a jOi4L) Didier Filho, por 	 Cr$ 300 . 000,00 
- - V1LANCETE. a Jorg e  Pauperio Serio, por 	 Cr$ 300 . 000,00 
- KPE13ELINA. a Jorge Pauper:o Serio, por 	 Cr$ 300 . 000.00 
- - DRAIVA, a Jorge Pauperio Serio. por 	 Cr$ 300 . 000,00 
-- XACOTA, a Ernestc Cabral de A. Amazonas, por Cr$ 300 . 000,00 
- MEÃ CULPA, ao Stud «B. de Piracicab.i», por Cr$ 300 . 000,00 

Cr$ 3 . 300 . 000,00 

LIARAS. «ITATINGA:,,  

-- NANSEN. a João Baptista do Amaral Lapa, por Cr$ 300 . 000,00 
- NIMBLE, a (Jm-ar F. Borges & G, Meireles F.'' Cr$ 300 . 000,00 

Cr$ 600 . 000,00 

HARAF.,  •':SER.R? 	VERDE» 

- HALLEY, ao Stud «Esperia», por 	 Cr$ 300 .000.00 
- HAVERON, ao Stud «Espera», por 	 Cr$ 300 . 000,00 
- HELMO, ao Slud 	..Celestina», por 	  Cr$ 300 . 000,00 

Cr$ 900 . 000,00 

HARAS «SÃO MANOEL» 

- LXILIO, a Saim Gabr:el, por 	  Cr$ 300 . 000,00 

«PATENTE:- 

- OLESKO, ao Sim! «Fandango», por 	 Cr$ 300 . 000,00 
-. ODJAK. ao  Stud «Fandango», por 	 Cr$ 300 . 000,00 
- OLD IND1AN, a Horacio V. de Macedo, por . . Cr$ 300 . 000,00 
-- OLENKA, 	a Josi.. Edgard Queiroz Ferreira, por Cr$ 300 . 000,00 
- OPT1MISM, a Angelo Evange!ista, por 	 Cr$ 300 . 000,00 

Cr$ 1 . 500 . 000,00 

FIARAS «.FAXINA» 

- REMEMBER. a J t.)sé M. Rodrigues Alves, por Cr$ 300 . 000,00 
- RASTIBONNE, ao Stud «Pelicano». por 	 Cr$ 300 . 000,00 
- R1GOLOTTL. a Roberto Fleury Meireles, por Cr$ 300 . 000,00 
- RECUERDC , ;i 	Antonio Sallum, 	por 	 Cr$ 300 . 000,00 
- RENDINHA. ao  Stuc' « Jaraguá», por 	 Cr$ 300 . 000,00 
- RESINGA. a NelsQn Cerrato, por 	  Cr$ 300 . 000,00 

Cr$ 1 . 800 . 000,00 

HARAS «ARTIM» 

- IBAKY. ao  Stud ,$Corinthians», por 	 Cr$ 250 . 000.00 
- INHÁ, ao Stud 	Corinthians», por 	  Cr$ 250 . 000,00 
-- IBALA, a Robert Bourdoulous, por 	 Cr$ 250 . 000,00 
- ILACLAVO, a Robert Bourdoulous, por 	 Cr$ 250 . 000,00 



JANEMO DE 1961 

— IARTIM ao Stud «Dom José», por 	 Cr$ 	250.000,00 
- IBERTUS, ao Sitiei «Rio Preto», por 	 Cr$ 	300.000,00 
- ICA JUPA, ao Stud «Porto Rico», por 	 Cr$ 	300.000,00 

Cr$ 1.850.000,00 

HARAS «CAL(JNGA» 

-- HATO. ao Stud «Tês Jotas», por 	 Cr$ 	180 . 000,00 
— HOBI. ao  Stud «Dom José», por 	  Cr$ 	180 . 000,00 

	

Cr$ 	360.000,00 

HARAS <GUARUJÁ» 

— NAR, a Fuacl Kairalla, por     Cr$ 	200.000,00 
- NINA, ao Stud «Itamarati». por 	  Cr$ 	225 . 000,00 

	

Cr$ 	425.000,00 

HARAS «LOUVEIRA» 

— HILL BILLY, a José Carlos Pereira da Cunha, por Cr$ 	320.000,00 
— HUMORISTA, a José Carlos Pereira da Cunha, por Cr$ 	300.000.00 

Cr$ 	620 . 000,00 

HA RAS «MILANO» 

-- MURO ALTO, a SaIomon Angel ,por 	 Cr$ 	300.000,00 
— MARAVILHOSA. ao  Stud «Dolimar», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 

Cr$ 	600.000,00 

HARAS «SANTA OLYMPIA» 

— QUIPROBOLA, a Carmine Napo'itang, por 	Cr$ 	120.000,00 

HARAS « MONDÉSIR» 

— BACÁZIO. ao  Stud «Jajub», por 	  Cr$ 	300.000,00 
— BAILIO. ao  Stud «Dolimar», por 	  Cr$ 	450.000,00 
— BALIDO, RO SITICI ((Lapa», por 	  Cr$ 	360 . 000.00 
— BANZO, a Ediramdc Maluf, por 	  Cr$ 	350 . 000,00 
— BELIZ, ao Stud <slajubi», por 	  Cr$ 	300.000,00 
— BEIJO, a Mario D'Andréa, por 	  Cr$ 	250 . 000,00 
— BERILO, ao Sttud «Ricardo Luiz», por 	 Cr$ 	300.000,00 
— BILHAR, a Mario D'Andréa, por 	  Cr$ 	250 . 000,00 
-- BRETÃO, ao Stud «lbaussú», por 	 Cr$ 	250.000,00 
— BABOSA, a Edmundo Ma!uf, por 	  Cr$ 	300 . 000,00 
-- I3AGA1A. no Stud «Ricardo Luiz», por 	 Cr$ 	250 . 000,00 
— BALELA, ao Stucl «Ibaussú», por 	 Cr$ 	250 . 000,00 
— BIRSA, a Mario Tavares Le'te, por 	 Cr$ 	300.000,00 
-• 13AVINA, ao Stud «Lafayette», por 	 Cr$ 	300 . 000,00 
-- BECA, ao Stud «São Luiz». por 	  Cr$ 	450 . 000,00 

