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	 Ob*   etivos ANTERO DE CASTRO 

TURF E FOMENTO tem enderêco certo: os criadores. Por 
outro lado, tem duplo objetivo, perfeitamente delineado, como 
atesta seu próprio nome: o estímulo às competições turfísticas, 
e o fomento à criação do puro-sangue. 

O turfe e a criação acham-se de tal forma ligados e de tal 
maneira são inter-dependentes, que devem ser colocados como 
fatores exponenciais de um mesmo empreendimento, e postos 
não um diante do outro, qualquer que seja a ordem enunciada, 
mas como fatores de uma relação tão íntima quanto a que ca-
racteriza o ovo e a galinha. Por isso mesmo, jamais seria pos- 

Na capa 	 sível promover o fomento à criação sem procurar, concomitan- 
temente, aperfeiçoar as corridas, uma vez que apenas nas pistas 

Sing Sing, PoiRoy11 
R( a; é possível obter-se a concretização da validade da «materia 

Paulo". Criadores, Nlson e 	 prima» que e comum tanto as disputas quanto a criação: o 
Roberto Seahra. Proprietario, 	 animal. 
"Slud Seabra". 

TURF e FOMENTO terá em sua nova fase, esta dupla 
preocupação, já que procurará contribuir para a evolução har-
mônica do binômio criação-corridas, perfeitamente identificado 
com as mais legítimas atribuições das Comissões de Fomento 
e de Turfe. Mas buscará, da mesma forma, exaltar sobretudo 
as provas clássicas, os grandes prêmios e os páreos de animação, 
que representam a esfera mais alta das relizações turfísticas, 
prôpriamente ditas. Agindo assim, estará porfiando em bene-
fício dos criadores, cujos produtos mais valiosos serão devi-
damente realçados em provas que farão justiça às suas qua-
lidades. 

TURF E FOMENTO, finalmente, identificar-se-á da forma 
mais ajustada possível, à política desenvolvimentista imprimida 
ao Jockey Club de São Paulo por sua Diretoria, no setor de 
competência das Comissões de Fomento e de Turfe, colocando 
em primeiro plano tudo aquilo que possa contribuir para que 
seja ganha a empolgante batalha que a criação nacional hoje 
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	 trava pele conquista do mercado mundial do puro-sangue de 
corrida. 

ABRIL 
Com os olhos voltados para horizontes cada vez mais am- 

MAIO E JUNHO 	 plos, TURF E FOMENTO faz profissão de fé no futuro do 
puro-sangue brasileiro e nas realizações cada vez mais magni- 

1.963 	 ficas das competições turfísticas. 



Clássicos, Grandes Premios e provas 

de animação disputados em abril 

Com a finalidade de 	 o registro dos 
clássicos, grandes oremios e provas de animação. 
disputados 110 mês de abril, e para que seja man-
tida a solução de continuidade, «Turf e Fomento», 
dará um breve resumo dessas disputas, delas ex-
cluindo, todavia, o G P. «Organização Sul-Ameri-
cana de Fomento ao Puro-Sangue de Corrida», que 
será pormenorizadamente focalizado na resenha 
das nrovas internacionais, cumpridas pai ocasião 
do G. P. «São Paulo». 

quanto 1atisbonne prosseguia na vanguarda, lu-
tando com Albawy e Galmita. Nos 200 metros 
finais, Hiah'ah forçou bastante, e logo igualou a 
linha de Ratisbonne que, depois de breve luta, foi 
dominada. Albany foi a terceira, com Urnéla, 
Cambodge e Galmita a seguir, escassamente sepa-
radas. 

Clássico «Luís Alves» 

Grande Premio Prova na distância de 1.200 metros (grama), 

«Erasmo Assumpç ao» 	
para potrancas nacionais de 2 anos, com 
Cr$ 1.200.000,00 à vencedora. 

1" - Tailândia (2 anos, cast., fem., São Paulo, 

Clássico na distancia de 1.000 metros (gra- 	
por Coaraze e Taiuva, por Emperor, do sr. Ro- 
berto Alves de Almeida), Francisco Irigoyen, 55 

ma), para éguas nacionais de 3 e mais anos, com quilos. 
Cr$ 1.000.000,00 à vencedora,  

2 - Jaliuita, Lodegar B. Gonçalves, 55 quilos. 
1 - Hialeali (3 anos, alazão, fem., São Pau- 

lo, por Flamhoyant de Fresnay e Pan-America, por 	
- 	ja João M. Amorim, 55 quilos. 

King Salnlon, do «Stud Lafayette»), Horacyr C. 	4 - Neocádia, José Carvalho, 55 quilos. 

Silva, 57 quilos. 	 5 - Savoir Faire, Antonio Bolino, 55 quilos. 

2 - Ratisbonne, José Alves, 59 quilos 
- Albany, Francisco Irigoyen, 59 quilos 

- Urnéla, José Osimo Silva F':,  59 quilos 
5': - Canibodge, Augusto Cavalcanti, 57 quilos 

6" - Galmita, Edgar Gonçalves, 57 quilos 
7 - Bromélia, Renato Machado, 59 quilos 

8" - Genaide, Alekisian Artin, 57 quilos 

9' - Happy, Antonio Bolino, 57 quilos 
10" - Atirsa, Francisco Peres, 57 quilos 

ii" - Também, Selmar Lobo, 57 quilos 
12" - Baioneta, L. B. Gonçalves, 59 quilos 

- Alcatéia, Nelson Pereira, 59 quilos 
- Cataúna, Dendico Garcia, 57 quilos 

15': - Vedetinha, Fidelis Sobreiro, 57 quilos 

Tempo, 60" e 3/10 (grama leve) 	Diferen- 
ças: um corpo e dois corpos 	Criador, Haras 
«Ipiranga» (dr. Milton Lodi) 	Treinador, Fe- 
rencz Biernaseky. 

O percurso 	A partida foi boa, ainda que 
dificultada pela indocilidade de Happy, Bromélia 
e Vedetinha. A primeira a despontar foi Ratis-
bonne, imediatamente assediada por Albany, Gal-
mita e Hialeah. Na variante, Itappy juntou-se 
às primeiras, mas 150 metros depois recuava, en- 

Não correu Quinolina. Tempo, 73» e 4/10 
(grama leve). Diferenças: três corpos e meio e 
oito corpos = Criador, Haras «Santa Bárbara» 
(sr. Roberto Alves de Almeida). Treinador, Ra-
fael Rondelli. 

O percurso 	Tomando a ponta com grande 
presteza, Tailândia imediatamente livrou apre-
ciável vantagem sôbre as competidoras, correndo 
Jahuita em segundo, com as demais agrupadas, a 
seguir. A partir da segunda metade do percur-
so, Jahuita tentou inutilmente alcançar Tailân-
dia que, todavia, nos últimos 400 metros, fugiu 
mais ainda. .Jadilia foi a terceira mas distanciada 
da própria companheira de cocheiras. 

Premio «Jockey Club 

do Paraná» 

Prova de animação na distância de 2.200 me-
tros (areia), para produtos nacionais de 3 e mais 
anos, com Cr$ 500.000,00 ao ganhador. 



- Heros (6 anos, cast., masc., São Paulo, 
por Violoncelie e Fidgety Night, por Turkhan, do 
sr. Antonio Benedicto), Dendico Garcia, 59 quilos. 

- J'Arrive, Ubirajara Cunha, 56 quilos 
- Nyrdhal, Lodegar B. Gonçalves, 57 quilos 

4'> - Ilaclavo, Antonio Bolino, 56 quilos 
5>' - Bel Ami, Francisco Pereira, 57 quilos 
6>' - Knock-Out, João M. Amorim, 53 quilos 
7" - Gromar, Edgar Gonçalves, 57 quilos 

Não correu Harakiri. Tempo, 145» e 5/10 
(areia leve). Diferenças: pescoço e pescoço. Cria-
dor, Haras «São Bernardo S/A.» - Treinador, 
Serafim Saldanha Corrêa. 

O percurso - J'Arrive surgiu na vanguarda, 
acompanhado mais de perto por Knock-Out e 
Nyrdhal que, na reta oposta, dominaram-no, e 
prosseguiram lutando renhidamente até o meio 
da curva da Vila Hípica, ponto em que Nyrdhal 
conseguiu dominar Knock-Out, para entrar na 
reta na primeira po-"dção. Todavia, o vanguar-
deiro não folgou, pois J'Arrive, cujas energias ti-
nham sido poupadas, voltou a ataque, ao tempo 
em que Ileros, emergindo dos últimos postos, atro-
pelava com ação cada vez melhor. Nos últimos 
metros, J'Arrive obteve vantagem sôbre Nyrdhal, 
mas não pôde impedir que Ileros sôbre êle tam-
bém livrasse a mesma vantagem, isto é, pescoço. 

Premio «Remonta e 

Veterinária do Exército» 

Prova de animação na distância de 1.000 me-
tros (grama), para éguas nacionais de 3 e mais 
anos, com Cr$ 600.000,00 à ganhadora. 

1." - Ratisbonne (4 anos, cast., fem., São 
Paulo, por Sandjar e Hydê por Congratulations, 
do «Stud Pelicano»), José Alves, 59 quilos. 

2> (empatado) - Happy, A. Bolino, 57 quilos 

2>' (empatado) - Cambocige, Augusto Caval-

canti, 54 quilos 
- Natara, Alekisian Artin, 55 quilos 
- Albany, Joaquim R. Olguim, 55 quilos 

- Pandilha, José Osimo Silva F", 54 quilos 

7" - Orleta, João Roldão, 55 quilos 
8' - Gabriela, Horacyr C. Silva, 54 quilos 
9" - Bisquit, José P. Silva, 55 quilos 

Não correu Cuva. Tempo, 59» e 3/10 (gra-
ma leve) Diferenças: cinco e meio corpos e 
empate - Criador, Haras «Faxina» (Henrique 
de Toledo Lara) - Treinador, Joaquim Bueno 
Gonçalves. 

O percurso - Happy assumiu o comando do 
lote, seguida de perto por Natara e Ratisbonne; 
esta, uma vez ultrapassada a variante, carregou 
sôbre Natara, mas 1-Iappy havia ampliado sua van-
tagem para três corpos. Na altura dos 300 me-
tros finais, Natara foi dominada por Ratisbonne, 
ao tempo em que Happy começava a dar demons-
trações de esmorecimento, e progredia Cambodge. 
Cerca de 150 metros antes do disco, Ratisbonne 
passou por Ilappy, e abriu bôa vantagem. Esmo-
recendo cada vez mais, Happy foi alcançada tam-
bém por Cambodge que, todavia, não logrou livrar 
vantagem, tendo as citadas competidoras empa-
tado no segundo lugar. 

Clássico «Tiradentes» 

Prova na distância de 1.200 metros (grama), 
para potros nacionais de 2 anos, com 
Cr$ 800.000,00 ao vencedor. 

1" - Bilro (2 anos, alazão, masc., Rio de Ja-
neiro, por Cadi e Caminha por Claro, do Haras 
«Vila Brandina»), Elbio P. Costa, 55 quilos. 

2'> - Harvard, Marden Alonso, 55 quilos 
- Metaxas, Gastão Massoli, 55 quilos 

- Kebir - João M. Amorim, 55 quilos 

5> - Snowdrop, Francisco Irigoyen, 55 quilos 

6> - Impacto, Pierre Vaz, 55 quilos 

7'> - Intercâmbio, José Alves, 55 quilos 

8" - Durandal, Joaquim R. Olguin, 55 quilos 

9' - Liliput, Ubirajara Cunha, 55 quilos 
- Viico, Augusto Cavalcanti, 55 quilos 

- Demetrius, Urias Bueno, 55 quilos 

12' - Jequitá, Edgar Gonçalves, 55 quilos 

13>' - Caratai, Fidelis Sobreiro, 55 quilos 

- Debuxo, Daniel Neto, 55 quilos 

- Panamá, Francisco Pereira, 55 quilos 

16'> - Quibor, Geraldo Almeida, 55 quilos 

17" - Hussein, Haroldo Vasconceilos, 55 quilos 

Tempo, 73» e 6/10 (grama leve) - Diferen-
ças: um corpo e meio corpo - Criador, Haras 
«Vila Brandina» (sr. Lafayette Alvaro de Souza 
Camargo) -- Treinador, Manoel Cavalheiro. 

O percurso - Partida dada em excelente mo-
mento, a despeito de demorada. Harvard, Viii-

co e Quibor sairam em franca luta, com Bilro, 
Snowdrop e Intercâmbio muito próximos. Êsses 
animais revesaram-Se nas primeiras posições, 
numa disputa de constantes mutações, até que, 
nos 450 metros finais, Bilro avançou decidida-
mente e, embora encontrasse forte resistência por 
parte de Harvard, acabou por dominá-lo nas pro-
ximidades do disco, livrando quase um corpo, en-
quanto Metaxas, que apareceu correndo muito nos 
derradeiros metros, entrava em terceiro, ao livrar 
pequena vantagem sôbre Kebir e Snowdrop. 
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Goya 	 Cadir 

Zariba 	 Canzoni 

4 

4 	 Caraway 	 Parwiz 
Zulaikhaa 	 Hilda 

Turtie Soup 	 Huronera 
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A semana Internacional do 
Hipódromo Paulistano 

Os Grandes Premios «São Paulo» e «Derby 
Sul-Americano» são as provas de maior realce, 
tanto sob o aspecto esportivo quanto técnico, do 
calendario clássico do Jockey Club de São Paulo. 
Ao «Derby», que foi disputado em janeiro com in-
comum brilhantismo, seguiu-se a outra prova, em 
maio, enriquecida pela disputa de três parcos tam-
bém de caráter internacional, na mesma ocasião: 
Grandes Premios «Antonio Prado», «Organização 
Sul-Americana de Fomento ao Puro-Sangue de 
Corrida» e «Associação Brasileira de Criadores de 
Cavalo». 

A sequência dessas esplendidas disputas tor-
naram sobremodo ricas a ultima semana de abril, 
e a primeira de maio, chamando para o Hipódromo 

Paulistano a atenção do mundo turfistico não ape-
nas nacional, mas também estrangeiro. 

O Jockcy Club de São Paulo, a despeito de 
não ter podido contar com os valores das pistas 
estrangeiras pretendidos, logrou manter o carater 
internacional dos festejos, porquanto teve oportu-
nidade de acolher as mais ilustres delegações es-
trangeiras, além das nacionais, contribuindo po-
derosamente para que os laços de amizade e apoio 
mutuo entre as diferentes entidades turfiaticas 
mais se estreitassem, o que é seu lroprio ideal, e 
um dos objetivos da Organização Sul-Americana 
de Fomento ao Puro-Sangue de Corrida, de que é 
uma das mais atuantes unidades. 

SingSing volta a pesagem cari-
nhosamente conduzido por um de 
seus criadores e proprietarios, o 
senhor Roberto Seabra, enquanto 
Francisco lrigoyen, num gesto de 
elegancia,agradece os aplausos do 
publico que, na esplendida jornada 
lotou o Hipodromo. 



Sing Sing cumpriu extraordinária 

atuação no G. P. «São Paulo» 

Do Grande Prémio Internacional «São Paulo» 
participaram doze animais: cinco de três anos; 
três de quatro anos: três de cinco anos; e um de 
seis, o que manteve vivo seu caráter comparativo, 
sobretudo porque atuaram a maioria dos melho-
res animais em treinamento no País. Tiempazo, 
o único estrangeiro inscrito (chileno), por ter so-
frido lamentável contratempo de natureza física, 
não pôde correr, o mesmo sucedendo com a égua 
nacional Atabaska. 

O percurso 

A partida foi rápida, mas dela resultou con-
siderável atraso para Don Bolinha. Pien e Gabari 
foram os primeiros a despontar, colocando-se 
próximos deles Aro, Fulgente e Sing Sing; nos 
nos últimos postos, figuravam Pantheon e Leque. 
Nesta ordem, ultrapassaram o disco na primeira 
passagem: na curva da direita, Pien embraveceu, 
impossibilitando o j ockey Haroldo Vasconcellos 
de contê-lo; assim, o potro paranaense abriu pro-
gressiva vantagem, aumentando para sete corpos 
a diferença que o separava de Gabari, ainda no 
segundo lugar, e que mantinha um corpo adiante 
de Aro, enquanto mais atrás acionavam Forres-
tal, Fulgente, Ortile e Sing Sing. Apenas no fi-
nal da reta oposta, a prova sofreu modificação 
sensível, pois tabari e Aro mais se aproximaram 
de Pien, tendo Sing Sing passado para o quarto 
posto. Nos 800 metros derradeiros, Aro forçou 
sóbre Gabari; aceitando a luta, o jockey do filho 
de Burpham forçou o ritmo da corrida, e então, 
emparelhados, os dois animais assediaram Pi(-n, 
mas só lograram ultrapassá-lo nos metros iniciais 
da reta de chegada. Neste ponto, Sing Sing, co-
locado pelo centro de raia para podei atropelar  

livremente, iniciou sua arremetida. A 250 me - 
tios do disco, Aro livrou meio corpo sôbre Gabari, 
enquanto Sing Sing e Fulgente, êste valendo-se 
de uma oportuna abertura por dentro, envolviam-
se na luta, que esteve indecisa até os últimos 100 
metros, quando então Sing Sing dominou os 
adversários, e Leque, desgarrado, realizou curta 
atropelada, juntando-se aos que lutavam pelos 
postos secundários. Gabari, reagindo após ter sido 
pràticamente dominado por Aro, cruzou o disco 
com pequena vantagem, assegurando o segundo 
lugar, e Fulgente também pôde suplantar o pilo-
tado de Edgar Gonçalves que, por sua vez, logrou 
escorar o ataque de Leque, permanecendo no 
quarto lugar. Os demais competidores arremata-
ram relativamente distanciados, com Pantheon no 
sexto lugar, seguido de Ortile, Gavroclw, Dou Bo-
linha, Pien, Golf e Forrestal. 