(00) — BELONA, ao Stucl «Lapa», por 	  Cr$ 	315.000,00 



TURF E FOMENTO 

— BUZA. ao  Ha ras «Itapevi», por 	  
— BALAIO, a Luiz O. de Barros ou ao Jockey Club 
- - BACA RÉO, a Ary Fonseca. por 	  

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

Cr$ 

250 . 000,00 
400 . 000,00 
200 . 000,00 

1 

5 . 825 . 000,00 

FIARAS «SÃO LUIZ» 

04) — GROMAR, a Roberto K. Maluf, por Cr$ 300 . 000,00 
C5) ---. GAZALO, ao Stud «Pala», por 	  Cr$ 300 . 000,00 

— GOVIL, a Wadih Helou, pi. 	  Cr$ 250 . 000,00 
— GLUM. a José Ramos Jun 'or, por 	 Cr$ 300 . 000,00 

C8) — GRIDGE. ao  Stud «Celestina», por 	 Cr$ 280 . 000,00 
— CURANDO, ao Stiid «ha tiba», por 	 Cr$ 300 . 000,00 
— GLÏMAC, ao .`:,stud «Pala», 	por 	  Cr$ 300 . 000,00 
— GIRABELA, a A1berto Cardoso de Almeida, por Cr$ 400 . 000,00 
— GRATA, ao Sita 1 « Jajubi», por 	  Cr$ 300.000,00 • 
— GLINDA, ao Stucl «Celestina». por. .. . . Cr$ 280 . 000,09 
— GEPITA, ao Stud 	«Itatiba», por 	  Cr$ 300 . 000,00 
— GLEDA, a Roberto K. Maluf, por 	  Cr$ 300 . 000,00 

Cr$ 3 . 610 . 000.09 

HARAS «SÃO BERNARDO S/A» 

- - JE VIS, a 	Chris TI cnbjerg, por 	  Cr$ 300 . 000.00 

HARAS «PAULISTANO» 

— RELIQUE, a Amilcai De! Papa, por 	 Cr$ 300 . 000,00 
NORDIQUE, a Amdcar De! Papa, por 	 Cr$ 300 . 000,00 

Cr$ 600 . 000,00 

CA R UNO ARTHUR 

BELA COISA I, a Carlos Roberto Favery, por Cr$ 400 000,00 

HARAE «SÃO QUIRINO» 

— HELECO, a Antonio Benedicto, por 	 Cr$ 400 . 000,00 
— HOLÉ, a Antonio I3enedicto, por 	  Cr$ 400 . 000,00 
— HUMORADO, a Henrique Cervi, por 	 Cr$ 300. 000,00 

Cr$ I . 100 . 000,00 

o 

TOTAL DE PRODUTOS VENDIDOS . „ 122 

TOTAL GERAL 	  Cr$ 34.105.000,00 
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VENDAS EFETUADAS NA NOITE 

DE 27 DE SETEMBRO 

ANIMAIS 	 ADQU!RENTES 	 PREÇOS 

KAOL 	 DR. GASPAR J. LOPES 	  CrS 	130 . 000.00 
BORIS 	 MIGUEL CARLOS C. SILVP:IRA . 	CrS 	450 . 000,00 
BIZUCA 	 MIGUEL CARLOS C. SILVEIRA 	 Cr1 300 . 000,00 

4 — ÉSTE SIM! 	DR. NELSON PLANET 	  CrS 250 . 000,00 
5 — DISCOLE 	 DR. ARMANDO ASBAHR 	 Cr$ 	40 . 000,00 
6 — NAVIO 	 ARMADO VAZ TOSTES 	  CrS 350.000,00 

TOTAL 	 CrS 1 . 520 .000.00 

VEND 4 	EFÉTUADAS NA NOITE 

DE 28 DE SETEMBRO 

ANIMAIS 	 ADQUIRENTES 	 PREÇOS 

1 — IWONO 	 RUBENS ANDER A US   Crs 300 . 000,00 
2 — INCISIVO 	 STUD "BELMAR" . .   CrS 	300 . 000,00 
3— KILPAR 	 OBERDAN FIARDIN I     Crs 300 . 000,00 
4 — TETRA 	 OSWALDO OCTAVIO DE LUCCA 	 CrS 250 . 000.00 

5 — UNESCO 	 ELISEU DE SOUZA LOPES 	 CrS 270 . 000.00 
ITOU 	 LUIZ E. BIANCHI 	  CrS 	200 . 000,00 

IUGURTE 	 DONA HILDA COSTA 	  CrS 360 . 000,00 
8 — IAVA 	 LUIZ E. BIANCHI 	  CrS 	150 . 000.00 

9 — RUNY MEAD 	STUD "J. Q . " 	  Cr S 350.000,00 
10 — OITIBRAVO 	STUD "RIO VERDE" 	  CrS 	150.000,00 
11—OLMEIRO 	 HORACIO PRANDATO SALGADO . . . 	 Cr$ 160 . 000,00 

OLPAIM 	 STUD "ITAMARATI"  	CrS 300.000,00 
OLEANDRA 	STUD "MAR" 	  CrS 150 , 000,00 

ORMOSIA 	 HARAS "PARAIZO" 	  CrS 100 . 000,00 

15 — PILHA 	 ANTONIO ALVES DE MORAES 	 CrS 300 . 000.00 
16 — MALUQUINHA 	JOSÉ GEALUSI 	  CrS 150 . 000,00 
17 — MAGICIENNE 	STUD "4 MENINAS" 	  CrS 	15.000,00 

TOTAL 	  CrS 3 .805 . 000,00 

• 
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ANIMAIS 

1- OCARAIM 

2— ORPAVI 

	

VENDAS 	EFÉTUADAS 	NA. 	NOITE 

	

DE 	2f: 	DE 	SETEMBRO 

YDQUIRENTES 

CATELLO COZZOLINO . . . 

STUD "FRANCIS MAGDA" 

CrS 

C rS 

PECOS 

300.000,00 

300.000,00 

3— NON PAREIL STUD "AZUL E PRETO" Cr$ 350 . 000,00 

4— QUERIDÃO JOÃO MONTEIRO 	  CrS 280 . 000,00 

5— NONSUC H RAYMOND NAUFAL 	  Cr$ 400 . 000,00 

6 — NEFASTO STUD "CHYPRE" 	  	CrS 350 . 000,00 

7— NAHUEL-HUAPI JOÃO DE CASTRO GODOY 	 CrS 250 .000,00 

8 — SARILHO STUD "QUATRO MENINAS" 	 CrS 300. 000.00 

NIPPER GERALDO DINIZ JUNQUEIRA 	 CrS 300.000,00 

MACUCO STLTD "VERMELHO E PRETO" 	 Cr$ 300.000.00 

MOGAIO JOÃO BRUNO CHRISTI 	  Cr$ 380 . 000,00 

12.— MUCIANITA JOÃO BRUNO CHRISTI 	  C rS 300.000,00 

13 — MISOL PEDRO PAULO ASSUMPÇÃO 	 Cr$ 300 . 000,00 

14 — FILÉ STUD "ITACOLOMI" 	  CrS 350.000,00 

FERGH ANA JOSÉ CARLOS LEAL 	  Cr$ 300 . 000,00 

CONVOY STUD "ULTIMA ILUSÃO" 	 Cr$ 150.000.00 

STELIA ABIBE NICOLAU 	  Cr$ 49 . 000.00 

SILV ER FLOWER STUD "ACARAI" 	  C rS 200 . 000,00 

19 — PATZY JOSÉ BASTOS PADILHA 	 Cr$ 150.000,00 

20— RADIANT LASS STUD "BEL MAR" 	  CrS 150.000.00 

TOTAL 	 Cr$ 5 .450 . 000.00 

VENDAS EFETUADAS NA NOITE 
DE 30 DE SETEMBRO 

(REPASSE) 

ANIMAIS ADQUIRENTES PREÇOS 

1 — VALECUATRO DR. PAULO HOELZ 	  CrS 300 . 000,00 

2 — NAFTA VESP. JUNQUEIRA FRANCO FILHO . . Cr$ 250 . 000.00 

CORAMINA STUD "AZUL E PRETO" 	 Crs 250 . 000,00 

PAU BRASIL EDUARDO FELIX NAGLIS 	 Cr$ 200 . 000,00 

5 — PARENTE FERRUCCIO ANDREONI 	  Cr$ 180 . 000,00 

6— PERNÓSTICO OSCAR LUIZ BIANCHI 	  CrS 200.000,00 



RESUMO 

DIAS 	 PRODUTOS VENDIDOS 	 TOTAIS 

27 f; Cr$ 	1 . 52.9 . 000,00 

28 17 Cr$ 	3.805.000,00 

29 20 CrS 	5 . 450 .000.00 

30 (Repasse) 29 Cr$ 	8.775.000,03 

TOTAL GERAL .... 72 Cr S 19.550.000,00 

JANE!RG DE 1961 

ANIMAIS 

7 —PELITA 

8 —Paranapanema 

DONZELA KHAN 

ADQUIRENTES 

JOSÉ ANTONIO DIAS 	  

STUD "URU" 	  

JOAQUIM CARLOS L. PEREIRA PINTO 

CrS 

CrS 

CrS 

PREÇOS 

270 , 000,00 

180 . 000,00 

300.000,00 

HEIWA STUD "THEBA" 	  CrS 400 . 000,00 

11 — BUCK JONES RAYMOND NAUFAL 	  CrS 400 , 000,00 

12—BACO HILDA COSTA 	  CrS 600 . 000,00 

13—BAIONETA STUD "9 DE JULHO" 	  CrS 500 . 000,00 

14 —BROMELIA STUD "ITACOLOMI" 	  CrS 400 . 000,00 

OBLIK ROYCE HERBERT DAVIS 	  CrS 300 . 000,00 

ORSOVA GILBERTO LERENA 	  CrS 200 . 000,00 

17 — NIGRO MARIO D' ANDRÉA 	  CrS 310 . 000,00 

18 —NOTRE DAME ORMENDINA CAMPOS DE MORAIS CrS 250.000,00 

19— FUSIVEL STTJD "NAUPIR" 	  CrS 450 . 000,00 

20 —UMBELINA STUD "MALDONÉ" 	  Cr$ 270 . 000,00 

21 —RUSALKA STUD "ASSUMPÇÃO" 	  Cr$ 350 .000,00 

2.2—ERVA MATE WALTER GIARDI 	  CrS 150 . 000,00 

23 —NOMAD STUD "SÃO ROQUE" 	  CrS 310 . 000,00 

24— NO TRUMPS ANTONIO SACCO NETTO 	 CrS 400 . 000.00 

25 —MARUSKA GILBERTO LERENA 	  Cr$ 200 . 000,00 

26 —MINY JOAQUIM CARLOS L. PEREIRA PINTO CrS 300.000,00 

27 —MISABEL FUAD KAIRALLA 	  CrS 305.000,00 

28—MINHA NENA VIVALDO MARADEI  	CrS 490.000,00 

29 —PANDORA HARAS "SÃO MARTIM" 	  Cr$ 150.000,00 

TOTAI, 	 CrS 8 . 775 . 000,00 
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NORDIC França — 1932 

NORMANDIE 	 RELIO 

Chope du Mord Pharis 	Bridai Colors 	 War Rells 
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IIARAS SÃO BENTO 
Pertence ao DR. ANTONIO LUIZ FERRAZ 

— Rocinha — 

O reprodutor NOR-
DIC apresentará em 1961 
sua primeira geração de 
produtos nas pistas: 

Este descendente de 
MAN OVAR correu vin-
te e quatro vêzes, com 
19 colocações, dentr e  as 
quais cinco vitorias em 
distancias que varin-am 
de 1000 metros, 2000 
metros até 2600 metros, 
tendo se co!ocado tam-
bém em 4000 metros, 
numa campanha dos dois 
aos quatro anos. NORDIC 

NORMANDIE. !;4.11iliadora, é irmã própria de Nordir (4 vitorias), Nord Express, 
Indian Chief, Norma e Pôle Nord, todos vencedores. 