O resultado 

GRANDE PRËMIO INTERNACIONAL «S. 
PAULO» 2.400 metros (grama) 	Para produ- 
tos de qualquer país, de três e mais anos 	Pre- 
mios: Cr$ 40.000.000,00, sendo Cr$ 25.000.000,00 
ao primeiro; Cr$ 7.500.000,00 ao segundo; Cr$ 
5.000.000,00 ao terceiro; e Cr$ 2.500.000,00 ao 
quarto. Aos criadores nacionais: 10 1  ('. 

	

1.0 	Sing Sing (4 anos, masc., cast., São 
Paulo, por Royal Forest e Sibyl, do «Stud 
Seabra»), Francisco Irigoyen, 60 quilos. 

	

2 . 0 	 Gabari (5 anos, masc., cast., São Paulo, 
por Burpham e Fastness, do «Stud Al-
meida Prado & Assumpção»), Lodegar B. 
Gonçalves, 61 quilos. 

As pedras de apregoaçõeS regis 
tram as preferencias do publico, 
que relegou Sing Sing a um se-
gundo plano (n" 7), preferindo en-
tusiasmar-se por Gabari )n 1), Or.  
file (n 13), e Gavroche )n 4). Na 
prova foi vendido o total de 
4.497.180  pules. 



A poucos metros do disco, na primeira passagem, o vanguardeiro 

3.° 	Fulgente (3 anos, masc., alazão, São Paulo 	é Pen, com Aro e Fulgente depois; Gabari encobre algo a Sing 
Sing, enquanto, mais atr,s, acionam agrupados Ortile, GoIf, For- 

por Jabuti e Dardaila, do «Stud Guará»), 	restal e Leque. 

Alekisian Artin, 57 quilos. 
Não correram: Tiempazo e Atabaska. Tem- 

4.° - Aro (5 anos, masc., alazão, São Paulo, 	)O, 148" e 9/10 (grama normal). Diferenças: 
por Legenl of France e Palma, do «Stud 

	
um corpo, e meia cabeça. Criador: Haras «Gua- 

J. C. R.), Edgar Gonçalves, 61 quilos. 	nabara> (Nelson e Roberto Seabra). Treinador, 
Pedro Gusso Filho. 

5.° 	Leque (3 anos, masc., alazão, São Paulo, 
por Mon Chéri e Estrêla Azul, do sr. Theo-
tonio Piza de Lara), Pierre Vaz, 57 quilos 

6.° 	Pantheon (5 anos, mase., cast., São 
Paulo, por Cadir e Paim Beach, do sr. 
Victor Emanuel Bianchi), João Manoel 
Amorim. 61 quilos. 

70 	Ortile (4 anos, masc., cast., São Paulo, 
por Orbaneja e Burtile, do «Stud Eduardo 
Guilherme»), Dendido Garcia, 60 quilos. 

8.0 - Gavroclie (6 anos, masc., cast., São Paulo, 
por Wood Note e Côte d'Espagne, do 
«Stud Assumpção»), José Alves, 61 qui-
los. 

	

9.° 	Don Bolinha (3 anos, mase., tord., Para- 
ná, por Quixú e Croquete, do «Stud Qui-
proquó»), Gastão Massoli, 57 quilos. 

	

10.0 	Pien (3 anos, masc., alazão, Paraná, p01' 

Fair Trader e Huely, do sr. Hiroshi Haia), 
Haroldo Vasconcellos, 57 quilos. 

11.0 - Golf (4 anos, masc., cast., São Paulo, por 
Flamboyant de Fresnay e Gargalhada, do 
«Stud Aranha & Aluisio»), Antonio Boli-
no, 60 quilos. 

12.° - Forrestal (3 anos, masc., alazão, Rio de 
Janeiro, por Rieck e Mazzetta, do «Stud 
Vale da Bôa Esperança»), Juan Marchant, 
57 quilos. 

Gabari livra pequena vantagem sobre Pien, na entrada da reta, 
com Aro em terceiro e Sing Sing em quarto. Pelo centro da raia, 
Ortile, Leque e Gavroche formam um triangulo. Fulgente e o sexto, 
por dentro, com Pantheon, Forrestal, Don Bolinha e Golf depois. 
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Campanha de Sing Sing 

Sing Sing, nascido e criado no Haras «Gua-
nabara», correu 18 vezes, obtendo 5 primeiros 
lugares, 7 segundos, 1 terceiro, 3 quartos, eles-
colocando-se apenas 2 vezes. Seus pi'emios de 
primeiros lugares somam Cr$ 26.800.000,00; e de 
colocações, Cr$ 3.900.000,00, o que dá o total ge-
ral de Cr$ 30.700.000,00. 

Em 1961, Sing Sing correu 9 vezes, laurean-
do-se em 3 oportunidades, e obtendo ainda 3 se-
undos lugares e 2 quartos. Nessa temporada, 

levantou duas provas comuns (1.400 e 1.800 me-
tros), bem corno o G. P. <Manfredo Costa Junior 
derrotando Ortile e Iberius, em 1124" e 5/110 para 
os 2.000 metros (grama úmida). Secundou Nim-
bie no Prêmio «Raphael de Barros Filho>, e foi 
quarto colocado no G. P. <Derby Paulista> e 
no Clássico «América'. Sua única descolocação 
ocorreu no G. P. «Linneo de Paula Machado>. 

Em 1962, Sing Sing correu 6 vezes, vencendo 
uma prova, e obtendo 3 segundos lugares e 1 ter-
ceiro. A vitória foi conquistada nos 3.000 me-
tros do G. P. «Consagração>, no tempo de 195" 
e 3/10, tendo derrotado Longfellow e Pêlo Duro; 
os segundos lugares foram registrados nos Gran-
des Premios «Dei'by Sul-Americano , vencido 1)01 

seu companheiro Emerson; <Presidente da Repú-
blica>, no qual triunfou Gabari; e <29 de Outu-
bro», levantado por Ortile. O terceiro lugar foi 
no G. P. «Prefeitura Municipal . A descolocacão 
sucedeu no G. P. <São Paulo , vencido por Artu-
ro A, no qual mancou. 

No ano em curso, Sing Sin, além de sua vi-
tória na prova máxima do turf paulista, secundou 
Gavroche nos 3.218 metros do G. P. <General 
Conto de Magalhães'., e foi o quarto colocado nos 
2.400 metros do G. P. «Oswaldo Aranha>. 

Tóda esta campanha foi realizada no Hipo-
ci:'omo Paulistano, mas Sing Sing correu uma vez 
no Hipodromo Brasileiro, aos três anos: foi o 
quarto colocado no G. P. <Cruzeiro do Sul>, prova 
levantada roi- Emerson sôb'e Cloi'ito e Iberius 
(2.400 metros, grama anormal). 

Origem do ganhador 

Sing irg é filho de Royal Forest, um dos 
mais extraordinários descendentes de Bois Rous-
se], e que teve curta mas brilhante campanha nas 
pistas cia Inglaterr-a, onde obteve 5 primeiros lii-
ai'es, 1 segundo e 1 quarto. 

Na fase decisiva do G. P. "São Paulo", houve extraordinar,a mo-
vimentação. Nos 250 metros finais (primeira foto), de dentro para 
fora, crrem Fulgente, Gabari, Aro (qu' encobre Pantheon e Pien), 
Sin'j Sing, Ortile escondendo Golt e Gavroche), Don Bolinha, Leque 
(aoerio) e Forrestal. 100 metros depois segunda fotD), Sng Sing 
traz ação para domnar Fulgente, Ortile e Aro, e encobre Pantheon; 
aparecem depois Pien )por dentro), Ortije, Gavrcche e Golf. E 50 
metros antes do disco, Sing Sing, castigado, ia livra vantagem )o 
angulo da ideia contraria), com Fulgente, Gabari e Aro muito pró-
ximos, aparecendo Pantheon depois. Leque progride algo desgar-
rado, impedindo fosse apanhado pela objetiva. 
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Sng S ng (Francsco Irigoyen) alcança prmero o d,sco, ccmple-
tando vitoriosamente os 2.400 metros do G. P "São Paulo", a 
tempo de Ivrar um corpo sobre Gabari e Fulgente. 

Em 1948, Royal Forest venceu o «Fuilerton 
Stakes» (em 5 furlongs), o «Coventry Stakes» (5 
furlongs) e o «Dewhurst Stakes» (7 furlongs), 
provas disputadas em Salisbury, Ascot e Newmar-
ket, respectivamente e ainda foi o segundo colocadc 
no «Clarence House Stakes» (6 furlongs), Ascot. 

Na temporada seguinte, Royal Forest, após 
ter vencido o «Sandown Park Trial Stakes» (em 
Sandown Park), na distância da milha e 1/4, vol-
tou a triunfar em Goodwood, no «Gordon Stakes» 
(distância da milha e 3 furlongs), o que levou-o 
a Epsom como favorito do «Derby» (milha e 
meia), no qual foi quarto colocado, a dois corpos. 

Importado para o Brasil, foi incorporado ao 
Haras «Guanabara», onde tem produzido inúme-
ros ganhadores, alguns deles espendidos como 
Sing Sing, Dulce, Endymion, Estuardo, Evil Eye, 
Falerno, Francfort, L. Afair, Silvanesco e outros. 

Sibyl, égua nacional de extraordinária ori-
gem, não chegou a correr. No haras, após ter 
ficado vazia de Bambino, em 1957, deu dois pro-
dutos nos anos seguintes: Sing Sing, por Royal 
Forest, e Sidonia, por Birikil. Em 1960 e 1931 
não foi servida e, na temporada passada, foi le-
vada para a Franca a fim de ser coberta por 
Escorial. 
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Cajado registrou valiosa vitoria no 

Grande Pré- mio «Antonio Prado» 

Como um dos complementos cio Grande Prê-
mio «São Paulo», foi disputado no Hipódromo 
Paulistano, outro clássico internacional, o Grande 
Prêmio «Antonio Prado». Fixada sua distância 
para a clássica milha, a prova congregou alguns 
dos melhores «especialistas» do turfe nacional, vá-
rios deles assiduos frequentadores da esfera clás-
sica, todos, segundo a «chamada», animais de três 
e quatro anos. 

A disputa 

Dada a partida em oportuno momento, Ga-
barito foi o primeiro a despontar; contudo, pou-
cos metros depois, Cajado forçou e livrou vanta- 

Apss ter d;stanciado os adversarios, o vigoroso Cajado deixa a 
pasta. José Aves foi seu habil jockey. 

gem sôbre o então vanguardeiro 200 metros de-
pois, Gabarito voltou ao primeiro posto, porque, 
tendo seu jóquei insistido, o de Cajado julgou pru-
dente recusas' a luta prematura, mas não permi-
tiu, todavia, que seu conduzido perdesse terreno, 
mantendo-o no segundo, com alguma vantagem 
sobre Ricardo A., vindo depois Gárrulo, Rngêtiuo 
e os demais, com Louvre em último, distanciado. 
No final da reta oposta, Ricardo A. forçou muito, 
o que levou-o a passar por Cajado e dar imediato 
combate a Gabarito, que ainda mantinha a ponta. 
Gárrulo, por sua vez, e já em plena curva, igualou 
a linha de Cajado, cujo jóquei aguardava a seta 
Iara avançar. Com  efeito, assim que foi iniciado 
o tiro direto, Cajado progrediu rapidamente, não 
tardando a passar, sucessivamente, por Gárrulo, 
Ricardo A. e Gabarito. Sem mais tardança, o no-
vo vanguardeiro livrou três corpos, logrando co-
locai'-se a salvo das atropeladas dos que haviam 
corrido acomodado: Golf e Vie,jo Rincón, que inves-
tiram ao mesmo tempo. Com  dificuldade, Go!f li-
vrou pequena vantagem sôbre Viejo Rincón, ob-
tendo assim o segundo lugar. 

'o 
o.,  

- 	OIS ROUSSL 
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O resultado 
Grande Premio Internacional «Antonio Pra-

do» 	1.609 metros - Para animais de qualquer 
país, de três e quatro anos 	Prêmios: Cr$ 
4.000.000,00, sendo Cr$ 2.500.000,00 ao primeiro; 
Cr$ 750.000,00 ao segundo; Cr$ 500.000,00 ao ter- 
ceiro; e Cr$ 250.000,00 ao quarto. 	Aos criado- 
res, 10. 

- CAJADO (3 anos, cast., mase., São Paulo. por Swal-
10w Tail e Nave, do "Stud Pelicano"), José Alves, 56 
quilos. 

- GOLF (4 anos, cast., mase., São Paulo. por Fiam-
boyant de Fresnay e Gargalhada, do 'Stud Aranha 
& Aluisio"), Dendico Garcia, 60 quilos. 

- VIEJO RINCÓN (4 anos, cast. rnasc., São Paulo. por 
Minotauro e Suleika, do Stud São Caetano"), João 
Manoel Amorim, 60 quilos. 

- GABARITO (3 anos, cast.. masc., São Paulo, pai' 
Idaho e Ardoise, do sr. Gabriel Moulatiet), Nelson 
Pereira, 56 quilos. 

5" - GÁRRULO (3 anos, cast., masc.. São Paulo, por 
Idaho e Proeza, do Stud lvi. M M."), Francisco Iri-
goyen, 56 quilos. 

- BANDAR (4 anos, cast., São Paulo, por Sayani e 
Sister Patricia, da sra. Zelia Gonzaga Peixoto de 
Castro), Carlito Taborda, 60 quilos. 

- BEWITCHED (3 anos, alazão, masc., São Paulo, por 
Manguari e Bergére. do "Stud Tié-Sangue"). Da-
niel Neto, 56 quilos. 

8" - FABITO (3 anos, cast., masc., São Paulo, por Coa-
raze e Ponta Porá, do Stud Piratininga"), Antonio 
Bolino. 56 quilos. 

- INGEMUO (3 anos, cast., São Paulo. por Adil e Ino-
cência, do "Stud Almeida Prado & Assumpção"). 
irineo Antonio, 56 quilos. 

- RICARDO A (4 anos, cast., masc., São Paulo, por 
Fauhlas e Investida, do "Stud Ricardo Luiz"), José 
Osimo Silva Filho, 60 quilos. 

- CÓDIGO (3 anos, cast., masc., São Paulo, por Swal-
10w Tail e Oélia, do sr. Gabriel Moulal.let), Alekisian 
Artin, 56 quilos. 

- LOUVRE (3 anos, casi., masc., São Paulo, por Royal 
Forest e Loretta, do sr. Mário Calfat), Pierre \Taz. 
56 quilos. 

Tempo. 98" e 2/10 (grama leve). Diferenças: três 
corpos e meia cabeça. Criador, Haras "Mondesir" (Anto-
nio Joaquim Peixoto de Castro Junior). Treinador, Joa-
quim Bueno Gonçalves. 

De posse a)nda de algumas energias, Gabarito aciona adiante dos 
adversarios, na entrada da reta. Correm muito juntos os compe-
tidores, aparecendo Cajado ao lado de Bandar, prestes a iniciar 
seu avanço. 

Campanha de Cajado 

Cajado correu apenas 7 vêzes, para obter 4 
vitórias, 1 segundo lugar, entrando descolocado 
apenas duas vêzes, quando foi à Gávea para com-
petir no G. P. «Outono», em que foi o quinto co-
locado, e quando, em Cidade Jardim foi também 
o quinto, no Prêmio «José S. Quinta Reis». 

O ióquei de Caiado não usa 
seu chicote, pois o animal galo-
pa com firmeza, enquanto - 250 
metros antes do disco - trava-
se luta pela dupla: Gabarito, por 
dentro, é dominado por Viejo 
Rincón e Golf; Gárrulo, avan-
çando, lidera os do derradeiro 
pelotão. 
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Jose AI es nem mesmo prec)sa "remar": 1 mOa-se a manter o equO 
hbrio s>re CjadD, um3 vez. utrpassadas  as pedras. Gaif rava 
cera V eo Rncen renh da lute. Do encoberto Gabar s to ve-se e as 
patas. 

As vitórias de Cajado foram registradas no 
Prêmio <Herculano de Freitas>, sobre lRit Parade, 
Cairo, Legionário e outros (1.400 metros em 90" 
e 4/10, areia leve): no Prêmio <Fulgente (Tro-
féu <'Fábio Prado»), sobre Gabarito e Ilelante 
(1.609 metros em 100" e 4/10); no G.P. <Antonio 
Prado», aqui focalizado, e numa prova comum. 
Seus premios de primeiros lugares somam Cr$ 
3.650.000,00, e o total, Cr$ 3.807.500,00. 

Origem do ganhador 

Cajado é um produto do Haras Mondesii 
(Lorena), o descendente de Swa!low Tail, cavalo 
importado da Inglaterra, onde realizou excelente 
ampanha, ganLado- que foi do JKing Edward 

VII Staltes (2.413 metros) e do Great Midland 
Bt'eedeo's> l2.011 metros), além de ter sido segun-
do colocado no Knowsley Dinnei' Stakes s,  e ter-
cairo no eEpsorn Derby , perdendo por dif eren ças  
pequenas para Nimbuti e Amom Drake. Apenas 
urna vez entrou descolocaclo: noQuec'n Elizabeth 
Stakcs 

Qwallow Tail tem produzido inúmeros animais 
de categoria, entre êles Timão ( triplice-coroado ), 
1 1 lemã, Uruçú, Urgência, Zarza, Zuido, Zangado 
e ,tramo, todos ganhadores clássicos. 