BELFAST GIRL. 5Lia avó é irmã materna de Lasarte, mãe de Thor (vencedor 
do Derby de França) e de Sarteila , que produziu Semiramide, cuja filha Corteira 
venceu o Oaks França. e 1).14:ma, avó de Sancy, ganhador do Grande Prêmio 16 
r!e Julho na Gávea. 

Essa Iinhagem deverá te: considerável influência na criação do puro sangue de 
corridas no Brasil. 



ESTAUSTICAS 
1 9 6 0 

JOCK EY5 M. 13 ctial 	  3 Latir 	Martins . 13 
A. Notrega 	  	3 Laur Martins 13 
C, 	Lir-. 	  3 M. Cavalheiro 	  13 

V. 	Pinheiro 	• 93 J. 	P. Marinho F. Arauca .• 	• 	 13 
D. Garcia 77 L. 	Lins 	  S. 	Biscaia 	 12 
.1. Alves 	  73 L. Farmer 	 2 A. Neves 	 12 
P. Vaz 	  55 E, 	Vieiri, 	 2 R. Cczar 	 11 
J. O. Silva F.o 	 54 W Montanha 2 51. 	T.b:irio 	 11 
E. Gonçalvet. 	 47 L. P. Costa  	9 R. E. Martino? 	  11 
L. Rigc ni 	  46 J. 	Cimar.,,o 2 C. 	Arthur 	 11 
G. 	Mw.soll 	 40 F. Henrique-3 2 A. 	Sehiavon 	 10 
R. Martinez 	 B. Marinho S. S. Ccrrea 10 
L. B. Gonçalve, 	...... 35 L. Csorio 	  1 A. 	Bernardini .... 9 
C. Tabarda 	 11 D. Alves 	  1 A. J. Martins 9 
ti. 	Bueno 	  30 L. A 	Pinheiro 1 S. 	Garcia 	 9 
J. 	Gantil 	  29 D. 	Silv ., 	  J. F. Brat 	 9 
L. Gonzalez 	 27 13. Orlando 1 F. Barroso 	 9 
A. 	Artin 	  25 P. Teixeira 	  1 A. Henriques 9 
J. Rolc::io 	  25 R. Zamudio 	  1 R, S. Diaz 	 8 
F. 	Costa 	 21 W. P. Farias 	  J. 	Martins 	 8 
J. R. Olguin 	 21 M. Freire 	 1 A. Prendim 	 8 
H. Vasconcellos 	 21 A 	Reis 	  1 J. 	S. Souza 	 7 
N. Carrara 	  20 P. R. Souza 	  1 W. Garota 	 7 
O. 	Ulloa 	  18 E. 	Teixeira 	 7 
J. M. Amorirn 	 18 A. 	Fabbri 	 7 
G. 	Melo 	  17 TREINADORES A. 	Piotto 	 7 
J. P. 	Silva 	  16 ,J. 	Marlani 	 6 
E. Le Manei. F.o 	 15 V. Scolari 	 6 
E. Amorlm 	  14 E. 	Feijó 	  66 J. G. Leite 	 6 
M. Alonso 	  12 M. de Almeida 	  65 A. 	Arthur 	 6 
F. Pereira 	  12 J. 	Godoy 	  49 	J. 	'sia 	 6 
O. Reiehel 	  11 R. 	Rcndelli 	  36 	O. 	Ulloa 	 6 
N. Pereira 	  II 	A 	Magalhães 	  36 	F. Marto 	 
L. Vagas 	  10 	F. Dávila 	  35 	P. Taborcia 	 G 
S. Ferreira 	  10 	E. 	Campozani 	  33 	L. Avino 	 5 
F. 	Irigoyen 	 10 	M 	Signoretti 	  31 	C. 	Palha.....es 	 5 
F. Pores 	  8 	W. P. Mendes 	  28 	A. Pezza 	 4 
A. Tempone 	 8 3, 	J. Gonzalez 	  28 	G. Enriques 	 4 
M. 	Borges 	  F. V. Navarro 	  27 	C. 	L. Salles 	 4 
A. Cavalcanti 	 7 J. B. Ivo 	  25 	W. 	Marraecini 	  4 
1. 	Antonio 	  6 A. Rostcrowski 	 24 	F. BiernasckY 
O. Silva 	  6 J. B. Gonçalves 	 24 	R. P. Corrêa 9 

R. Olguin 	  5 L. 	Previatti 	Netto 	 24 	N. C. Aguiar 9 

C. Morgado 	 5 O. Franco 	  23 	C. Morgado 	 2 
W. Mazalla 	 5 M Branco 	  J. 	F. 	Silva 	 
F. Sobreiro 	  5 Borges 	  23 A. 	Lucca 	 
A. Xavier 	  5 A 	Molina 	  22 F. Raimundo 
O. Chamorro 	 5 Henriques 	  22 J. Carrapito 	 1 
L. Taborda 	  5 	N. Monteiro 	  22 L. T. Araujo 
U, Cunha 	  5 	A. Attianezzi 	  21 L. 	Pignatari 	 
D. 	Freire 	  5 	S. P Mendes 	  17 F. 	Franc.o 	 
J. Marchant 	 4 	M 	Farrajota 	  16 A. Tucillo 	 
A. D. Xavier 	 4 	J. O. Silva 	  16 J. Molina 	 1 
J. Lobato 	  4 	J. Nascimento 	  15 Z. Guedes 	 
J. O. Scuza 	 4 	A. rappo 	  14 J. Taborda 	 1 
J. P. Souza 	  4 	J. Emrich 	  14 M. Torres 	 
J. M. Cavalheiro 	 4 	N. 	Bizinelli 	  13 R. Urbina 	 1 
E. Casanova 	 3 	E. Ruiz 	  13 L. Orellana 	 