Pelo lado materno, Cajado provém de Nave, 
urna das descendentes de Kng Sa!mon, extraoi--
dinátio avô materno, tanto na Europa quanto na 
América do Sul, e sua produção é a seguinte: 

19,5 (-)  V<'.'ia 	d 	Vagob)nd 	II 
195   5 (lula, 100 Vagabond 	11 
195   V>saia é' Ssvallow Tail 
1P51 Cabo, 	por Vagahnci 	II 
195   Vuli'an, 	p1 	CadI 
1955 Xii, 	or 	Sayan) 
11)5(3 Zala, 	por 	Sa aliosv 	Tail 
1)57 Até, 	por 	5v ali 	so 	'l'a) 1 
11)55 Vaaia do So> ani 
11)5): Cajado, 	pol 	S\vailow 	Toil 
111(i)) ])( , ganha, 	o 	Quiproquó 
1)1(31 Cifo, 	por 	Quiproquó 
19(32 laCa 	(1 	\V)ldoro 

1') 	 Cajado completa a m0ha em 98" e 2/10, alcancande o d:sco em 
estio de "cantor". 0 jockey faz pes:çao. 
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Chir ú0a conteve Violon Celeste no 

G. P. «Organização Sul-Americana» 
Doze éguas, de três, quatro e cinco anos, 

foram inscritas nos dois quilômetros do Grande 
Prêmio Internacional «Organização Sul-America-
na de Fomento ao Puro-Sangue de Corrida», 
dando à disputa caráter comparativo de incomum 
valôr técnico, sobretudo porque as melhores po-
trancas Hialeah, Atabaska, Genaide e Chirúa 
- competiram, em confronto com as clássicas 
«quatro anos» Violon Celeste, Olhada e Kaipira, 
e com a útil «cinco anos» Rainha do Nilo. 

A disputa 
A partida foi rápida e perfeita, tendo 

Chirúa despontado sob a perseguição da veloz 
Genaide que, 300 metros mais adiante, passou 
pela tordilha, enquanto Violon Celeste era colo-
cada em terceiro, adiante de Olhada, Hig Class, 
Atabaska e as demais, correndo Xaipira no últi-
mo posto. Até que fôsse atingida a seta dos 800 
metros finais, a prova não sofreu mais que mu-
tações de pouca importância; daí para diante, 
contudo, Chirúa forçou o ritmo da disputa, des-
contando pouco a pouco a diferença que a sepa-
rava de Genaide, ao tempo em que Olhada pas-
sava para terceiro, ultrapassando Violon Celeste, 
que ainda era mantida alheia à luta prôpriamen-
te dita. No início da reta de chegada, Chirúa dei-
xou de encontrar resistência por parte de Genai-
de, dominando-a então e abrindo vantagem apre-
ciável, enquanto Violon Celeste, passando por 
Olhada e Genaide, postava-se no segundo lugar 
para, imediatamente, tentar aproximar-se da van-
guardeira. Foi apenas nos últimos 100 metros 
que, de fato, Violon Celeste progrediu, pondo em 
risco o êxito de Chirúa; contudo, a potranca, ins-
tigada por José Alves, resistiu. Olhada, nos últi-
mos metros, foi batida por Hialeah, na luta pelo 
terceiro lugar. 

O resultado 
Grande Prêmio Internacional «Organização 

Sul-Americana de Fomento ao Puro-Sangue de 
Corrida» 	2.000 metros - Para éguas de qual- 
quer país, de três e mais anos 	Prêmios: Cr$ 
4.000.000,00, sendo Cr$ 2.500.000,00 à primeira; 
Cr$ 750.000,00 à segunda; Cr$ 500.000,00 à ter-
ceira; e Cr$ 250.000,00 à quarta. Aos criadores, 
10'(. 

1 - CHIRÜA (3 anos, toid., f( , m., Silo Paulo. por Prosper 
e Rosinha, do Stud Majopi"), José Alvos, 56 quilos. 

2 - VIOLON CELESTE (4 anos, cast., fem., Paraná, por 
Violoneelle E' Hoppit( , , do se. Julio Corhet(a), Fran-
cisco Ii'igoyefl, 60 quilos. 
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Chirua, montada por José Alves, "tranquilamente" apresta-se para 
deixar a raia, após o belo êxito. 
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Na entrada da reta, Genaide tem 
pequena vantagem sobre Chirua. 
Olhada, ltuverava e Atabaska 
abrem em leque. Violon Celeste 
está algo encoberta por Genaide, 
e Hialeah tem passagem livre por 
dentro. As demais vem agrupa-
das. Logo depois, Chirua dominou. 

A 250 metros do disco, Chirua é castigada por seu jcqz'ei, dada a 
ameaça de Violon Celeste, enquanto Hieleah, moto instigada, tenta 
seguir arremetendo. High Class e Olhada vem ecnparelhadas, com 
Atabaska depois. 

i-IIALI6AH (3 anos, alazã, tora., São Paula. por Fiam-
bovant de Fresnav e Pan Amorica, do ''Stud Latavot-
te"). Horac'vr C. Silva, 56 quilos. 

4" - OLHADA ('1 anos. c'ast.. tem., São Paulo, lol' Orba-
nela (, Fair Honour. do Stud Chilique"), Gastão 
Massoli. 60 quilos. 

- HIGH CLASS (3 anos, east., tem., São Paulo, por iKa-
m( , ran Khan e Florelle, do Raias "Ipiranga" ( . Anto-
nio Bolino, 56 quilos. 

- ATABASKA (3 anos, alazã, fem., São Paulo, por Pha-
ras e Tolmeita. do Haras ''Vila Brandiria", Elhio P. 
Costa, 56 quilos. 

- GI2NAIDI2 (3 anos, cast.. fera.. São Paulo. por Nordie 
e PalmareI la, do 'SI ud Hosana'' ) , Marclen Alonso, 56 
c1ui los. 

- HAIPIPA (4 anos, cast., tem.. São Paulo, por Cvro 
Espora, do ar. 't'heutonio Pua de Lata). Dendico Gar-
cia. 130 quilos. 

- RAINHA DO NILO (5 anos, alazã, tem., São Paulo, 
por Othaneja e Dano Reed, do ar. Antonio Sailum 1 
Aleb sian AiIm. 131 quilos. 

10 ,  - CHAROLA (3 anos, toi'd., O 'a., São Paulo, p1' 
Bla('kamoor e La Zingara. do "Si u(] Itamaral i" ) , Pico-
15' Va, 56 (luils. 

11 - l('ARA (3 anos, alazã, tem., S:_to Paulo, m)or Adil e 
i:asln.s s  do ''Slud Almeida Prado & Aasumpeão'' 
l,ocli'gai' R. Gonealves, 56 quilos. 

12'' - 1TUVEHAVA (3 anos, alazã, tOlo., Suo Paulo, por Adil 
MutilO, cio "Si ud Almeida Piado & Asumucuo", 

.1001) SIanai '1 Amolas, 56 quilos. 

Trapo. 123" e 3. 1)) (grama leve) 	Diter'neas: pes- 
trOa eoi'pius -- Criusdoi', 1-Taras "Slondesir" Antonio 

Joaquim Peixoto çlu CosI i(, .tunoi'(. Treinador As''lIno 
P 1)110. 
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Campanha de Chirúa 

Das 17 vêzes em que foi levada a competir, 
Chirúa transformou 4 delas em vitórias, duas das 
quais clássicas, bem corno obteve 3 segundos lu-
gares, 3 terceiros, 3 quartos, descolocan do-se tam-
bém em 3 oportunidades. Seus prêmios de primei-
ros lugares somam Cr$ 4.550.000,00, e o total 
alcauca Cr$ 5.377.500,00. 

Chirúa, além de haver vencido o G. P. «Or-
ganização Sul-Americana de Fomento ao Puro-
Sangue de Corrida», levantou também o Grande 
Prêmio «Diana», no qual derrotou Irakita, Paula, 
1-ligli Class e outras, em 125» e 1/10 para os 
2.000 metros. 

Origem da ganhadora 

Chirúa nasceu em Lorena, no Haras «Monde-
sir», de que é titular o sr. Antonio Joaquim Pei-
xoto de Castro Junior. Ë filha, tanto por parte 
de pai quanto de mãe, de animais brasileiros: 
Prospere Rosinha, o que evidencia os progressos 
palpáveis por que passa a criação nacional. 

Prosper, não obstante ter tido sua campanha 
truncada prematuramente. foi «crack» em sua 
geração, tendo levantado os grandes prêmios 
«Conde de Herzberg», «Linneo de Paula Macha-
do» e «Frederico Lundgren», bem como o Prêmio 
«Jockey Club do Rio Grande do Sul», 

Prosper é autêntica revelação como reprodu-
tor; sua colocação nas estatísticas da temporada 
em curso, é sobremodo eloquente. E, de sua pro-
dução, inúmeros animais são ganhadores, e alguns 

Prestes a alcançar o disco, Chirua defende-se do assedio de Violou 
Celeste; ambas as éguas ainda correm com algumas reservas de 
energias, enquando Hialaeh, mu»o instigada perdeu terreno. 

ótimos ganhadores como Vândalo, Vaspa, Vassa-
lo, Vilão, Temporal, Xauã, Xulipa, Xié (frequen-
te vencedor em Caracas), Xanto, Zambi, Zêlo, 
Xênio e Chacldah. 

Rosinha, égua inglêsa de «pedigree» inco-
mumente equilibrado, tem a seguinte produção: 

1950 -- Vasia de 	Vagabonci II 
1951 S.O.S., por Royal Dancer 
1952 Tino, Por Vagabond II 
1053 - Vasia de Legend of Franco 
1054 - Vasia de Cadir 
1955 -- Vasia de Legend of France 
1056 Zarra, 	por Sayani 
1957 Aura, por Sayani 
1958 - Vasta de Vagabond 11 
1959 - Chirúa, 	por Prospor 
1060 Vasia de Fanatique 
1961 Vasia de Prosper 
1962 Não foi padreada no ano anterior. 

Violon Celeste "pegou" corrida 
apenas nos ultimos instantes e che-
ga tarde para alcançar Chirua. Mui-
to juntas, a seguir, arrematam 
cinco éguas: Hialeah, Olhada, High 
Class, Atabaska e Genaide; e de-
pois, Kaipira, Rainha do Nilo, Cha-
rola, Ituverava. 



Anteno Bolino encaminha a garbosa 
Heppy â pesagem, após ter a égua 
reafirmado seus incomul,s dotes de 
extraord:nária "flyer". 

No G. P. «Associação Brasileira de 

Criadores» brilhou a veloz Happy 

O Jockey Club de São Paulo tem programa-
do, pala semana da disputa do Grande Premio 
«São Paulo», urna prova de velocidade que já pos-
sui foros tradicionais. Há pouco tempo, a esta 
disputa foi dado o nome de «Associação Brasilei-
ra de Criadores de Cavalo», e corno tal foi tam-
bém cumprida nesta temporada, tendo reunido 
elevado numero de animais essencialmente ligei-
ros, alguns deles ganhadores de indiscutiveis me-
ritos, como Quem Quem, laureado na mesma pro-
va, no ano anterior Ratisbonne e }tappy, com 
triunfos classicos e Galopador, também frequen-
tador das primeiras turmas. 

A disputa 

Foram renhidamente disputados os 1.200 me-
tros do Grande Premio, da saída (que foi boa) à 
chegada, que foi sensacional. Gridge e Novembri-
no assumiram os dois primeiros postos, persegui-
dos de perto por varios competidores, entre os 
quais Ratisbonne, Happy e Galopador. Uma vez 
ultrapassada a variante, Ratisbonne e Happy P-
passaram para as posições vanguardeiras. Nos 
300 metros derradeiros, Galopador e Quem Quem 
juntaram-se às duas eguas e, logo a seguir, Gridge  

fez o mesmo. Nos ultimos 100 metros, Galopador, 
por dentro, assediou Ratisbonne, que acionava 
quase pelo centro da raia, e Happy, que corria 
desgarrada. Quando da transposição do disco, 
Happy logrou livrar vantagem sobre Galopador, 
do que resultou ter sido Ratisbonne relegada para 
o terceiro lugar, mas proxima, com Quem Quem e 
Gridge logo a seguir. 

O resultado 
Grande Prêmio Internacional «Associação Bra-

sileira de Criadores de Cavalo» 1.200 metros 
- Para animais de qualquer país, de três e mais 
anos Prêmios Cr$ 3.200.000,00, sendo Cr$ 
2.000.000,00 ao primeiro; Cr$ 600.000,00 ao se-
gundo Cr$ 400. 000,00 ao terceiro; e Cr$ ..... 
200.000,00 ao quarto. Aos criadores, 10. 

1 - HAPPY 3 anos. cast., [em .,S[P Paulo, por Man-
guari e Beiceuse, do Haras Ipiranga'' Antonio Lo-
uno, 57 quilos. 

GALOPADOR (5 anos, cust.. masc.. SSo Paulo. por 
Pharel e Cibou lei te. do sr. Antonio Benedjct o Den-
dico Carda, 59 quilos. 

3' - RATIsI3ONNF; (1 anos, oast., fem.,Suo Paulo, por 
Sand (ar e Hvd(<, cio SiucI P>lieano' José Alvos, 57 

LI 11 
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4" - QUEM-QUEM (5 anos, alazão, mas( , ., São Paulo, 
por Sand.jar e Furiosa, do Haras "Faxina"), Nelson 
Pereira, 59 quilos. 

- GRIDGE (4 anos, cast.. masc. São Paulo. por Pew-
ler Platter e Hawkridge, dos srs. DeI Vecchio & 
Viscardi), João Manoel Amorim, 59 quilos. 

6" - XANDRA (3 anos, cast., fem., São Paulo, por Ehoo 
e Eppopée, do Stud Dinamarca"), Francisco Peres, 
56 quilos. 

- CAMBODGE (3 anos, tord., fem., São Paulo, por 
Maki e Surdina, do "Stud Mendoza"), Augusto Ca-
valcanti, 56 quilos. 

- MANDRIL (5 anos, cast., masc., São Paulo, por 
Sayani e Londrina, do "Stud Sancã"), Renê Zamu-
dio, 59 quilos. 

- CORUMBÁ (3 anos, alazão, masc., São Paulo, por 
Heliaco e Uberlandia, do "Stud Linneo de Paula Ma-
chado"), Joaquim R. Olguim, 58 quilos. 

- QUICK CHANCE (5 anos, cast., masc., São Paulo, 
por Normanton e La Vestal, do Haras "Santa Annita 
S/A."), Francisco Irigoyen, 59 quilos. 

- TONICO (4 anos, cast., masc. São Paulo, por Strong 
i'th'arm e Sakya, do Haras "Pirajussara"), Edgar 
Gonçalves, 59 quilos. 

- NOVEMBRINO (3 anos, alazão, masc., São Paulo. 
por Coaraze e Disobedient Miss, do sr. Raul Veiga 
de Barros), Haroldo Vasconcellos, 58 quilos. 

- LIMÕGENE (5 anos, tord., masc., São Paulo, por 
Quiproquó e Galhofa, do sr. Paulo B. Ferreira Vel-
loso), Horacyr C. Silva, 59 quilos. 

Pouco depois da entrada da reta propriamente dita, Ratisbonne, 
pelo meio, recebe o ataque de Happy (bem aberta). Quem Quem 
está próximo de Ratisbonne e Galopador, por dentro, tem Cam-
bodge ao seu lado. 

- RICARDO A. (4 anos, east., niasc., São Paulo. por 
Faublas e Investida, do "Stud Ricardo Luiz"), José 
Osimo Silva Filho, 59 quilos. 

- BOJAR (5 anos, cast. masc., São Paulo, por Morum-
hi e Estrose, do sr. Kurt voa Pritz( , lwitz), Urias 
Bueno, 59 quilos. 

- SACK (3 anos, alazão, masc., Rio Grande do Sul, 
por Retiro e Orissa, do "Stud Dois Pierres"), DaI-
cino Silva, 58 quilos. 

Não correram: Faxeiro e lugurte. Tempo 71" e 
8/10 (grama normal) - Diferenças: um corpo e pesco-
ço - Criador. Haras "Ipiranga". Treinador, Carlos do 
Carmo Cabral. 

Campanha de Happy 

llappy tanto correu no Hipódromo Paulista-
no quanto no Hipódromo Brasileiro; foi neste 
último prado que iniciou sua campanha, obtendo 
uma vitória em prova comum (1.200 metros, gra-
ma), bem como dois segundos lugares: numa eli-
minatória comum, e no «Manoel Mendes Campos». 
Descolocou-se três vêzes, ainda na Gávea, uma 
vez nos «primeiros passos», e as demais nos Gran-
des Prêmios «Cordeiro da Graça» e «Costa Fer-
raz», quando havia decaído de estado físico. 

CO metros antes do disco, Ratis-
bonne, pelo centro, é duplamente 
assediada por Galopador (o de den-
tro) e Happy (a de fóra), lá prati-
camente definitida a luta entre eles, 
apesar de correrem proximos Grid-
ge e Xandra (junto da cerca) e 
Quem Quem, mais aberto. 
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No Hipódromo Paulistano, Happy obteve 3 
primeiros lugares (Grandes Prêmios «Associacão 
Brasileira de Criadores de Cavalo» e «República 
dos Estados Unidos do Brasil», êste em 1.000 me-
tros, no tempo de 58» e 4/10 para o quilômetro), 
bem como entrou em segundo lugar numa opor-
tunidade, descolo cando-se em outra. 

Em resumo, a campanha de Happy é a se-
guinte: 11 ani'esentações, com 4 primeiros luga-
res, 3 segundos, e 4 descolocacões, somando pré-
mios no valor de Cr$ 3.420.000,00, dos quais CrS 
3.050.000,00 em primeiros lugares. 

Origem da ganhadora 

Happy, nascida no Haras «Ipiranga» (Cam-
pinas), descende do reprodutor nacional Man-
guari, um dos mais valiosos filhos de King Sal-
imrn, e da égua Berecuse, de fino «pedigree». 

Manguari foi nas pistas um «erack» autên-
tico, tendo cumprido no Hipódromo da Gávea 
campanha esplêndida, que elevou-o ao posto de 
melhor elemento de sua geracão. Entre suas 
inúmeras vitórias contam-se as obtidas nos gran-
des prêmios «Conde de Herzberg», «Outono», 
«Cruzeiro do Sul» («Derby» Brasileiro) ), «Pre-
feitura Municipal», «América do Sul» e «Frede-
rico Lundgren». 

BERCEUSE, a mOo cio IIAPPY, tom o «eguint "1 urf 
1) (-)) id 

1958 	Guria. por Flamboyant de Freuna 
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1291) - 1,19 Eal,nlSo, ai Kameian IKlmn 
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Happy vence Galopador que tem pequena vantagem sobre Ra-
tisbonne; em quarto, Quem Quem, seguido de Gridge e Xandra. 
Depois, de dentro para fora, Cambodge, Corumbá, Quick Chance, 
Mandril e Tonico. 
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O Prêmio «Carlos Paes de Barros» 

marcou o fácil êxito de Pandilha 

a 

Onze éguas de três e quatro anos formaram 
o frondoso campo do Prêmio «Carlos Paes de Bar-
ros», prova de animação disputada em pista de 
areia. À Genaide, por ter sido a maior ganhadora 
dentre as concorrentes, coube deslocar 60 quilos, 
concedendo até oito quilos a algumas de suas ad-
versárias, o que foi responsável principal de seu 
malôgro. Pandilha, uma das mais favorecidas pelo 
«handicap», obteve a vitória, mas não por razão 
exclusiva dêste fator, uma vez que se tratava, de 
fato, qualitativamente falando, de valioso refôrço 
para Paula, com quem estava reunida sob o mesmo 
número. 

Aprova 

Coube à Cânfora pontear a prova, o que não 
foi feito folgadamente, pois Pandilha perseguiu-a 
de perto, desde os metros iniciais; dois corpos 
mais atrasadas, corriam Cataúna e Genaide, com 
as demais agrupadas. Notou-se, desde logo, que o 
joquei de Genaide procurava poupá-la, contrarian-
lhe as tendências de égua essencialmente espontã-
na. Nos 700 metros finais, Cânfora procurou fugir 
de Pandilha; mas esta, no início da reta, voltou ao 
ataque e, após alguma luta, apossou-se da princi-
pal colocação, que não mais perdeu. Cânfora es-
moreceu bastante, oferecendo débil resistência a 
Pata Moura e Cantalou, que arremataram nas 
posições imediatas, com Charola logo a seguir, 
pois também a tordilha chegou a tempo de bater 

Cânfora. A favorita Genaide, ainda que instigada 
durante toda a reta final, não foi capaz de ir além 
do sétimo lugar. 
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Z ZÂCAPELLA 
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 Picacero 1 U) Zaire 

Feminino 	- 	Castanho-Zaino São 	Paulo. 	1959 

Cânfora é a primeira do !ote, ao serem iniciados os últimos 600 
metros do Prêmio "Carlos Paes de Barros". Pandilha, Pata 
Moura, Canta!ou e Charóla são as que mais de perto acompa-
nham a vanguardeira. 
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O resultado 

Prêmio aCarlos Paes de Barros» (animação) 
1.400  metros (areia) - Para éguas nacionais 

de 3 e mais anos Prêmios: CrS 800.000,00, 
sendo Cr$ 500.000,00 à primeira: Cr$ 150.000,00 
à segunda; Cr$ 100.000,00 à terceira; e CrS 
50.000,00 à quarta colocada. Aos criadores, 10. 

1' - P.\.NDILI-T.\ 	3 ano' , east., tem.. São Paulo, 
Strong 1111 'acm e Za neadill '1, cio ''Stud Gc rmina 1 
,Tose (lsimo silva Filho, 53 quilos. 

2 - CANTALOU 	3 anos, cosi., (em., São Paulo, 150 
Fastnei' e Mahdi, do ''SIucI Linneo de Paula Ma-
chado"), Joaquim R. Olguin, 53 quilos. 

- PATA MOURA 3 anos, rait., tem., Rio Grande do 
Sul, por Quasi e Albanesa, do ir. José Augusto Raposo 
Meer à Edgar Gonealses, 54 quilos. 

- CHAROLA (3 anos, lord., fem., São Paulo, por 
Blaekam ar e La Zi ngara, do 'Si ud Itamarat i" 1. loS 
SI. Anmi'im, 53 quilos. 

CANFORA (3 anos, cai!., tem., São Paulo, por Sa»'ani 
e Los ei> Dubhle», da isa. Zélia G. Peixol o d(' Castro), 
Jurandir Gentil, 54 quilos. 

6 - BATOTA (1 anos, alazã, fem.. São Paulo, poi' Rook-
feIta e Nejo'ta, da ira. Zélia G. Peixoto de Castro 
Carlil o Taboi'da, 55 quilos. 

7 - GIJNAIDE (3 anos, c'ast., fc'rn., Saci Paulo, pol' Ka-
n)ei'an Khan e Palmai elia, do ''Stucl Rosana" 1, Ah—
kisian Artin. 60 quilos. 

8 - E IIJACAIA (-1 anos, c'asl., fem., São Paulo, por 
Melódico e Pii'ac'aia, cio Ha as "Anhanguera" 1, Ma-
noel Borges ,,55 quilos. 

1)' - PAULA (3 anos, c'ast,, 'em .,SJo Paulo, por SI rong 
i'th'Ai'm ' Rose Princess, do ''StuP Chilique" 1, Mário 
Padial, 52 quilos. 

11)' - TAMBRM (3 anos, ('as)., (em., Santa Catarina. por 
Austero ' Emoazc , do ''Stud Paeiénc'ia" 1 ,,Joao 
Souza, 52 quilos. 

li' - PARAIJRISA (3 anos, caiu., feia., Paraná, por Bahari 
e Sihonev, do Raias '',Jahei'as'e'' 1, Raul Cori'êa, 
52 quilos. 

12 - CATA2'NA (3 anos, ('ast., fem.. São Paulo, por Lu-
cidon c' Rasura, cio "Stud Santa Therezinha" 1, Dalcino 
Silva. 53 quilos. 

Não correram: Camla idge ' GoIana. 'I'em P0 90" e 1/10 
(areia normal 1 	Difc'i' 'nca. : quatro corpos c ,  cabeça 
Criador, 'I')'rra Nova S/A. - Agro-Pec'uária (Dante Mai'- 
chione 1. 	Proprietário, ''Slud Germinal''. TI'einach)l', Ida- 

& 	 . 

Nos 300 metros derradeiros do Premio "Carlos Paes de Barros", 
Pandilha vai dominando Cânfora (por dentro), correndo Pata 
Moura em terceiro, com a tordilha Charola, mais aberta 

Campanha e origem 
Pandilha, ao vencei' o Prêmio «Carlos Paes 

de Barros>, totalizou prêmios no valor de Ci'$ 
1.697.500,00, dos quais, Cr$ 1 . 350 . 000,00 corres-
pondcnl às suas 4 vitórias. Por outro lado, a égua 
paulista obteve 3 segundos lugares e 1 quarto, 
descolocando-se em 6 oportunidade, o que perfaz 
um total de 14 apresentações. 

Pandilha provém do cruzamento do reprodu-
tor europeu Sti'ong ith'Arm com a égua argentina 
Zaneadilla, cuja produção é a seguinte: 

1 ti iS Ezadora Duncan, por SI i'auss 
19.11) Fa i'aday, 	por Sol 1 um 
195 (1 Gua 'é, 	por Esquiaial 
1951 Huapi, por F3ajuimalt 
1952 Jta('uruçá, 	por Flag Wallah 
1953 Jusi erini, 	por SI rong ii h 'Arm 
1954 Kar(', 	P0' Esquimall 
1955 Vazia de Sti'ong i'th'Arm 
1956 Vazia de Strong i'ih'Ai'm 
1957 Nagar(', 	por Strong ii h'Arm 
1958 Ogaré, 	1)01' Orbaneja 
1159 Pandilha, 	por 	Si i'ong 	i '1h 'A i'm 

Tendo participado ativamente da corrida desde sua fase inicial, 
Pandilha alcançou uma vitória tão firme quão cómoda no Premio 
"Carlos Paes de Barros", levada corretamente por Jose Osimo 
Silva Filho. 



«Princêsa Isabel»: Jembelia teve 

escolta da propria companheira 
Ausente Tailândia, que tinha sido a ganha-

dora do Clássico «Luiz Alves», há quase trinta 
dias, a parelha Jembélia-Jahuita, do «Stud Almei-
da Prado & Assumpcão», ficou absoluta no cam-
po do Prêmio «Princêsa Izabel». Esta prova, sem 
dúvida de grande importância, é um dos pontos 
de apoio para a futura campanha dos animais de 
dois anos. As previsões gerais foram concreti-
zadas, pois ao cabo dos 1.300 metros, ficou pa-
tenteado o domínio das filhas de Adil. 

O percurso 
Para surpresa da maioria dos observadores, 

não coube a Jahuita mover o ritmo da prova, mas 
sim à própria Jembélia, que o fez de forma acen-
tuada, enquanto Senzalina acionava em segundo, 
mas sem oferecer luta. Mal iniciada a curva, a 
situação foi modificada, pois tanto Quatiara quan-
to Jahuita progrediram ràpidamente, passaram 
por Senzalina e foram ao encalço de Jembélia. Mas, 
assim que foi iniciada a reta, Jembélia recebeu 
rédeas, e voltou a livrar apreciável vantagem, en-
quanto Quatiara esmorecia, passando Ilena e 
Jahuita a «brigar» pela segunda colocação, que 
coube à companheira da ganhadora. 

O resultado 
Prêmio «Princêsa Izabel» (animação) - 1.300 

metros (grama) 	Para potrancas nacionais de 
2 anos 	Prêmios: Cr$ 960.000,00, sendo Cr$ 
600.000,00 à primeira: Cr$ 180.000,00 à segunda; 
Cr$ 120.000,00 à terceira; e Cr$ 60.000,00 à quar-
ta colocada. Aos criadores, 10 1-,(' . 
1" - JEMBËLIA (2 anos, alazã, fero., São Paulo, por Adil 

e Embélia, do 'Stud Almeida Prado & Assumpção"), 
João Manoel Amorirsi. 55 quilos. 

2' - JAHUITA (2 anos, alazã, fem., São Paulo, por Adil 
e Seottish Dilemma, do Stud Almeida Prado & As-
sumpção"), Lodegar B. Gonçalves, 55 quilos. 

3 - ILENA (2 anos, cast., fem., São Paulo, por Pewter 
Platter e Dacelite, do Stud Eduardo Guilherme"), 
Selmar Lobo, 55 quilos. 
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Acionando com grande firmeza, Jembélia alcança os últimos 600 
metros do percurso, enquanto Jahuita, por fora, livrou pequena 
vantagem sõbre Quatiara e Ilena lesta a de dentro). Senzalina é 
a última. 
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EnquantoJoão Manuel Amorim (Jembélia) olha para traz, Lodegar 
Bueno Gonçalves instiga Jahucta, que já livrou vantagem sobre 
lena, a quem Selmar Lobo castiga, tentando defender a dupla. 

Quatiara depois. 

- SENZALINA 	2 anos, tord., feio., (ao Paulo, 1SF 
Fighting Chame e Nêga Fulõ, 	5( ad Seresta"), 
Antonio Tem pan e .55 quilos.  

5' 	QT,J,5'JM 	(2 anos, alazá, feira, Paraná, por F'air 
Trader e Boneca, do sr. Antonio Zen ) . Alelçisian 
Artin, 55 quilos. 

Tempo, 79'' e () 10 grama leve) - 	Diferenças: vá- 
1105 i'ot'pos i' meio corpo 	Cilaclor. Haras ''Jahú" 1 srs. 
Joao Adhemar e Nelson di' Almeida Piado) - Treinador, 
.1 uvenal Bal (sI a Is o. 

Campanha e origem 
Jembélia, ao estrear, vencera urna eliminató-

ria comum, na tarde dos «primeiros passos» dos 
produtos nascidos em 1960; a seguir, secundou 
sua companheira Jahuita, em outra eliminatória,  

disputada na jornada do G. P. «São Paulo», para 
finalmente, vencer o «Princêsa Izabe1>, em esplên-
dido estilo. Assim, em 3 apresentações, obteve 
2 primeiros e 1 segundo, totalizando prêmios no 
valor de Cr$ 1.112.500,00, dos quais um milhão 
corresponde às suas vitórias. 

Jembélia é o primeiro produto da égua na-
cional Embélia, e pertence à segunda geração do 
reprodutor Adil, um dos autênticos «craks» 
criados no País, e por sinal, como Embélia, no 
Haras «Jahú». 

A produção de Embélia é a seguinte: 

1560 	Jerrihélia, por Adil 
V)61 	N. N. (fêmea), por Burpham 
1(1(32 	Vasia di' Capolal. 

Amplamente distanciada das suas adversárias, Jembélia completa 
os 1.300 metros do Prêmio "Princeza Izabel" dando uma bela 
demonstração de sua capacidade locomotora. João Manoel Amorim 
foi o jokey. 
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Dos 2.400 metros, partem em igualdade de condições os compe-
tidores ao Prsmio "José do Patrocínio". De dentro para fora: 
Urbain, Xuço, Drástico, Já Good FelIow, Viejo Rncôn, Bandar, 
Viejo Coracero e Gurango. 

Os filhos de M 	dominaram 

com brilho o «José do Patrocinio» 
Um pequeno mas seleto lote de «handicap 

horses», disputou o Prêmio «José do Patrocínio», 
que deu sequencia às provas de animação da tem-
porada. À disputa não faltou inclusive os «ares» 
de clássico, dada a presenca de Urbain, animal que 
frequentemente competiu em provas desta natu-
reza. Todavia, o desfêcho não favoreceu IJrbain, 
e nem mesmo Viejo iincón, cavalo que vinha evi-
denciando atravessar fasse francamente evoluti-
va, mas sim ao seu companheiro Viejo Coracero, 
para o que muito contribuiram as peripécias. 

A disputa 
Xuço despontou em seguida à uma, boa parti-

da, acompanhado de perto por Viejo Coracero e 
Drástico. Ao primeiro líder, Viejo Coracero ofere-
ceu, desde logo, férrea resistência, procurando bem 
desempenhar seu papel de «faixa» de Viejo Rin-
cón. Quando os animais passaram pelo disco na 
primeira vez, Xuço embraveceu e recusou-se a 
obedecer seu jockey, abrindo progressivamente, 
acabando por chocar-se contra a cerca externa, 
sôbre ela atirando Geraldo Almeida. Viejo Cora-
cero, então livre do único adversário capaz de hos-
tilizá-lo durante a fase inicial da disputa, já con-
tornou a primeira curva com bôa folga sôbre 
Drástico e Urbain, tendo, na reta oposta, amplia-
do sua vantagem. Sem maiores alterações até os 
700 metros finais, o ritmo imprimido por Viejo 
Coracero continuava frouxo. Daí para diante, 
Viejo Rincón passou por Drástico e, juntamen-
te com Urbain, tentou alcançar seu companheiro. 
Atingida a reta final, enquanto Urbain não pros-
seguia avançando, Viejo Rincón logrou fazê-lo, 
mas sem grande eficiência; foi apenas nos últi-
mos 200 metros que êle ameaçou a posição de 
Viejo Coracero a quem, todavia, não conseguiu 
suplantar. 

O resultado 
Prêmio «José do Patrocínio» (animação) - 

2.400 metros (grama) 	Para cavalos nacionais 
de 3 e mais anos 	Prêmios: Cr$ 800.000,00, sen- 
do Cr$ 500.000,00 ao primeiro; Cr$ 150.000,00 ao 
segundo; Cr$ 100.000,00 ao terceiro; e Cr$ 
50.000,00 ao quarto colocado Aos criadores, 
1W(' . 

Na entrada da reta, Viejo Coracero galopa com bõa folga sobre 
Drástico; correndo Bandar, Urbain e Viejo Rincón, quase na 
mesma !nha, a seguir; e, nos últimos postos, Gurango e Jó Good 
Fellow. 



1 
V> - Vilã] O CO RACERO (4 anos, cast., niase., São Paulo, 

Minotauro e Sultan's Wav, do "Stud São Ca( , tano"), 
José Ah es, 57 quilos. 

VIEJO RINCóN (4 anos, ('ast., masc., São Paulo, por' 

Minotauro e Sul( , i ka, do ''SI ud São Caetano"), Pior-
re Vaz, 57 quilos. 

- 

	

	 (5 anos, cast.. masc.. Soo Paulo, por Rani- 
dam e Aun'ola, (Ir ''Si ud Santa Ther(-zinha" ) Lod - 
gai' E. Gonçalves, 58 quilos. 

- BANDAR (1 anos, casl., mas»., São Paulo, p01' Sava 
ai e Sisler PaIi'icia, da sra. Zélia G. Pci's rio de Ca-
i'o), Cai'lil r) Taborda ,.57 quilos. 

- DRÁSTICO (5 anos, cost., masc., São Paulo, por Phai'-
saIe e Hemola, de se. Henrique Bastos Filho), João 
Manoel Amori m, 58 quilos. 

- Jó 0001) FELLOW (3 anos, c'ast., iaasc., S)o Paulo, 
p01' Wood Note e Arapuca, do '51 ud Libra''), Joor 
P. Souza. 55 quilos. 

- GURANGO (4 anos, ias)., maso., São Paulo, por  
PewI cc Platb 'e (, Nuporanga, do ''Stud Paquequer" ) 
Alelsisian Ai'l ia .55 quilos. 

- XUÇ'O (3 anos, alazão, masc., São Paulo, por Eboo 
e Furiosa, do 'St ud 01 ro Lance . (Prol ito Almeida, 
51 quilos. 

Tempo. 151" o 3/10 (grama leve) 	Diferenças: um 
corpo e vários corpos 	Criador, Faias "Bela Esperan- 
ça" (José Paulino Nogueira) 	Treinad ii'. Amazilio Sia- 
galbães. 