Regulamento do Leilão das Eguas 
compradas do tiaras "Vargem Alegre" 

O Joekey Club iw São Pauto, com o objetivo de fomentar a criação do cavalo 
puro sangue de corrida em, nosso Estado, adquiriu 8 (oito) reprodutoras e 5 (cinco) 
produtos do Horas "Vargem Alegre", .que a 26-1-61 foram vendidos em Leiláo 
ic.t Chácara do Ferreiro, e que será regido peto seguinte Regulamento: 

Artigo 	— As éguas e os produtos serão submetidos à licitação a partir do lance 
mínimo equivalente ao seu preço de custo médio, não podendo os 
últimos ser arrematados sem as reprodutoras-mães; 

Artigo 	— Sómente poderão participar nessa licitação os sócios do Jockey Club; 

Artigo 3." — Não será permitido a qualquer interessado o fazer mais .do que um 
arremate no Leilão; 

Artigo 	— Na hipótese de não virem a ser todas vendidas nesse Leilão, proceder- 
se-á ao Repasse. E. nesse caso, caberá aos sócios o direito de efetuar 
um novo arremate; 

Artigo 	 Par decisão irrecorrivel de sua diretoria, o Jockey Club de São Paulo 
concederá financiamento aos. adquirentes que tiverem parecer favora_ 
vel ria Tesouraria; 

Parágrafo Único — Efetuado o Leilão ;  os arrematantes que houverem 
obtido as vantagens desse financiamento, deverão recolher à caixa da 
Entidade, dentro de 3 (três) dias, 25% do preço de sua aquisição, para 
efeito da transferência do respectivo animal a título precário nos livros 
do Stud,Book 

Artigo. 6." 	Os 75% correspondentes ao valor financiado serão pagos pelo adqui- 
rente em 3 (três) prestações iguais de 25% (vinte e •cinco por cento). 
venciveis anualmente em 12 de novembro de 1962, 1963 e 1964, no dia 
e mês correspondentes àqueles em que se verificou o Leilão; 

Artigo 	 No caso de se verificar diferença entre a sorna total dos preços de 
arrematação e a do custo da importação, essa diferença será rateiada 
proporcionalmente entre os adquirentes; 

Artigo 	 Caso se verifiquem sobras no Repasse previsto no Artigo 4." proce- 
der-se-á, imediatamente a segundo Repasse, no qual ser permitida a 
participação de quaisquer interessados, mesmo que não sejam sócios 
do Club; 

Parágrafo único — os adquirentes extranhos ao quadro social preci-
sarão fazer seu pedido de financiamento no dia seguinte ao da reali-
zação do Leilão. E, caso venha a ser-lhes negado esse financiamento. 
deverão efetuar o pagamento integral de sua compra dentro do prazo 
previsto no parágrafo único do Artigo 5,"; 

Artigo 	 Nenhuma das reprodutoras do presente Leilão ooderá, sob qualquer 
pretexto, ser vendida para fora do País durante o prazo de três anos; 

Artigo 10." — Caberá ao Jockey Club promover o seguro, renovável anualmente, das 
éguas, pelo valor do débito dos adquirentes, recebendo do beneficiário a 
importai-leia do prêmio por ocasião da apresentação da respectiva 
Apólice; e 

Artigo 11" 	Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Jockey Club de 
São Paulo. 

4 



FE1111. 0 —TORDILHO 	 SARABANDY 	INGLATERRA — 1949 

SARDABEE — 19413 	 DANTE — 1942 

MANNIOUD 	ROST LEGEND 	 NEARC] 
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FEM. 0  — CASTF,NF.0 CAMINHA 

 

ARGENTINA — 1949 ' 

BONI — 1912 CLARO — 1943 

PARVATI 	 BCFE.5LE2GH 	 CLOVELLV 	 COLOMBO 
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FEM.° — ALAZÃO MANAIA 
FRANÇA — 1910 

DONATELLA — 1938 

ADARGATIS 	TOUREWLON 

MARSYAS — 1940 

ASTRONOMIE 	 TRIMDON 
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FEM.° — ALAZÃO COADRINA FRANÇA — 1931. 

FADRINA — 1947 COARAZE — 142 

ZULAIKHAA 	 PHARIS 	 CORRIDA 	 TUURBILLON 
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FENI.° — CASTANHO 

PIOANA - 1943 

LA MANA EST. DO RIO — 19;2 

O E Y — 1995 

BELLA 	 LE PACHA GIOURGOGNE 	 DEIRI 

a
Z

fl
O

C
II

I3
 

tJ rlt:e 	n" Cit5 '5'0' O< X> ,_,.., >t■41 t-. 	...,>0 	:.3 ■ s30 	...>1 0 ,-. 
I'lZr ZI I ›.- ■ 4 ZZ '4 	>r u'r,  Z 