Campanha e origem 

Vijo Coract'ro vinha passando por sensível 
avanço técnico, de sorte que sua vitória, ainda 
que em boa parte fruto das peripécias, nem poris-
so foi menos meritória. Ële já havia vencido 3 
vêzes, bem como obtido 10 colocações. Seus prê-
mios, de primeiros lugares, somaram Cr$ ...... 

1,310.000,00; e os de colocações, Cr$ 431.500,00, 
o que perfaz o expressivo total de Cr$ 
1.741.500,00 

Pelo lado paterno, Viejo Coracero descende 
do reprodutor italiano Minotauro, cuja descendên- 
cia, 	embora 	pequena, 	é 	altamente 	qualitativa; 
e, por parte de mãe, da inglêsa Sultan's %Vay, de 
que é a seguinte produção: 

1952 Primorosa, por Ses enth Wonder 
1953 Quick ideal, 	1>" 	Sevenlh Wonder 
1954 Remington, por Sesenth Wonder 
1955 Simôa, por Hamdam 
1956 Tu ii n, 	por 	Pt-taras 
1957 Ugal, 	por 	Ehoo 
1958 - VIe)o 	Coracei'o, 	por 	'di notaui' 
195)) Aboi't ou de 	Nev, 	Wond, 'e 
1960 Yamar, por Eboo 
1961 - Zcpo, 1)01' New Wond( , r 
1962 - N. N. 	(macho), 	por Pharas 

Prestes 	a 	,r'caocar 	o disco 	200 	metros antes), 	Violo 	Coracero 
continua na frente, com Vicio 	Rincon, 	instigado, a 	seguir. 	Urbain 
e o 	terceiro 	encobrindo 	parcialmente 	Bandar, Drástico, 	Jo 	Good 
FeIlow e 	Gurango, 	a seguir, 
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.'lIas'e2110 r 	- 	Castanho São Paulo, 	1958 

José Alves perdeu o boné e está acomodado no dorso de Viejo 
Coracero, que logra conter seu companheiro Vieio Rincõn (Pier-
re Vaz), formando ambos a "dobradinha" no Premio "José do 
Patrocínio". 
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Masculino - Alazão - São Pauta- 1960 .7 

Batendo Jurídico após um severo 

final Metaxas venceu o «Outono» 

O velôr maior do Prêmio «Outono», prova de 
animação, está no seu caráter de disputa-teste, 
destinada a efetuar a «promoção» do seu ganha-
dor. Uma vez vencido o «Outono», poderá o po-
tro fazer tentativas na esfera clássica, mesmo que 
já tenha sido apresentado ao «Tiradentes». Foi, 
aliás, o que aconteceu com Metaxas, o ganhador 
dêste ano que, por sinal, vinha de ótimo desem-
penho na referida prova, em que fôra o terceiro 
colocado. Se alguma surpresa houve, ela não foi 
causada pelo êxito de Metaxas, mas sim pela ma-
neira brilhante como se comportou Jurídico, que 
apôs séria resistência ao favorito. 

A disputa 

Os primeiros 200 metros foram percorridos 
em intensa luta por vários do competidores; daí 
para diante, Jurídico e Vilico destacaram-se do 
lote, com Javon, Metaxas e Narcel escassamente 
separados, a seguir. Num ritmo violento, os dois 
primeiros alcançaram o final da curva da Vila 
Hípica, ponto em que Vilico desgarrou, permitin-
do assim que Jurídico dêle se livrasse. O vanguar-
deiro abriu então maior vantagem, porque seu  

jockey procurou se colocar,  a salvo de possíveis 
atropeladas. No entanto, êsse intento não foi 
concretizado, porque Metaxas, avançando junto 
da cerca interna, a 250 metros do disco já asse-
diava Jurídico. Daí para diante, os dois potros 
travaram acirrada luta, destacando-se dos demais. 
Metaxas venceu nos ultimos galões, e por peque-
na diferença. Kebir, suplantando Jequitá com 
muita dificuldade, foi o terceiro colocado, com 
Narcel muito próximo 

O resultado 

Prêmio «Outono» (animação) 	1.300 me- 
tros (grama) 	Prêmios: Cr$ 960. 000,00, sendo 
Cr$ 600. 000,00 ao primeiro; Cr$ 180. 000,00 ao 
segundo; Cr$ 120. 000,00 ao terceiro; e Cr$ 
60. 000,00 ao quarto colocado. - Aos criadores, 

Gastào Massoli deixa a raia preocupado: teria Metaxas conse-
guido livrar vantagem sôbre Jurídico, no difícil arremate do 
Prêmio "Outono"? O defensor do Haras "Pira jussara" teve de 
ser muito exigido. 
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1EBIR 	( 2 	anos, 	toi'd., 	mao'., 	São 	Paulo. 	p01 	Four 
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0 	!.')7? 	cornpstidores 	aD 	Prumio 	"Outono", 	agrupados, atingem 	a 
entrada 	da 	reta, 	com 	Juríd:co 	na 	vanguarda, 	escassamente sepa- 
rado de 	Narcel 	e 	Vilico. Metaxas 	é 	o 	que esta 
cerca. 

mais 	próximo 	da 

Ns 300 metros, o "bolo" comece a se desfazer: Juridico abri>, 
r>aicr vantagem, enquanto Metaxas por dentro) e Narcel correm 
emparelhados a seguir, com Vi'(co rio quarto ugOr, 



II . 	•. 	. 

Campanha e origem 

Metaxas, ao levantar o Prêmio «Outono», to-
talizou prêmios no valor de Cr$ 1.380.000,00, dos 
quais, Cr$ 1.000.000,00 correspondem às suas 
duas vitórias. Nas três outras oportunidades em 
que atuou, sempre entrou colocado, destacando-se 
o terceiro lugar obtido no Clássico «Tiradentes», 
a dois corpos de Bilro, e um de 1-larvard. 

Descontando progressivamente o terreno que o separava de .iu-
ridico, Metaxas está prestes a igualar-lhe a Cnha, a 150 metros 
do disco. Quibor, Queturi e Narcel correm a seguir, formando 
grupo compacto. 

Metaxas é o produto de cruzamento da égua 
nacional Rústica, que foi apresentada a Fiam-
boyant de Fresnay, reprodutor francês em servi-
ço no Haras «Ipiranga». É um dos excelentes 
frutos do intercâmbio de coberturas. 

Rústica teve o seu primeiro filho nos Haras 
«São José e Expedictus», sendo depois comprada 
cheia de Heron; e sua produção total é a seguinte: 

1956 	Vineland. por Blackarnoor 
1957 - Caraviva, por Heron 
1958 	Vazia 
1959 	Anastazia. por Kameran Khan 
1960 	Metaxas, por Flarnboyant de Frrsnay 
1961 	Vazia 

Como Jurídico mostrasse grande capacidade de luta, parecia pre-
cária a posição do favorito Metaxas: lograria alcançá-lo? Pois, 
de fato, ele o conseguiu, livrando diferença minima 
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O G. P. «João Cecílio Ferraz »  deu 

a Tailândia uma nítida liderança 
O grande interêsse do G. P. «João Cecilio 

Ferraz» «Seleção de Potrancas» estava na 
possibilidade de que a disputa viesse indicar, de 
fato, a lider cia ala feminina da nova geração. Se 
Tailândia contava com elevado número de parti-
dários, não eram menores os que se colocavam ao 
lado da parelha Jahuita-Jenibélia, sobretudo por-
que o sensível aumento cio percurso, poderia pro-
vocar o prevalecimento das filhas de Adil. 

O percurso 

A partida registrou dupla ocorrência: Tai-
lândia prejudicou mcli, provocando seu atraso; e 
Jembélia «picou» sem a necessária presteza, sain-
do com alguma desvantagem. 

Locádia suplantou Quilé e Delos, que foram 
logo, relegadas a um segundo plano. Nos 800 
metros, todavia, Delos voltou a progredir, passan-
do a lutar com Neocádia, enquanto Tailândia man-
tinha-se na vanguarda, galopando com desenvoltu-
ra cada vez maior. No início da reta final, Delos 
havia suplantado Neocâdia, notando-se o avanço 
da parelha .Jahnita-Jenibélia. Nos últimos 450 
metros, Tailândia aumentou mais ainda a vanta-
gem que tinha sôbre as adversárias, colocando-se 
a salvo de uma eventual atropelada. Exigida en-
tão, Jembélia passou para o segundo lugar; con-
tudo, não apenas mostrou-se incapaz de descontar 
a vantagem que tinha Tailândia, mas teve que se 
defender de uma inesperada reação de Quilé, que 
colocou em perigo a formação da dupla por parte 
da filha de Adil. 

QuiIé e Delos foram as primeiras a despon-
tar; contudo, antes que atingissem o final da reta 
oposta, foram alcançadas, e em seguida domina-
das por Tailândia, em perseguição de quem acio-
nava Neocâdia, tanto que também esta filha de 

Tailendia, com Francisco Irigoyen no dorso, deixa a pista de grama 
trazendo consigo o titulo já então incontestavel de Iider das p0-
trancas de dois anos, após seu triunfo no importante "Selecao". 

.* 
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O resultado 

G. P. «João Cecilio Ferraz» («Seleção de Po-
trancas») 1.500 metros (grama) Para po-
trancas nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 
1 600 000,00, sendo Cr$ 1 . 000.000,00 à primeira 
colocada; Cr$ 300.000,00 à segunda; Cr$ ...... 

200.000,00 à terceira; e Cr$ 100.000,00 à quarta. 
Aos criadores, 10. 

- TAILÂNDIA (2 anos, east., fem., São Paulo, por Coa-
i'aze e Taiuva, do sr. Roberto Alves de Almeida). 
Francisco Irigoyen. 55 quilos. 

- JEMBRLIA (2 anos, alazão, fero., São Paulo, por 
Adil e Embélia, do "Stud Almeida Prado & Assump-
ção"), Lodegar B. Gonçalves, 55 quilos. 

- QUILR (2 anos, cast.. fem., Paraná, por Bahari e 
Glassy, do "Stud Encanto"), Joaquim R. Olguim, 55 
quilos. 

4' - DELOS (2 anos, cast., f(-m., São Paulo. por Prosper 
(, Platina, da sra. Zélia G. Peixoto de Castro), Car-
lito Taborda, 55 quilos, 

JAHUITA (2 anos, alazão, 1( , m., São Paulo, por Aclil 
(, Scotlish Dilemma, do "Stud Almeida Prado & As-
sumpção"), Alekisian Artin, 55 quilos. 

- SAVOIR FAIRE (2 anos, cast,, fem., Guanabara, por 
Marveil e Saraivada, do sr. Paulo Dunshe( ,  de Abran-
ches), Luiz Rigoni, 55 quilos. 

- NEOCADIA (2 anos, alazão, fem,, São Paulo, por 
Faublas e L( , ocádia, dosr. Alfredo F. Martinelli), 
José Carvalho. 55 quilos. 

5" - INCH (2 anos, alazão, fem., São Paulo, por Pewt( 
Platter e Mamar, do 'Stud São Luiz"), Edgar Gon-
çalves, 55 quilos. 

Não correram: Coaramita e landra. Tempo, 92'' e 1/10 
(grama leve) 	Diferenças: (rés e meio corpos e meio 
corpo 	Criador, Haras "Santa Bárbara" (Roberto Alves 
de Almeida) 	Treinador, Rafael Rondelli. 

Tailandia corre firme na vanguarda do lote, adiante de Delos, 
com Quilé por dentro. Neocadia aciona pelo centro, encobrindo 
algo a Jahuita, que tem Inch proxima. Depois, Jembelia e Savoir 
Faire. 

350 metros antes de ser alcançado o disco, Tailandia continua sem 
serameaçada, progredindo Jembélia sobre Quilé; Delos esmoreceu 
bastante, e Jahuita tenta avançar por fora das que lutam pela dupla 

29 
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Origem e Campanha 
Tailândia fez sua estréia no Prêmio <Eleuté-

rio Prado», e na condição de favorita, mas não 
logrou corresponder. Todavia, teve depois opor-
tunidades magníficas de provar que os seus estu-
pendos exercícios não eram casuais, tanto que 
venceu três vêzes, duas delas em clássicos - o 
<Luiz Alves> e o G. P. <João Cecilio Ferraz» - 
além de ter obtido um segundo lugar, o que tota-
liza cinco apresentações, que resultaram na con-
quista de Cr$ 2 . 360 . 000,00 em prêmios, dos quais 
Cr$ 2 . 200 . 000,00 em primeiros lugares. 

Faltamapenas 250 metros para que o disco seja alcançado e Tai-
landia abriu maior vantagem, ao tempo em que Quilé (por dentro) 
e Jembélia lutam pela dupla. Delos, Jahuita, Neocadia, e Savoir 
Faire vem depois. 

A futurosa Tailândia é o produto de cruza-
mento da excelente égua nacional Taiúva, que 
cumpriu campanha destacada, com o consagrado 
reprodutor Coaraze, pastor-chefe do Pôsto Agro-
-Pecuário do Jockey Club de São Paulo, e pai es-
sencialmente clássico. 

Taiúva tem a seguinte produção: 

1059 	Abortou d- Coarazo 
1960 	Tailândia. por Coaraze 
1961 	Tayia, por Minotauro 
1962 	Taiga, por Acapulco. 

 

À 

Talandia, que já corria contida nos 200 metros finais, alcança o 
vencedor da mesma forma, com lrgoyen já buscando para-Ia. Foi 
muito facil a vitoria da filha de Coaraze no G. P. —João Cecilio 
Ferraz". 



«Antenor Lara Campos»*. Scherzo 

«cedeu» a Narcel o primeiro lugar 

Os melhores potros de dois anos, em campa-
nha, foram apresentados no G. P. «Antenor de 
Lara Campos», o que poderia ter dado plena jus-
tificativa à sua qualificação de «Seleção de Po-
tros». De fato, da prova participaram Bilro, in-
victo (eliminatória e Clássico «Tiradentes») 
Sclierzo, cuja única apresentação resultara em 
belíssimo triunfo; além de outros valores que, em 
plena evolução, eram legítimos «aspirantes» à li-
derança da geração nascida em 1960. 

O percurso 

A partida foi trabalhosa e Bilro não saiu em 
igualdade de condições. Quibor despontou pri-
meiro, seguido de Scherzo, Jequitá, It's Funny, 
Narcel, Queturi e os demais. Num «train» bas-
tante vivo, os competidores alcançaram a curva, 
ponto em que Scherzo avançou sôbre Quibor, ao 
tempo em que It's Funny passava para terceiro 
escassamente separado de Jequitá e Narcel. Uma 
vez alcançada a reta final, Scherzo, Jequitá e Nar-
ccl, a um só tempo, avançaram sôbre Quibor. En-
quanto Jequitá vacilava algo, mas continuava 
lutando, Scherzo e Narcei prosseguiram assedian-
do o vanguardeiro. A 300 metros do disco, Scher-
zo, que acionava por fora dos competidores, en-
tregue às suas baldas, começou a «se atirar» para 
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dentro. De início, Jequitá foi prejudicado, e mais 
adiante, Narcel, quando êste, juntamente com o 
próprio Scherzo, haviam ultrapassado a linha de 
Quibor. Ao cruzar o disco, Sche-rzo tinha peque-
na vantagem sôbre Narcel, com Quibor muito 
próximo, e agrupados a seguir, Impacto, Bilro e 
Jequitá. 

Tendo havido «reclamação», a Comissão de 
Turfe, após a consulta ao «filme-patrulha», des-
classificou Scherzo, passando-o para o segundo 
lugar, do que resultou a vitória de Narcel. 

Dado os incidentes havidos na reta de chegada, foi afix3d3 a chapa 
"reclamação". "Pendencia" estava entre Narcel e Scherzo. Defini-
das estão apenas as posicões de Quibor e Impacto, que formaram 
a parelha n. 10. 



- QU 1 BOR 12 anos. cast ., mate., Paraná, por Rumor 
e Fair Gar!and, do "Si ud Oiro Lanr»'"), Geraldo 
Almeida, 55 quilo». 

- IMPACTO) 12 anos, east., masc., São Paulo, por Pa-
radiso e La Chal elaine, do sr. _Max FerI man 1, Luiz 
Rigoni, 55 quilos. 

5 --  - BiLRO 12 anos, alazão, mate., Rio de Janeiro, por 
Cadi e Caminha, do si'. Lafavelio A. de Souza Ca-
margo), Elhio P. Costa, 55 quilo». 

G ,  - JEQUITÃ 12 anos. ('asi., mase., São Paulo, por Rob 
Roy e ,Jerivá, do "Stud Majopi" 1, Edgar Goncalvi's, 
55 quilos. 

- QUETURI (2 anos, east., mate., São Paulo, por 
Strong i'lharna e Copa Roca, do sr. Fai'es SalIum 
Alelsisian Ai - lia, 55 quilos. 

JURÍDICO 	2 anos, east., mase., São Paulo, por 
Dai-tini e Tona, da "Pec'uãi'ia Anhumas Ltda.—), Pior-
rc' Vaz, 55 quilos. 

1)-- - CARATAI 12 anos, ccitt., mate., São Paulo, por Ebon 
(, Radiosa, do "SI ud Imaculada Conceição"). Fidelis 
S lI/rei i'o, 55 quilos. 

- IT'S FUNNY 12 anos, east., mate.. São Paulo, por 
IKames'an iKhan e Lourinha. do Haras 'Ipiranga" 1, 

Antonio Bolino, 55 quilos. 

II --  - LADY NILLER (2 anos, alazão, mate.. São Paulo, 
por Faublas e Heure Bleu 1, do si-. Alex V. S. 
Strvl<er 1, Augusto Cavaleanti, 55 quilos. 