	

t=1.. 1-' o rn  <1 ,-3 r‘ .3 '- 	iy 4 >:1 ,< 
' 1-4> Nt=1 Otl 	z o 	Cm t.j 

) z  >0 	ZZo >Z i.-..M <C: > e .,:.,r ›N 
ZC .40 1  

tt:f 	›: IrIO 	Z> 	I 	W .3Z 

X ZIZ 	Z , 	 O 1 
P1 < 	.3 - 	1 	W 	

I l 	, 	 i 
I 

JANEiRC DE 1561 

( 



1
Tl

e 

FEM. 0  — ALAZÃO 
	

Q UERELA 	 SÃO PAULO — 1949 

FARSA — 1939 
	

KING SALMON — 1939 

COLETA 
	

ROYAL DANCER 	MALVA 	 SALMON TROUT 
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FE.J1 - CASTANHa 
	 CIDRA 

OLIZA  

TROTN 	 KING SALM.591 

EST.  DO RIO - 1953 

CADIR - 1944 

CANZONI 	 TOURBILLON 
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FEM.° — CASTANHO 
	 CLÉLIA 	EST. DO RIO — 1956 

ESTAFETA — 1943 	 CADIR — 1944 

ENCOMIENDA 	RUSTOM PASHA 	CANZONI 	 TOURBILLON 
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JANE , Re DF 1961 

RESULTALO GERAL DO LEILÃO DAS ÉGUAS ADQUIRIDAS 

DO IIARAS «VARGEM ALEGRE', 

O leilão foi levado a efeito na manhã do dia 26 de Janeiro de 1961, no picadeiro 

da Chacara Jockey Club de São Paulo, situado no Bairro do Ferreira, pelo Lei-

loeiro Arsenio Costa, estando presentes criadores da Republica Argentina e do 

Uruguay que se encontravam nesta capital como convidados para a disputa do 4." 

Derby Sul Americano. Os resultados foram altamente satisfatorios, decorrendo o 

leilão em ambiente de franco entusiasmo dos licitadores, tendo usado da palavra o 

Dr. Antony Assumpção, Diretor do Stud Book Paulista, que agradeceu o compareci-

mento dos delegados extrangeiros que prestigiaram o ato e louvaram a iniciativa 

do Jockey Club de São Paulo. 

ANINIAIS 	 ADQUIRENTES 	 PREÇOS 

1— S:\RABANDY 	HARAS "PARAIZO"     Crs 1 . 800 . 000,00 

2—CAMINHA 	MANOEL OLYMPIO ROMEIRO 	 CrS 1.500.000,00 

3 — MANAIA 	 HARAS "SÃO LUIZ" 	  CrS 700.000,00 

4 —COADRINA 	JORGE DA CUNHA BUENO 	 CrS 1 . 000 . 000,00 

5 —LA PIGANA 	HERNANI W. S. AZEVEDO SILVA 	CrS 1.200 . 000,00 

6—QUERELA 	HARAS "CAMPINAS" 	  CrS 800 . 000,00 

7 — CIDRA 	 MARIO D' ANDRÉA 	  CrS 1 . 350 . 000,00 

8 —CLELIA 	 HARAS "PIRAJUSSARA" 	 CrS 900 . 000.00 

TOTAL 	  CrS 9.250.000,00 



Artigo I» 

Artigo 2." 

Artigo 3» 

Artigo 4." 

Artigo — 

As éguas serão subrmítídas à licitação a partir do lance mínimo 
equivalente ao seu prèço de custo; 

Sõmente poderão participar nessa licitação os sócios do Jockey Club; 

Não será permitido a qualquer interessado o fazer mais do que um 
arremate no Leilão; 

Na hipótese de não virem a ser todas vendidas nesse Leilão, pro-
ceder-se-á ao Repasse. E. nesse caso, caberá aos sócios o direito de 
efetuar um novo arremate; 

Por decisão irrecorrivel de sua diretoria, o Jockey Club de São Paulo 
concederá financiamento aos adquirentes que tiverem parecer favoravel 
da Tesouraria 

Parágrafo Quico — Efetuado o Leilão, os arrematantes que houverem 
obtido as vantagens dêsse financiamento, deverão recolher à caixa da 
Entidade, dentro de 3 (três) dias. 20(4 do prêço de sua aquisição, 
para efeito da transperência do respectivo animal a título precário nos 
livros do Stud-Book; 

Os 80% correspondentes ao valor financiado serão pagos pelo adqui-
rente em 4 (quatro) prestações iguais de 209 (vinte por cento), 
venciveis anualmente em 12 de novembro de 1961, 1962. 1963 e 1964: 

No caso de se verificar diferença entre a soma total dos oreços de 
arrematação e a do custo dá importação, essa diferença será rateiada 
proporcionalmente entre os adquirentes; 

Caso se verifiquem sobras no Repasse previsto no Artigo 4.". proceder-
se-á, imediatamente, a segundo Repasse, no qual será permitida a 
participação de quaisquer interessados, mesmo que não sejam sócios 
do Club; 

Parágrafo único — Os adquirentes extranhos ao quadro social preci-
sarão fazer seu pedido de financiamento no dia seguinte ao da reali-
zação do Leilão. E, caso venha a ser-lhes negado esse financiamento. 
deverão efetuar o pagamento integral de sua compra dentro do prazo 
previsto no parágrafo único do Artigo 5."; 

'r.'enhuma das reprodutoras do presente Leilão poderá, sob qualquer 
pretexto, ser re-exportada; 

Caberá ao Jockey Club promover o seguro. renovável anualmente, das 
éguas, pelo valor do débito dos adquirentes, recebendo o beneficiário 
a importancia do prêmio por ocasião da apresentação da respectiva 
Apólice; e 

Os casos cmissos serão resolvidos pela Diretoria do Jockey Club de 
São Paulo. 