Tempo, 91" e 6/10 (grania 1ev') --. Djferenças: ra-
beca e um corpo - Criador, Coudolaria de Campinas 1 Di-
reloi'ia G<'ral cl(' Remonta) -- Treinador, Antonio Fabbri. 

Origem e campanha 

t 

Quibor, embora atacado por Jequitã, mantem a vanguarda, na en-
trada da reta, enquanto Scherzo é o terceiro, com It's Funny, .luri-
dico e Bilro a seguir. Narcel aparece na brecha entre os dois 
primeiros. 

O resultado 

G. P. «Anterior de Lara Campos» («Seleção 
de Potros») 1.00 metros (grama) Potros 
nacionais de 2 anos Prêmios: Cr$ 1. 600. 000,00, 
sendo Cr$ 1 .000.000,00 ao primeiro; Cr$ ...... 

300.000,00 ao segundo; Cr$ 200.000,00 ao tercei-
ro; e Cr$ 100.000,00 ao quarto colocado Aos 
criadores, 10-. 

1 --  - NARCEL 2 anos, ea»I., mase., São Paulo, por SIo-
i'umhi e léseare( , la, do si'. Paulo José da Costa), João 
Cai-lindo, 55 quilo». 

2" - SCHERZO 12 anos, ('as!.. mas.....'ao Paulo, por 
Roval Fores! e Seotch Hill - do ''SI ud Seabra" 1, 
Francisco irigoven .5-5 quilos. 

Nareel correu 7 vêzes, obtendo 2 vitórias, 2 
segundos lugares, 1 quinto, e descolocando-se nas 
duas oportunidades restantes. 

Ë curioso notar, que ambos os triunfos de 
Nareel - um dêles em eliminatória comum, e o 
outro no grande prêmio que ora focalizamos = 
foram conquistados por desclassificação dos ga-
nhadores, ou seja, de Avoceato e Seherzo. 

Os prêmios de Narcel somam Cr$ 1,660.000,00, 
dos quais Cr$ 1.400.000,00 correspondem aos pri-
meiros postos. 

No que se refere à sua origem, é êle filho do 
cavalo nacional Morumbi, ganhador do G. P. «Ipi-
ranga» e dos clássicos «Raul de Carvalho», «An-
tonio Prado» e «Costa Ferraz», o primeiro em 
Cidade Jardim, e os demais, na Gávea. Seus des-
cendentes são, antes de tudo, precoces. 

Pelo lado materno, Narcel é o único filho da 
égua nacional Escarcela, pois em 1961 ela ficou 
vasia do mesmo Moriimbi. 

No» 300 -netros 1i», (Cuino 	continua uandc cor Jequiia, en- 
quanto Scherzo e Narcel estão emparelhados a seguir, este quase 
encoberto por aquele. Impacto depois, com Bilro prestes a passar 
por Juridico. 



Pouco antes das "apregoações", 
Scherzo e Narcel, que dominaram 
Quibor, travam renhida luta. O 
filho de Morumbi está quase enco-
berto pelo "violento" descendente 
de Royal Forest, que já livrou pes-
coço de vantagem e não se deixa 
dominar pelo jockey. 

Cruzando pelas "apregoações", os 
dois potros seguem lutando: Nar-
cel, por força das manhas do ad-
versario, reagiu e está com peque-
na desvantagem apenas. lrigoyen 
procura corrigir seu conduzido, 
sem grande resultado. Quibor é 
ainda o terceiro colocado, perto. 

e 

No disco, Scherzo voltou a livrar 
maior vantagem sobre Narcel, (en-
coberto), mas prejudicou-o e aca-
bou desclassificado. Quibor e Im-
pacto lutam pelo terceiro lugar, 
este por fora do outro, com Bilro 
mais aberto e proximo, após ter 
atropelado. 



Pien venceu o Premio «Imprensa» 

exibindo sua incomum velocidade 
O Prêmio «Imprensa», páreo de animação 

na raia de areia, embora aberto apenas aos ani-
mais de três anos, que não houvessem vencido 
provas com mais de Cr$ 600.000,00 de dotação, 
foi franqueada a Pien, não obstante suas vitó-
rias clássicas no Paraná, porque nenhuma des-
sas disputas ofereceu tão alta recompensa. As-
sim sendo, Pien apareceu com claro domínio no 
campo clêsses 2.000 metros, logrando correspon-
der de forma ampla. 

O Percurso 

Após uma bôa partida, Paace surgiu no co-
mando do lote, escassamente separado de Pen. 
Numa mesma linha, os dois animais iniciaram a 
primeira curva e, logo a seguir, Pien passou pa-
ia a vanguarda, mantendo-se Palace em segundo 
adiante de Canaiou, Karat, Nerofaleo, Ingênuo e 
os demais. Apenas no final cia reta oposta a cor-
rida sofreu alterações, tendo Karat passado para 
o segundo lugar, e Nerofalco melhorado para o 
terceiro. Uma vez alcançado o tiro direto, Pien 
aumentou progressivamente a vantagem que o 
separava dos demais, alcançando o disco com três 
corpos de vantagem sôbre Harakiri, que havia 

Dendico Garcia apresta-se para deixar e raia, a fim de levar Pien 
a pesaem, apas a vitóranos 2.000 metros, triunfo este conqu'c-
fada de forma a deixar claro ser o produto paranaense um ex-
celente animal. 

batido Nerofalco quando êste, ao passar por 
Karat (que então esmoreceu completamente), 
tentava firmar-se na segunda colocação. 

O Resultado 
Prêmio «Imprensa» (animação) 	2.000 me- 

tros (areia) Produtos nacionais de 3 anos 
Prêmios: Cr$ 960. 000,00, sendo Cr 600. 000,00 ao 
primeiro; Cr$ 180.000,00 ao segundo; Cr$ ..... 
120.000,00 ao terceiro; e Cr$ 60.000,00 ao quar-
to colocado. Aos criadores, 10<'(' . 

- PIGN (3 anos, alazão, masc., Paraná, por Fair Trad('r 
e Huely, do se. Hiroshi Rara), Dendico Garcia, 56 
quilos, 

2 - HARAKIRI 	3 anos, ('ast., masc., São Paulo, por 
Manguari e Gargalhada, do "SI ud Flarilia''>, Aleki-
sian Artin, 56 quilos. 

3' - NEROFALC() (3 anos. cast., mas e.,São Paulo. p01' 
Solai' GIm e Berzelina, do "Slud Aranha & Alui-
cio"), José Alves, 56 quilos. 

1" - CANTALOU (3 anos, cast., fem., São Paulo, por 
Fastner e Mabdi, dos Haras "São José e Expedir-
tu»''), Francisco Pores, 54 quilos. 

DUNKERQUE (3 anos, alazão, mase.. São Paulo, por 
Royal F'orest e Duly, do "Stud Seabra"), Luiz Ri-
goni, 36 quilos. 

- INDOMITo (3 anos, c'asl., masc., São Paulo, por Adil 
e Aldaya, do "Slud Almeida Piado & Assumpção", 
Geraldo Almeida, 36 quilo», 
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- KARAT (3 anos, alazão, mase., São Paulo, por Fau-
bias e Emeraude, do Haras "São Bernardo SA), 
Ubirajara Cunha, 56 quilos. 

- PALACE (3 anos, cast., masc., Paraná, por Baha-
ri e Faraway, do sr. Ernesto E. Senise), Mário 
Padial, 56 quilos. 

9' - BATATAIS (3 anos, mase., cast., São Paulo, por Ti-
mão e Sagarana, do "Stud Batatais"), Gastão Mas-
sou, 56 quilos. 

l0 - INGBNUO (3 anos, cast., masc., São Paulo. por Adi! 
e Inocência, do "Stud Almeida Prado & Assump-
ção"), Irineu Antonio, 56 quilos. 

11 - FABITO (3 anos, east., masc., São Paulo, por Coa-
raze e Ponta Porá, do "Stud Piratininga"), Pierre 
Vaz, 56 quilos. 

Tempo, 131" e 7/10 (areia leve) - Diferenças: 
três corpos e um corpo - Criador, Haras 'Para-
ná Ltda." Treinador, Milton Signoretti. 

Origem e Campanha 

Pien correu 4 vêzes em Cidade Jardim, ten-
do obtido 1 vitória (a que estamos focalisando), 
bem como o quarto lugar no «Derby Sul-Ame-
ricano», vencido por Tranquilo sôbre Don Boli-
nha e Leigo, o que lhe valeu o prêmio de Cr$ 
1.200.000,00, que somados aos Cr$ 600.000,00 do 
«Imprensa», perfazem o total de Cr$ 1.800.000,00. 
Nas duas oportunidades restantes em que atuou, 
Pien não obteve colocação. 

Antes de ser trazido para o Hipodromo 
Paulistano, Pien fizera sua primeira campanha no 
Tarumã, em Curitiba, onde tornou-se lider abso-
luto da sua geração, tendo corrido 6 vêzes, ven-
cendo tôdas, mas sofreu desclassificação para o 
último lugar, em razão de ter corrido sob ação de 
estimulante no G. P. «Derby Sul-Brasileiro». Além 
de haver triunfado numa eliminatória comum, e no 
G. P. «Alfredo de Almeida», em 1.400 metros, 
Pien conquistou a «Triplice-Coroa Paranaense», 
constituída pelos Grandes Prêmios «Luiz Jacome 
de Abreu e Souza» (1.600 metros), «Dois de De-
zembro» (2.000 metros) e «Consagração» (2.500 
metros). 

Disputado à luz dos refletores, o Prêmio "Imprensa" teve em 
Pien o seu lider constante. Na entrada da reta, o vanguardeira 
é seguido por Karat, Nerofalco e Cantalou; com Fabito e Hara-
kiri, juntos, a seguir. 

Da campanha de Pien no Paraná, resultaram 
prêmios no valor de Cr$ 645.000,00, que somados 
aos colhidos em Cidade Jardim, dão um total de 
Cr$ 2.445.000,00. 

Pien é um produto nascido do cruzamento 
de Fair Trader, cuja passagem pelo 1-Taras «Pa-
raná Ltda.», resultou admirável, tal o número de 
ganhadores que produziu, com a égua Huely, uma 
nacional, nascida em 1951, cuj.a produção é a se-
guinte: 

1954 Karula, 	por Djemlah 
1955 La Plata, 	por Draksar 
1956 - Malta, 	por Draksar 
1957 - Nectar Dourado, 	por Fair Trader 
1958 Otawa, por Fair Trader 
1959 Pien, por Fair Trader 
1960 Vazia de 	D,lemlah. 

Pien, com Dend:co Garcia em posição para a fotografia, alcança 
o disco com boa vantagem sôbre Harakiri, completando os dois 
quilômetros do Prêmio "Imprensa" em 131" e 7/10, sem esfôrço 
físco maior. 



Pantheon não precisou ser exigido 

para vencer o «Almirante Barroso» 
Catorze animais, de 3 a 6 anos, formaram o 

frondoso campo do Prêmio «Almirante Barroso», 
prova de animação disputada em 1.800 metros. Não 
faltaram as presenças de inclusive alguns exce-
lentes ganhadores, como Pautheon, ih'ros, Fogo-
so, Pien e Iberius, cabendo a êste último o pêso 
mais alto: 60 quilos, e aos «três anos» Nerofal-
co e Palace a carga menor: 53 quilos. O ganha-
dor não foi nenhum dos potros, e nem o mais 
velho }leros, mas sim o «cinco anos» Pantheon. 

O Percurso 

Embora trabalhosa, a partida pôde sei dada 
em oportuno momento, tendo Pien despontado 
imediatamente, mas sem folgar, porquanto Fo-
goso, forçando de forma progressiva, 200 metros 
após, já estava muito próximo do vanguardeiro, 
e 200 metros mais adiante, dominou-o, enquanto 
Palace, Bronx e Pêlo Puro também dominavam 
a Pien, ocupando os postos imediatos. No inicio 
da curva, Palace tentou igualar a linha de Fogo-
so, enquanto Pien voltava à carga, passando para 
terceiro, escassamente separado de Palace, com 
Pantheon já iniciando seu avanço. Na segunda 
metade da curva, Palace atacou Fogoso mais for- 

temente, e Pantheon, de golpe, ocupou o terceiro 
lugar. Uma vez alcançada a reta final, Fogoso 
foi dominado por Paiace, mas não sem antes ofe-
recer-lhe resistência: contudo, uma vez batido, por 
êle também passou Pantheon que, trazendo ação 
esplêndida, seguiu atropelando, para dominar, com 
igual facilidade, a Palace. Em terceiro manteve-
-se Fogoso, com Bronx a seguir. 

O Resultado 
Prêmio «Almirante Barroso» (animação) - 

Cavalos nacionais de 3 e mais anos - 1.800 me-
tros (areia) 	Prémios: Cr$ 960.000,00, sendo 
Cr$ 600.000,00 ao primeiro; Cr$ 180.000,00 ao 
segundo: Cr$ 120.000,00 ao terceiro: e Cr 
60.000,00 ao quarto colocado. Aos criadores, 10' -. 

1 - PANTI-TEON 5 ano», cosi., m>isc. São Paulo. por 
Cadir e Palra Beach, do »r. Viclor 11manu( , 1 1-Pan-
('hi ) Dendico Garcia, 56 quilo». 

PALACE, (3 ano», cast.. rna»c,, Paraná, por Bahari e 

F'at'awav, do »r. Ernosio F. Senis( , ), Horacyr C Silva, 
33 (lUdo». 

FOGOSO (4 anos, casO, maso., Suo Paulo, por Na-
oioran E han e PaI marcha, do 'Stud R »aoa" 1, Aio-
O i sian Ai'tin , 50 quilos. 
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Pantheon (Cadir e PaIm Beach) é encaminhado é pesagem, após 
a disputa do Prêmio "Almirante Barroso". Nem o animal e nem 
o jockey Dendico Garcia mostram sentir fadiga, o que atesta a 
facilidade do triunfo. 



Na eaOa'a da reta. Fososo, qe assim ra o cofiando desOe Os 
prmeirco melros, anda ponteia, correndo Pien em segundo, por 
deniro, com Paace quase ao seu lado. Pantheon é o sexto, mas 
breve avançara. 

- BRONX (4 anos, alazão, masc., São Paulo, por 
Blackarnoor e Quietação, dos Haras São José e 
Expedi(-us"), Joaquim R. Olguin, 55 quilos. 

- PIEN (3 anos, alazão, masc., Paraná, por Fair Tra-
der e Huely, do sr. Hiroshi Hara), Florisvaldo 
Costa, 55 quilos. 

- BACHI (4 anos, cast., masc., São Paulo, por Saya-
ni e Queen of the Soas, do "Slud São Luiz"), Edgar 
Gonçalves, 55 quilos. 

- BEL AMI (5 anos, cast., rnasc., São Paulo, por 
Radar e Bénédictine, do sr. Paulo B. Ferreira Vel-
loso), Francisco Peres, 54 quilos. 

8 - GROMAR (4 anos, alazão, masc., São Paulo, por 
Pewter Plattei' e Kamar, e do sr. Roberto K. Ma-
luf), José P. Santos, 57 quilos. 

- HEROS (6 anos, cast., masc., São Paulo, por Vio-
lonceile e Fidjety Night, do er. Antonio Benedicto), 
Luiz Rigoni, 56 quilos. 

- PELO DURO 14 anos, cast., masc., São Paulo, por 
Pharas e Vividora, do "Stud Oiro Lance"), Gerei-
do Almeida, 55 quilos. 

- IBERIU5 (4 anos, cast., masc.. São Paulo, por Wood 
Note e Cõte d'Espagne, do "Stud Rio Prêto"(, Ei-
deus Sobreiro, 60 quilos. 

- ILACLAVO (4 anos, cast., mace.. São Paulo. por 
Balaclava e Farosa, do sr. Rohert Bourdoulous), 
Marden Alonso, 55 quilos. 

13 - GABARITO (3 anos, cast., masc., São Paulo, por 
Idaho e Ardoise, do sr. Gabriel Moulalle)), Pleno 
Vaz, 58 quilos. 

14" - NEROFALCO (3 anos, cast., masc., São Paulo, por 
Solas' Glen e Eerze)ina, do "Stud Aranha e Aluisio"). 
Antonio Bolino, 53 quilos. 

Não correram: Levilon o Código. Tempo 115' 
6/10 (areia leve) - Diferenças: Dois corpos e um corpo. 
- Criador, Haras "Guanabara" (Nelson e Roberto 5a-
bra) 'Freinador, Sci'afim Saldanha Cornõa. 

OPrêmio "Almirante Barroso" alcança sua fase decisiva (250 me-
tros fina( s), e apenas Pantheon, com ação irresistível, ia livrou 
vantagem sobre Palace e Fogoso (por dentro); Pien é o quarto 
colocado. 

Origem e Campanha 
No Hipódromo Paulistano, Pantheon cor-

leu 20 vêzes, obtendo 8 vitórias, 2 segundos lu-
gircr, 6 terceiros, 2 quartos, e 1 quinto, compe-
tji'l(n com realce em várias provas clássicas. Seus 
i» Cmos somam Cr$ 1.960.000,00 de primeiros lu-
gói e. e Cr$ 2.309.000,00 de colocações. 

No Hipódromo do Bonfim, em Campinas, 
Pantheon venceu êste ano o G. P. «Campinas» 
(2.400 metros), com Cr$ 500.000,00 de dotação. 

A soma total dos prêmios levantados pelo 
crioulo do Haras «Guanabara» alcança o montan-
te de Cr$ 4.769.000,00. 

No que se refere à sua origem, é êle um filho 
de Cadir, cavalo que deu inúmeros ganhadores 
clássicos, sobretudo em distâncias até os dois qui-
lômetros, colocando-se por anos sucessivos, com 
grande destaque nas estatísticas dos reprodutores 
do Hipódromo Brasileiro. 

Paim Beacli, a mãe de Pantheon, ganhadora 
de 7 provas na Gávea, tem a seguinte produção: 

1951 -- Paina Springs, 	por Hunter's 	Moon 
1952 - Vazia ae Cruz MonOel 
1953 Pas'amour, 	por Royal 1"orest 
1954 - Palmar, por I-toyal E'orcst 
1955 - Palissandre, por Orsenigo 
1956 Parábola, 	por Royal Forest 
1957 Pantheon, 	p01' Cadir 
1958 - Palachou, 	por lloya l 	1"orest 
1959 Vazia 	de 	Tinius 
19(3(1 - Palme] a, 	por 	'1' olor 
1961 	- i-'ar)çiv, 	por 	Tiomi' 
1)362 - Sers iria 	por 	'f(mor. 

A 150 metros do dsco, não há mas dúvidas sobre a superiori-
dade de Pantheon, que corre de galcpe, enquanto Palace já as-
segurou o segundo lugar, a vista do esmorec)meno de Fogoso. 
Pien é o quario, baido. 



Bilro e Tailândia proporcionaram 

emoção no G. P. «Juliano Martins» 

Os «Seleções» dos potros, das potrancas e 
dos produtos em geral compoem um tão inte-
ressante quão valioso engenho técnico, destinado 
a promover comparações entre os melhores va-
lores da geração, alguns dêles ainda por revelar, 
certamente. Tendo competido nos Grandes Pré-
mios «João Cecilio Ferraz» (potrancas) e «Ante-
nor de Lara Campos» (potros), os elementos de 
dois anos, praticamente no término da primeira 
campanha, vão ao «Juliano Martins» para diri-
mir tôdas as dúvidas, não apenas no que se re-
fere aos valores individualmente encarados, mas 

Bilro (Cadi e Caminha) é tirado da pista, após seu trabalhoso tri-
unfo no "Seleção de Produtos", as ordens de Elbio P. Costa. Com  
este exito, o alazão pôde ser considerado como lider real de sua 
geração. 

também no que tange à supremacia de um sexo 
sôbre o outro. Nem sempre esta última compa-
ração acontece, mas, nesta temporada, pôde ser 
levada a efeito, dada a presença de Tailândia, 
a primeira entre as potrancas, em confronto com 
os melhores valôres entre os potros até então 
corridos. Seria a concretização plena do signi-
ficado do cognome do G. P. «Juliano Martins»: 
«Seleção de Produtos». 

O percurso 

Tailândia, que sempre mostrara grande ca-
pacidade para partir violentamente, desta feita 
mais dócil nos trabalhos de alinhamento (coloca-
da num «box»), não foi das primeiras a partir, 
de sorte que só desenvolveu sua ligeireza costu-
meira quando Bilro e Jurídico já haviam toma-
do conta das primeiras colocações. Ainda assim, 
a potranca, 300 metros após a partida, passou 
pelos adversários e abriu dois corpos de luz, van-
tagem que depois ampliou para quatro corpos, no 
início da curva da Vila Hípica, local onde Quibor 
apareceu em segundo, recuando Bilro para tercei-
ro, com Scherzo próximo, e Jurídico agora mais 
atrasado. Nos 700 metros, Tailândia foi contida 
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8 

4. 

Alcançada a entrada da reta, TaiPandia tem mais de um corpo 
sobre Bilro. Quibor é o terceiro; depois, de dentro para fora, Juri-
dico, Scherzo e Jequitá; a seguir, Impacto, Caratai, Narce! e Me-
taxas e, em ultimo, Belo Rico. 

por seu jockey, de sorte que Quibor, Bilro e Sciier-
zo dela mais se aproximaram; mas, alcançada a 
reta final, a égua voltou a se destacar, ao tempo 
em que Bilro passava por Quibor, o mesmo fa-
zendo Sclierzo pouco depois. Nos últimos 450 
metros, Bilro moveu tenaz perseguição à Tailân-
dia; esta resistiu muito, mas acabou sendo batida 
no «último galão», conforme revelou a chapa fo-
tográfica. Scherzo, baldoso como sempre, não 
rendeu o esperado, e por pouco não perdeu tam-
bém o terceiro lugar para Jurídico, que arrema-
tou muito próximo do filho de Royal Forest. 

O resultado 

G. P. «Juliano Martins» («Seleção de Produ-
tos») 	Produtos nacionais de 2 anos 	1.500 
metros (grama) 	Prêmios: Cr$ 1.600.000,00, 
sendo 1.000.000,00 ao primeiro; Cr$ 300.000,00 ao 
segundo; Cr$ 200.000,00 ao terceiro; e Cr$ . 
100.000,00 ao quarto colocado. Aos criadores, 
10-. 

Já na fase decshva da prova (250 metros finais), Talanda é asse-
diada por Bilro, mas defende-se, enquanto Juridico e Scherzo lutam 
pelo terceiro lugar, com Impacto proximo; Carataí e Quibor depois. 
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BILRO (2 anos, alazão, masc., 1-tio de Janeiro, por 
Cadi (, Caminha, do Haras "Vila Brandina"), tObio 
P. Costa, 55 quilos. 

- TAILÂNDIA (2 anos, alazão, tem., São Paulo, por 
Coaraze (, Taiuva, cio sr. Roberto Alves de Almei-
da), Marden Alonso, 53 quilos. 

SCHERZO )2 anos, mci. mace., São Paulo, por 
Royal Forect e Se'olch Kilt, do ''Stud Seabra'' 
Francisco Irigoyen, 55 quilos. 

4." - JURIDICO (2 anos, casi.. masc., São Paulo, por 
Martini e Tuna, da P( ,cuária Anhumas Lida.), 
Pierre Vaz, 55 quilos. 

IMPACTO (2 anos, cast., masc., São Paulo, por Pa-
i'adiso e La Chatelaine, do si'. Max Perlman), Luiz 
Rigoni, 55 quilos. 

- CALA'I'At (2 anos, cast., mace., São Paulo. por Eboo 
e Radiosa, cio "SI ud Imaculada Conc(?ição"), Fide-
lis Sobreiro sã quilos. 

NARCEL (2 anos, cact., mace., São Paulo, por Mo-
rumbi e' Escarc( , la, cli) cr. Paulo 2 osá da Cosia), 
João Carlindo, 55 quilos. 

3'' - METAXAS (2 anos, alazão, mace., São Paulo, por 
Flambovani de Fr( , snav e Rústica, do Haras "Pira-
jussara"), Gastão Massoli, 55 quilos. 

- QUIBOR (2 anos, cast., mace., Paranã, por Rumor 
e Irair  Gai'Jand, do ''Stud Ot'o Lan(e" ) . Geraldo Al-
meida .55 quilos. 

100 - .1 lQUlTÂ (2 anos, ('aO., mace'., São Paulo. por Roi) 
IIOY e .Jei'ivá. do "Siuct Siajopi" 1, Leigar Gonçalves, 
513 quilos. 

11'' - BELO I-IIC() (2 anuS, eacl. fl)OS'., São Paulo. por 
Asii'ologo e' Àzedinlii' ou "500) I.lcinc)eiiac"p 
flato ãiO('l)OclO, 55  

¶11" (grama l( , ve) 	Diferenças: 01 ''p5 	(1- 

beç'a e.,  Ires e meio corpos -- Criador, Haras ''Vila 1 -iran-
dma'', Treinador, Manuel Cavalheiro. 

Origem e campanha 

Bilro correu apenas 4 vêzes: estreou vencen-
do uma prova comum, e desde logo mostrou qua-
lidades; a seguir, competiu no Clássico «Tiraden-
tes» (1.200 metros), que venceu em belo estilo, 
sôbre Harvard e Metaxas. Reaparecendo no G. 
P. «Antenor de Lara Campos», por ter partido 
com sensível atraso, não pode corresponder, o 
que, todavia, não o impediu de, após atropelar na 
reta, descontando a maior parte do terreno per-
dido, chegar e próximo aos primeiros colocados. 
Finalmente, levantou o G. P. «Juliano Martins», 
do qual saiu líder da geração, totalizando prêmios 
no montante de Cr$ 2.200.000,00. 

Bilro é o l)I'ffflelio produto da égua argenti-
na Caminha, e do cavalo nacional Cadi, talvez 
o mais brilhante filho de ('adir, já que era dota-
do não apenas de velocidade, mas também de re-
sistência, tendo competido em et-curso de meio-
-fundo com sucesso. 

1 
.6 

5,  

11 

11 em n'e o( oh(ida a foto, batida no momento em que o 
ca',rac1o, dá a )c(é(a de que Tailand(a tem vantagem 

entanto, é o cava' 	o pr(rnera, co Iivrcr 
.r0uem minima, 



Grande luta de Charola e Genaide 
no premio «Força 

Embora «chamado» para éguas nacionais de 
3 e mais anos de idade, o Prêmio «Fôrça Expe-
dicionária Brasileira», última prova de significa-
ção do mês de junho, tornou-se confronto com-
parativo apenas entre valôres de 3 e 4 anos, o 
que, contudo, deu-lhe um maior equilíbrio de fôr-
ças, não obstante a presença da excelente Genai-
de, e das bôas ganhadoras Pandilha e Bromélia. 
Corrido na areia, êste prêmio de animação resul-
tou numa disputa deveras movimentada. 

O percurso 
Genaide, atuando segundo seus característi-

cos de animal muito veloz, foi para a frente, ten-
tando Alekisian Artin regular o «train» da prova 
à seu talante; Cânfora postou-se no segundo lu-
gar, com Broméiia, Pata Moura, Gatucha e Or-
leta a seguir, e agrupadas, ficando Cantalou para 
última, a vista de ter tropeçado em seguida ao 
pulo da partida. A prova não sofreu alterações 
maiores até que a entrada da reta fôsse alcança-
da, sempre com Genaide na posição vanguardeira, 
mais de perto escoltada por Pata Moura, de quem 
fugiu nos 450 metros derradeiros. Todavia, 
Charola e Hiroshima, que vinham sendo melhor 
cdocadas paulatinamente, começaram a progre-
dir. Charola, com ação rendosa, acabou alcan-
çando Genaide (que esmoreceu bastante), livran-
do mínima vantagem; mas Hiroshima não pros-
seguiu atropelando no mesmo ritmo, o que, to-
davia, não chegou a impedi-la de arrematar a 
tempo de alcançar Cânfora, roubando-lhe o ter-
ceiro placé. Cautalou, que descontou grande 
parte do terreno perdido, ainda foi a quinta co-
locada. 

O resultado  

Expedicionária» 
960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 à primeira; 
Cr$ 180.000,00 à segunda; Cr$ 120.000,00 à ter-
ceira; e Cr$ 60.000,00 à quarta colocada. Aos 
criadores, 10/. 

1" - CHAROLA (3 anos, tord. fem., São Paulo, por 
Blackarnoor e La Zingara, do 'Stud itamarati"). 
Pierre Vaz, 54 quilos. 

2 - GENAIDE (3 anos, cast., fE rn., São Paulo, por Nor-
clic: (, Palmarelia, do 'Stud Rosana"; Alekisian Ar-
tin, 57 quilos. 
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- HIROSHITsIA (3 anos, cast., tem., São Paulo, por 
Flamhovant de Fi'esnav (, Aurora, do Haras "Ipi-
ranga"), Antonio Bolino. 54 quilos. 

- CÂNFORA (3 anos, east., tem., São Paulo, por 
Savani e Lovely Bubbl( ,$), CarOlo Taborda. 54 
quilos. 

- CANTALOU (3 anos, east., tem.. por Fastner e 
Mahdi, dos 1-Taras 'São José e Expedieius'' (, Gastão 
Massoli, 54 quilos. 

- BRUNE (4 anos, casl ., tem., São Paulo, por Dia-
gon Plane e Queen Bee, dos Haras "São José e 
Expedb'tus" F'i -aneiseo Peres, 55 quilos. 

- Pl/NSÃCOLA (3 anos, alazão, tem., São Paulo, 
Paradiso e Kendalia, do "Stud Cvnthia'' 1 José P. 
Santos, ai quilos. 

- ORLETA (1 anos, alazão. tem.. São Paulo. por 
Red ' Grindélia, do ''Stud Perolcã'' (Augusto Ca-
valeanti, 55 quilos. 

- NIRACATA (1 anos, c'ast ., tem., São Paulo, por Me- 
ãd ieo e' Pira(-aia, do Hajas ''Anhanguera" 1,  Ma- 

110(1 Boi'gc's, 15 quilos. 

PANDILHA (3 anos, c'asi., tem., São Paulo, por 
SI rong i '1 h'Arm e Zaneaclil la, do ''Stud Criminal' 
José Osimo Silva Filho, 56 quilos. 

11' - PATA MOURA (3 anos, cast., tem.. Rio Grande do 
Sul por Quasi e All)aneza, do sr. José Augusto Ra-
póso Meyer(, Edgar Gonçalves, 54 quilos. 

12 , ' -  BROMEILIA (4 anos, c'ast., fc'm., São Paulo, por 
5/ecO e Fuerza Bruta, do sr. Antonio Corem da Fon-
seca 1 ,,José Carvalho, 58 quilos. 

- GATUCHA (3 anos, alazão, tem., São Paulo, por 
Coaraze e Sti'énua 1, dc) sr. Orestes de Arruda Al-
meida, 54 quilos. 

- IGÃIIA (4 anos, casl., tem., São Paulo, por Ara-
puNo c' Igassaha, do sr. Roberto Alves de Almeida 
Marclen Alonso, 55 quilos. 

Tempo, 103" e 5/10 (areia leve> 	- Diferenças: ca- 
beça e vários corpos - Criador, Haras "São José e Ex-
pedietus" (Família Paula Machado). Treinador. Waldc'-
mar (te Paula Mendes. 

Charola, das 18 vêzes em que foi apresen-
tada, não obteve colocação em 8 oportunidades; 
as 10 restantes foram transformadas em 4 vitó-
rias e 6 colocações, com prêmios apreciáveis: Cr$ 
1.500.000,00 de primeiros lugares, e Cr$ 245.000,00 
de colocações, o que dá o total de Cr$ 1.745.000,00. 

A ganhadora do Prêmio «Fôrca Expedicio-
nária Brasileira» é filha do cavalo uruguaio 

Nos derradeiros 300 metros, Genaide ainda conserva dois corpos 
sobre Cênfora, enquanto Pensócola aciona em terceiro, com Cha-
róla, aberta, já em plena e forte atropelada. Vê-se ainda Pata 
Moura e Igára, 

Blackamoor que, após ter dado à Mar'onhas urna 
infinidade de ganhadores clássicos, foi importado 
pelo cir. Francisco Eduardo de Paula Machado, 
continuando a servir com rara eficiência, tanto 
que deu tabém no País elevado número de ga-
nhadores frequentes em Cidade Jardim e na 
Gávea. 

Pelo lado materno, Charola é filha da nacio-
nal La Zingara, cuja produção é a seguinte: 

1952 	Ruh r, por High Shei'i tt 
1953 	SI rc'litzia, por High Sheritt 
1954 - Vazia 
1955 Vazia 
1956 - Verdun, por Hc'ron 
1957 - Aquiles. por Blac'kamoor 
1958 - 1958 - N. N., por Maki 
1959 - - N. N., por Blackamoor 
1960 - Don, por Maki 
1961 -- Vazia 
1962 - - Vazia 

Muito próximas do disco, Genaide (Alekisian Artim) e Charóla 
(Pierre Vaz), ambas fortemente exigidas por seus jockeys, travam 
renhda disputa, Genaide ainda tem uma pequena vantagem, que 
breve iria perder. 



Eduardo Blousson: 

A organização é grande exemplo 

Os festejos do G. P. «São Paulo» deram opor-
tunidade a que os representantes das diferentes 
secções continentais da Organização Sul-Ameri-
cana de Fomento ao Puro-Sangue de Corrida ti-
vessem um novo e produtivo encontro. Na opor-
tunidade, TURF E FOMENTO pôde ouvir a pa-
lavra do diretor honorário da Organização, sr. 
Eduardo S. Blousson, incomum conhecedor de to-
dos os problemas que afetam o esporte hípico 
mundial, e que tem, desde alguns anos, se preo-
cupado sobretudo em unir as Nações do Continen-
te Sul-Americano pelos laços da fraternidade 
esportiva. 

Na ocasião, Eduardo S. Blousson, responden-
do à perguntas nossas, discorreu com clarividên-
cia, sempre preocupado com os destinos da Orga-
nização Sul-Americana de Fomento ao Puro-San-
gue de Corrida. 

o 

Quais os elementos inspiradores da fundação 
da Organização Sul-Americana de Fomento ao 
Puro-Sangue de Corrida? 

«Promover o esporte pelo próprio esporte; 
fomentar a criação do puro-sangue sul-america-
no; dar participação efetiva a tôdas as Nações 
dêste Continente nos altos destinos do turf; e con-
tribuir para a união cada vez maior dos povos». 

Na prática, tais objetivos poderão alcançar 
bens materiais, ou apenas morais? 

«Ambas essas metas são perfeitamente con-
quistáveis, se unificados os planos de ação. Aliás, 
os frutos colhidos já são de tal forma apreciá-
veis que não podem ser ignorados em hipótese 
alguma. Os laços cada vez mais fraternos entre 
os países do Continente, representarão o enrique-
cimento moral; e o fomento à criação do puro-
-sangue, provocarão riquezas materiais». 

Preocupa-se a Organização em apenas fo-
mentar a criação, ou também com as corridas prõ-
priamente ditas? 

«Seria absurdo lutar pela obtenção de «ma-
téria prima» cada vez melhor, sem a concomitan-
te preocupação de convenientemente aplicá-la. E 
de que forma será possível chegar à esta segun-
da parte? Por dois caminhos: através das corri-
das prôpriamente ditas, e do alargamento do mer- 

cado inter-americano, que provocará, de imediato, 
a participação cada vez maior também no merca-
do mundial do puro-sangue». 