Artigo 

Artigo 

Artigo 

Artigo  

Artigo  

Artigo 8» 

Regulamento do Leilão das Eguas 
importadas da Venezuela 1 

O Jockey Club de São Paulo, com o 
objetivo de incrementar a criação do ca-
valo puro sangue de corrida em nosso 
Estado, importou 8 (oito) éguas reprodu-
toras, da Venezuela, integrantes do plan- 

tel do Haras "Arenales" do falecido prin-
cipc Aly Khan. E essas éguas foram ven-
didas em Leilão no dia 12 de Novembro. 
na Chácara do Ferreira, regendo-se pelo 
seguinte Regulamento: 

1 



ALAMANDRA FRANÇA - 1951 

DJEBEL - 1937 ALBORADA - 1313 
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JANEIRO DE 1961 

PERFORMANCE 

ALAMANDRA, não correu. Seu primeiro produto, por BEIGLER 

BEY, é um "yearling". 
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TEDDY WRITE CRYSTAL SELENE 	 GAINSBOROUGH 
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I FEM.° — Cid STANHO 

CRISA — 1932 

INGLATERRA — 1949 

HYPER1ON — 1930 

APPEALING 

TURF E FOMENTO 

PERFORMANCE 

APPEALING — Aos dois anos foi terceira no "Hurstbourne 
Stakes" (Salisbury), e £535. Aos 3 anos venceu o "September Plate" 
(Bath), 1 milha, e £ 138; foi segunda no "Southdown Plate" (Brigton), 
e terceira no "Limpley Stoke Flato" (Redcar) e "Upavon Stakes' 
(Brighton). 

É mãe de ACE OF DIAMONDS, ganhador aos 2 anos (1955) e de 
SCOTTISH APPEAL. Seus dois filhos, sendo um por SAYAJIRAO, 
n-icrreu, e o outro. por BEIGLER BEY, é "yearling". 

f 
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FEM..-CAST..-ESCURO FLY HIGH I :" G L ATERRA 	192 

    

BISHOP'S s.'INE — 19 ,13 OWEN TUDOR — 1324 

PONT WINEPRESS 

O
N

IA
O

S
M

V
S

 

a1
ra

cl
u
4
3
  a

A
n

aN
  

L'EVE:40E 

til 
> 
7J 
Z 
I.1 

..-4 

9 

o 

TUDO ' ■ 	!! 

9 

O 
Cl) 

r' 

HYPERION 

9 

o 
o 

x 

     

V
IS

N
11

S
 

U
V

L
S

  
s,

J.
a

od
  

D'S la 	Cn 
C SI 	n 	M w 

17., 	M 

I 	
Z ..< 	9 > 	I 

I, 	1 	Z 	Cl) P :::',. 	,•=1 
r cni." 	i 	a 

w 	o cr , 	 > 
S- 

  

     

JANEMO 1115. 1961: 

PERFORMANCE 

FLY HIGH — Não correu aos dois anos. Em 1958 foi servida, e em 
1959 deu um produto pC1' BEIGLER BEY. que morreu. 
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TURF E FOMENTO 

PERFORMANCE 

LA TOUR BELLE — Aos dois anos fez segundo no "Prix de Cour-
teuil", em Chantil. Correu quatro vézes aos três anos para vencer o 
"Prix du Bel-Etat" (Evereux), e colocou-se em terceiro no "Prix de 
Maisons Laffitte". 

1 
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FRANÇA — 1953 FEM ° — CASTANHD 	LA TOUR BELLE 

FOXCRAFT — 1940 T3URMENT — 1944 
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PHILOMENE FOXHUNTER FRACMENT 	 TOURBILLON 
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FEM. 0  — ALAZA0 PASS1ON INGLATERRA — 19:.2 

TRANSPARENT — 1946 	 MV LOVE — 1915 

INVISIBLE 	 HYPER1ON FOR MV LOVE VATELLOR 
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JANEIRO D5, 1961 

PERFORMANCE 

PA.SSION, vencedora do "Hythe Maiden Piare", em Folkestone. 



ROZZ EUA 1 FEM — CASTANHO 

ROSE POMPON — 1943 

PHARDS 

Fã:ANÇA — 1932 

BOZZETTO — 1936 

EUNWORRY 1  ROSE BAY II TOURBILLCN 
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TURF E FOMENTO 

E 
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PERFORMANCE 

ROZZETTA — É gani-1'1(1°ra e com colocações. 
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FENI.0  — ALAZAO SAMPAYA FRANÇA 	1931 

    

AMARYLLIS - 1913 	 PHARIS - 1936 

ORLANIONDE TOURBILLON 	CARISSIMA 	 PHAROS 
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JANEIRC DF. 1961 

PERFORMANCE 

SAMPAYA não correu aos dois anos. Aos três anos fez um quarto 
lugar no "Prix de la Celle", em St. Cloud. É mãe de IRIDÉE (Gel-
cador), vencedora em 1958 do "Prix des Bergerics" e Frs, 360.000, 

• 



JUIN JANE FRANÇA — 1932 

VATELLOR — 1933 

LADV EL INOR 	 VATOUT DJEBEL 

PEM. 3  - C AST. 3  - ES CURO 
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DJAINA — 1944 

i3 ILLE D'AMOU R 

TURF E FOMENTO 

1 

PERFORMANCE 

VA1N JANE (1952), colocada aos três anos em segundo lugar no 
"Prix de Saint Gatien" (Deauville), 2.000 m.; terceira no "Prix de 
Lamorlaye" (Chantilly), 2.100 m.; e quarta no Prix Bagheera" (St. 
Cloud), 1.600 m. 

Produção: 1958 — produto por BEAU PRINCE. 

1 



JANEJRC DE 1961 

ADQUIRENTES DAS ÉGUAS 

IMPORTADAS DA 

VENEZUELA 

ANIMAIS ADQUIRENTES PREÇOS 

1- ALAMANDRA ROBERTO &c NELSON SEABRA 	 CrS 1 . 000 . 000,00 

2— APPEALING MUCIO EUVALDO LODI 	 Cr$ 850 . 000,00 

3 — FLY HIGH HENRIQUE BASTOS FILHO . . CrS 930 000,05 

4 — LA TOUR BELLE HARAS "JAH1:1" 	  CrS 1 . 850 . 000.00 

PASSION HARAS "CAMPINAS" 	  C rS 1 . 074 .396,93 

ROZZETTA NELSON DE ALMEIDA PAADO Cr.3 1.216 .450,90 

SAMPAYA TITO MELLO ZARVOS 	  C rS 1. 358 .507,60 

8 — VAIN JANE HARAS "CALUNGA" . . CrS 2.352.891,00 

TOTAL  	CrS 10.602.246,40.  

PREÇO DE CUSTO DAS 
ÉGUAS IMPORTADAS 

DA VENEZUELA 

Éguas 

1 — LA TOUR BELLE (Vatellor 	  

2 — VAIN JANE (Tourment) 	  

3 — PASSION ( My Love) 	  

4 — ALAMANDRA ( Djebel) 	 

5 — SAMPAYA (Pharis) 	  

6 — FLY HIGH (Owen Tudor ) 	  

7 — APPEALING (Hyperion ) 	  

8 — ROZZETTA ( Bozzetto) 	. . . • ........... 

Preços 

CrS 1.358.507,60 

CrS 2.352.891.00 

CrS 1.074.396,99 

CrS 406 . 739,60 

CrS 1 .358 . 507,60 

CrS 	719 . 260,00 

CrS 	754.774,70 

Cr S 1 216 .450,90 



A vreigh do lorl auIísta 
Neste vigesimo aniver-

sario da mudança do hipo-
dromo do Joguei Clube de 
São Paulo, das colinas da 
Moóca para as margens do 
Rio Pinheiros, não se veri-
ca apenas uma transferen-
cia de bairro mas também 
urna saudavel inclinação 
para renovar e melhorar 
sempre o turfe entre nós. 
De começo. Introduziram-
se os mais modernos meto-
dos de controle e verifica-
ção, como "photochart", fil-
me patrulha, celulas fotoe-
letricas de marcação de 
tempo, sem falar na provi-
dencia preventiva da pre-
sença de enfermeiros e am_ 
bulancias na pista, antes 
dos trabalhos matinais em 
que estão presentes cente-
nas de animais. Depois fo-
ram reformadas as pistas 
de grama e areia, com as 
melhorias de tempo regis-
tradas em trabalhos e cor-
ridas. Mais tarde, tornava-
se urna iniciativa muito 
bem recebida, de congre-
gar criadores e proprietá_ 
rios num organismo sul-
americano, tão eficiente em 
seus dois anos de existen-
cia, que a Europa e os Es-
tados Unidos já cogitam de 
uma entidade universal do 
turfe, aproveitando a idéia 
inicial da gente paulista. A 
criação de um posto de 
monta com quatro repro-
dutores a serviço dos cria-
dores, visando acabar com 
a condenavel monogamia 
equina, foi outra conside-
ravel contribuição dos di-
rigentes do Joguei Clube 
de São Paulo, entre cujos 
membros se observa um 
espirito especulativo que  

visa discutir idéias, meto-
dos, sistemas de criar. Se-
rão realizadas conferências 
e palestras, planejadas 
para esta temporada no 
setor de fomento. 

Todos os índices de ex-
pansão e evolução referi-
dos encontraram no ultimo 
"Derby Sul . Americano", 
realizado com o brilhantis-
mo registrado pela impren-
sa, um ponto alto das pro-
videncias tomadas pela 
atual direção da entidade. 
Indevidamente se criticou a 
escolha da data de 25 de 
janeiro para realização do 
"Derby", ignorando-se que 
o calendario internacional 
cio turfe na America do Sul 
é feito por todas as nações, 
que compõem a Organiza-
ção de Fomento do Puro-
Sangue de Corridas, levan-
do-se em conta as questões 
de datas nacionais de cada 
terra. O consideravel au-
mento da dotação do "Der-
by" para 1961, (já se cogi-
ta de outro aumento para 
1962) foi sem duvida, um 
motivo de maior interesse 
pela corrida do dia 25 

O maior motivo de or-
gulho para a direção da 
nossa entidade turfistica 
verificou-se na reunião da 
Organização Sul - America-
na de Fomento do Puro-
Sangue de Corridas, reali-
zadas na tarde seguinte á 
disputa do IV "Derby Sul-
Americano", quando a de-
legação argentina, autoriza-
da pelas autoridades tur-
fisticas do Chile, e apoiada 
pelas representações do 
Uruguai e da Venezuela, 
propôs a aclamação do pre- 

sidente Luiz Oliveira de 
Barros e do presidente 
Francisco Eduardo de Pau-
la Machado, respectiva-
mente do Jockey Club de 
São Paulo e do Jockey 
Club Brasileiro, para serem 
os novos dirigentes da Or-
ganização. ficando S. Paulo 
com a presidencia e o Esta-
do da Guanabara com a 
vice-presidencia. A pri-
meira diretoria, cujo man-
dato expirou, contava com 
Oswaldo Aranha como seu 
primeiro presidente, José 
Homem de Mello como vo-
gal e Eduardo S. Blousson 
corno secretario-geral. Os 
criadores argentinos bem 
como o Jockey Club de 
Buenos Aires, representa-
do no ato pelo criador Ig-
nacio Correa, encontraram 
o melhor éco para a pro. 
posta feita na tarde de 26 
do corrente. Tal honraria _ 
conferida ao Brasil. pela se-
gunda vez — é índice se-
guro da importancia que 
atingimos no cenario tur-
fista internacional ultima-
mente e virá proporcionar 
oportunidade á gente pau-
lista para trabalhar com 
denodo e entusiasmo pela 
expansão da industria de 
aprimoramento do puro-
sangue de carreiras na A-
merica do Sul. Não pode. 
ria ter sido mais adequado 
este desfecho da semana 
internacional. 

A vitoria do excelente 
crioulo do liaras Las Orti-
gas no IV "Derby Sul-
Americano" veio confirmar 
o resultado do ultimo 
Grande Prêmio "Carlos 
Pellegrini". ocasião em que 
Arturo A. se colocou em 
terceiro lugar, precedido 
por dois campeões do va. 
lor de Atlas e Farwell. 

R . C . 
"O Estado de S. Paulo", 

29-1-61 