E qual o ponto de partida para que sejam 
alcançados êsses últimos objetivos? 

«Tornar cada vez mais conhecidas nos dife-
rentes centros hípicos do Continente, suas res-
pectivas realizações. Desta forma, aumentará 
consideràvelmente, como de fato tem acontecido, 
o interêsse de uns pelos outros, bem como o de-
sejo de competir fora dos limites domésticos de 
cada um. Neste sentido, o trabalho da Organi-
zação Sul-Americana de Fomento ao Puro-San-
gue de Corrida, de franco apoio, e até mesmo a 
mola propulsora dos Clubs, tem sido extraordiná-
rio. Não é por outro motivo que as disputas de 
cunho internacional que se efetuam em todos os 
países a ela filiados, ganham realce cada vez 
maior, e tornam-se objetos da esportiva cobiça 
dos proprietários de todo o Continente. Os paí-
ses que já tinham provas de tradição, como a Ar-
gentina, com o «Pellegrini»; o Brasil, com o gran-
de prêmio do mesmo nome; ou o Uruguai, com o 
« Ramirez », viram essas disputas sensivelmente 
valorizadas; os outros sentiram os benefícios da 
política da Organização, quer seja criando provas 
internacionais, quer seja logrando dar maior bri-
lhantismo as que já possuiam, e que eram, até 
então, meras disputas locais. Hoje, também, as 
provas internacionais que são disputadas em Ca-
racas, Lima, São Paulo, Santiago e Vifia dei Mar, 
são etapas de extraordinária grandeza, e disputas 
já indispensáveis na execução do esporte hípico da 
América do Sul». 

A Organização Sul-Americana de Fomento 
à Criação do Puro-Sangue de Corridas é pioneira? 

«Indiscutivelmente. A Organização conse-
guiu superar a imensa dificuldade que represen-
tava unificar o esporte hípico continental, levan-
do em conta os seus três elementos: turf, criação 
e Stud-Book. 

O turf, no caso, significa os hipódromos, que 
precisavam ser coordenados em suas atividades, 
ainda que sejam de categorias diferentes. 

A criação, que tem em tôdas as partes os 
mesmos objetivos, mas que, em troca, não possui 
o mesmo nível qualitativo. 

O Stud-Book, que tem duas finalidades dis-
tintas e de importância fundamental: o contrôle 
da criação, e a supervisão das filiações. 



Ora, a Organização Sul-Americana de Fo-
mento ao Puro-Sangue de Corrida conseguiu êste 
milagre, pois a ela estão filiados os Jockey Clubs: 
de Buenos Aires, de Lã Plata, de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul, 
de Santiago (Club Hípico e Hipodromo Chile), 
de Valparaiso, de Bogotá (Colombia), de Lima, 
de Montevideu e de Caracas. Da mesma forma. 
a Organização congrega os «Stud-Books> Argen-
tino, Brasileiro, Chileno, Colombiano, Peruano, 
Uruguaio e Venezuelano; e ainda reuniu as asso-
ciações e as federações, até mesmo as estatais, de 
criadores, de hipódromos ou cooperativistas, per-
tencentes aos sete países filiados. Ë, realmente, 
algo de grandioso e incomum». 

E o exemplo não tem frutificado fora do Con-
tinente Sul-Americano? 

«Sim. Na Europa estuda-se a fundação de 
algo parecido com a nossa Organização; na Ásia 
movimentam-se os mentores turfísticos buscan-
do união nos mesmos moldes que a nossa; e os 
Estados Unidos têm enviado observadores às nos-
sas reuniões, com a finalidade de melhor avaliar 
nosso trabalho e dêle tirar proveito, como acon-
teceu em 1962, ano em que recebemos a grata visi-
ta do sr. Robert P. Strub, presidente da poderosa 
Thoroughbred Racing Associations. E vale ainda 
dizer que a Organização recebeu pedido de filia-
ção por parte do México, mas viu-se obrigada, 
ainda que honrada com a solicitaçãão, a recusá-
-lo, porquanto o país citado não pertence ao Con-
tinente, o que seria violar nossos Estatutos». 

E a Organização tem sido reconhecida de 
utilidade pelos governos dos países a ela filiados? 

«Sim, e de forma cada vez mais crescente. Ã 
Organização acham-se filiados organismos esta-
tais, como a Loteria Beneficencia Nacional y Ca-
sinos Aigentina) e o Instituto Nacional de Hi-
pódromos de Venezuela. Mas a forma mais elo-
quente de reconhecimento, partiu do govêrno bra-
sileiro, e está na regulamentação da Lei n.> 4.096, 
que hoje rege os destinos do esporte hípico do 
Brasil. Em seu Artigo 25, está disposto que a 
Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo 
Nacional poderá delegar à Comissão Brasileira ela 
CanizJ(ão Sul-Americana de Fomento ao 
-oue de Corrida, com sede em São Paulo, as 
ai 1 ibwc c s c oco crentes ao <Stud-Book Brasi1e•- 
ir». NJ 	dci'ia 	mi ver' maior prova de reconiic- 

	

o 	e certo muito envaide- 
eco a u 	0100) 0) 

No caso específico do Brasil, que papel re-
presentou a Organiza( alcança- 
dos

ão nos progressos alcança- 
dos pelo turf nacional em suas atividades inter- 
nacionais? 

«Papel preponderante. Até 1958, o Brasil, 
como vários outros países do Continente, estava 
pràticamente isolado. Suas relações com os 
outros centros hípicos eram meramente diplomáti-
cas e esporádicas. Com  o advento ela Organização 
Sul-Americana, suas atividades passaram a sei' 
melhor apreciadas e mais justamente avaliadas 
além de suas fronteiras. As vitórias dos cava-
los brasileiros na Argentina, sobretudo as de Es-
corial, abriram as portas do mercado estrangeiro 
aos produtos nascidos no Brasil, tanto que o pró-
prio Escorial foi vendido para a França. Hoje, 
com a divulgação da real qualidade dos animais 
de puro-sangue criados no Brasil, começam a se 
multiplicar as possibilidades da venda dêsses pro-
dutos para que sejam aproveitados nos hipódro-
mos e nos haras de outros países, inclusive fora 
dêste Continente. Da estreita cooperação das 
autoridades turfísticas brasileiras com a Organi-
zação, nasceram iniciativas de extraordinário 
valôr, e sem êste entendimento mutuo, a partici-
pação dos parelheiros do Brasil nas provas inter-
nacionais sul-americanas seria deveras proble-
mática». 

Como encara o intercâmbio turfístico inter-
-continental? 

«Com a certeza de que, dentro em breve, será 
uma realidade, sobretudo porque acredito tenha 
chegado a hora adequada para que seja fundada 
uma Federação Mundial de Organizações e Asso-
ciações Turfísticas. Esta entidade teria três fina-
lidades precípuas: 

Coordenar a programação clássica 
mundial, elaborando um calendário perfeito, e 
tecnicamente entrosado; 

- Uniformizar os elementos de diferentes 
naturezas, como as tabelas de pesos, ferragea-
mento, repressão ao «dopping», transporte, etc. 

Dar aos certificados de identificação 
dos animais um sentido mundial, isto é., o do-
cumento emitido por um Stud-Book teria valida-
de em qualquer centro nípico. 

Êste neo é o que poder-se-ia aualiticar de um 
Co ll'imeil'os  passos para a Fedei a- 

00) Mim :i estão sendo dados, tendo a Oiga-
n;zJçmJc (_o U-d)olaklo os primeiros entendimentos 
c'o) eni o e setores tui'físticos da Europa, 
Aiuéi ice 1; No te, América Central e /sia>. 
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Saldo favorável deixou a ida dos 
cavalos brasileiros a Buenos Aires 

O Jockey Club de São Paulo, unido à Orga-
nização Sul-Americana de Fomento ao Puro-San-
gue de Corrida, que nesta Capital tem uma ope-
rosa secção, tem procurado levar os cavalos 
nacionais aos melhores centros turfísticos do Con-
tinente, com a dupla finalidade de promover a 
qualidade dos produtos dos haras brasileiros, que 
dia a dia ganham prestígio no mercado estrangei-
ro, bem como estreitar os laços esportivos que 
unem as nações do Continente. 

Na verdade, foi sômente depois de adotada 
tão admirável política, que o valôr do cavalo bra-
sileiro pôde ser não apenas reconhecido, mas até 
mesmo identificado, tendo por ponto de partida, o 
momento em que Escorial venceu em San Isidro, 
o que foi seguido por um cortejo de esplêndidas 
exibições, ainda que entremeadas por alguns ine-
vitáveis malogros. 

Nesta temporada, os produtos brasileiros de 
puro-sangue não estiveram ausentes das grandes 
provas do «meeting» internacional de Buenos Ai-
res, e o saldo que colheram no prestigioso cená-
rio de San Isidro, foi francamente favorável, mes-
mo tendo falhado Ratisbonne, o que foi amplamen-
te compensado pelo apreciável desempenho de Sing 
Sing no G. P. «25 de Mayo», e sobretudo pela ma-
gistral vitória de Cajado, no Prêmio Internacio-
nal «Primera Junta». 

Pormenores 
Nem Ratisbonne, que atuou no Prêmio «Vi-

cente Lopes y Planes», e nem Sing Sing, que par-
ticipou do Grande Premio Internacional «25 de 
Mayo », fizeram-no ostentando condições físicas 
perfeitas. Ésses animais, além de Fulgente, cujo 
«forfait» dos 2.400 metros teve que ser declarado, 
pois seu estado de saúde inspirou sérios cuidados, 
foram acometidos pelo mal que então grassava em 
Buenos Aires, e que provocava febre e tosse, 
quando não acarretasse complicações sérias. Sing 
Sing, por exemplo, poucos momentos antes de sei 
levado para a partida, deu inequívocos sinais 
de que estava doente, pois tossia. Eviden-
temente, numa prova severa como o «25 de Mayo», 
da qual participaram excelentes animais de Bue-
nos Aires, Montevideu e Santiago do Chile, e que 
foi caracterizada por um percurso intensamente 
disputado, um parelheiro nas condições físicas de 
Sing Sing não. poderia produzir segundo suas 
verdadeiras possibilidades. Desta forma, o sexto 
lugar conquistado pelo cavalo brasileiro, deve ser 
considerado - como de fato o foi pelos enten-
didos - como excelente. 

Francisco Irigoyen, após a prova, teve opor-
tunidade de declarar, ao jornal «La Razón», na edi-
ção do próprio dia da disputa: «Foi muito bôa a 
atuação de Si.ng Sing. O filho de Royal Forest 
teve problemas de saúde, e porisso estou satisfei-
to com o sexto lugar». 

Vários dias tiveram os cavalos brasileiros que 
permanecer em Buenos Aires, bem como os uru-
guaios (que realizaram esplêndidas atuações, já 
que Aimée e Ilustre ganharam), até que estives-
sem, a juízo das autoridades sanitárias, condições 
para viajar, sem perigo de que viessem a conta-
minar os animais alojados nos Hipódromos de Ci-
dade Jardim e Maroflas. 

E mesmo após a chegada dos animais brasi-
leiros a São Paulo, o Jockey Club adotou medi-
das acauteladoras, com o apoio do Ministério da 
Agricultura, isolando os animais no Haras «San-
ta Bárbara d'Oeste», gentilmente cedido pelo fi-
dalgo «turfman» Roberto Alves de Almeida. Os 
parelheiros só foram trazidos ao Hipódromo Pau-
listano, quando ficou comprovado que nada mais 
havia a temer. 

Sing Sing 
O G. P. «25 de Mayo» foi brilhantemente 

levantado pela égua Dorme, sem dúvida, o melhor 
produto feminino dos últimos tempos, criado na 
Argentina. A filha de Aristophanes (ilyperion e 
Commotion por Mieuxcé) e Dona, por Advocate 
(Fair Trial) e Donatila por Congréve e Doíía 
Inés por St. Emilion, eleita grande favorita, tendo 
recebido precisa direção de Irineo Leguisamo, e 
após figurar com realce durante todo o percurso, 
realizou uma vigorosa atropelada na reta final, 
impondo-se com nítida categoria. 

Francisco Irigoyen, que foi à raia preocupa-
do com o estado de saúde de Sing Sing, procurou 
poupá-lo durante o percurso, colocando-o aos 
poucos, mas nem porisso o cavalo nacional deixou 
de participar ativamente da disputa, sobretudo a 

No sensacional arremate do G. P. "25 de Mayo". Sing Sing, mesmo 
doente, arremata bem colocado: é é!e o sexto, algo encoberto pelo 
tordilho Fresh Air. Dorme é a primeira, com Catgut e Rambler a 
seguir. 



Na entrada da reta do Prémo Internaconal "Primera Junta", 
Olfato é o primeiro, com folga sobre Black Boy, que encobre 
Cajado, de quem só aprcce o boné de lrigoyen; em quarto, cor 
re o Favorto Avance. 

partir dos seus 1.500 metros finais. Alcançada 
a reta, Sing Sing apareceu entre os primeiros: pa-
recia trazer ação suficiente para disputar um dos 
dois primeiros postos, mas, nos derradeiros 250 
metros, «se faltou», porque a doença minara-lhe 
a resistência, e sobretudo causara-lhe danos ao 
sistema respiratório. Mesmo assim, não foi gran-
de a diferença que separou Sing Sing de Dorme 
(cerca de sete cornos; tendo perdido o quinto 
lugar no derradeiro salto para Standard, e pràti-
mente, lutado de igual para igual com Catgtit, 
Fresh Air e Rambier. 

Resultado - A resenha do G. P. «25 de 
Mayo», cumprido em 2.400 metros, com 10.000.000 
de pesos ao primeiro; 2.500.000 ao segundo; 
1.500.000 ao terceiro; 600.000 ao quarto; 300.000 
ao quinto; e 100.000 ao sexto, é a seguinte: 

- Dorme 	(Argentina), 1. Leguisamo, 57 
quilos. 

- Catgut 	(Argentina), 	A. 	Etchart, 60 
quilos. 

- Fresh Air 	(Argentina), R. Ciafardini, 
56 quilos. 

- Rambier 	(Argentina), A. Sánchez, 56 
quilos. 

5." 	- Standard (Argentina), O. Cosenza, 56 
quilos. 

6.1 	- Sing 	Sing 	(Brasil), 	F. 	Irigoyen, 60 
quilos. 

7.' 	- Kalbik 	(Argentina), R. P. Rodriguez, 
60 quilos. 

8. 	- Yata Nahuel (Argentina), R. P. Rodri- 
guez, 60 quilos. 

- Seíior Fiors (Argentina), O. Chamorro, 
60 quilos. 

- Vizeaino 	(Argentina), 	O. 	Nardi, 	60 
quilos. 

11. 	- Liebraton 	(Argentina), P. Lofiego, 60 
quilos. 

12." - Totem 	(Argentina), 	O. 	Baratucci, 60 
quilos. 

- Sestão 	(Uruguai), 	M. 	de 	Santis, 	60 
quilos. 

- Cuarteador (Argentina), J. Camoretti, 
60 quilos. 

- Cimarrón 	(Argentina), 	N. 	Yalet, 	60 
quilos. 

- Chamango (Argentina), H. Bouley, 60 
quilos. 

- hmak (Argentina), C. Saui'o, 56 quilos. 
18.> - Seniillón 	(Argentina), 	E. 	Jara, 	56 

quilos. 
19.> 	- Golden Age (Chile), P. Ulloa, 56 quilos. 

 Chancero 	(Argentina), B. Arturo, 56 
quilos. 

- Chocano (Argentina), H. Ciafardini, 56 
quilos. 

- Arabianco 	(Argentina), R. Rivero, 56 
quilos. 

- Ilustre 	(Uruguai), 	J. 	Fajardo, 	56 
quilos. 

- Tacha 	(Argentina), 	J. 	R. 	Garcia, 53 
quilos. 

- Distraida 	(Uruguai), A. Perdomo, 54 
quilos. 

Tempo, 150» (grama leve) - Criador, Haras 
«Ojo de Água»; proprietário, «Stud Ojo de Água»; 
treinador, Luiz Calone. 

Cajado 
O triunfo obtido por Cajado no Premio In-

ternacional «Primera Junta», foi sensacional e de 
alto valôr técnico, como bem se pode comprovar 
pelo comentário do jornal «Notícias Gráficas», de 
Buenos Aires, que circulou no dia 25 mesmo: 

e tanto foi internacional o Premio «Pri-
mera Junta», que foi conquistado pelo represen-
tante do Brasil: Cajado, um filho de Swallo'i 
Tail, que deu fácil conta dos rivais que procuraram 

Com ação facílima e em tempo esplendido, o brasileiro Cajado 
alcança o disco, "zombando" dos esforços de seus rivais, entre 
eles Avance, que fez sua escolta, adiante de Tomislavo, que ainda 
procura progredir. 
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impedir seu êxito, impressionando como produto 
de indiscutível qualidade. Fomos induzidos a as-
sim nos expressarmos, também pelo tempo empre-
gado para os 1.800 metros, que foi de 109» e 1/5». 

A prova - Balador despontou primeiro, mas 
Suspendido e Olfato imediatamente procuraram 
suplantá-lo. Quem o conseguiu foi Olfato, que 
assumiu decididamente o comando do lote, pas-
sando Cajado, pouco depois, para o segundo lugar, 
com Black Boy e o favorito Avance a seguir, com 
os demais num grupo compacto, algo distanciados. 
No início da curva, Cajado recebeu pequena «al-
ça», recuando algo. No início da reta, Olfato 
mantinha ainda o posto vanguardeiro com Black 
Boy, Avance e Cajado a seguir, mas, em segui-
da, Cajado progrediu com ação muito fácil, igua-
lando a linha do vanguardeiro, não tardando em 
ultrapassá-lo, enquanto Avance também progre-
dia, batendo Olfato, e inutilmente tentando reagir, 
o que poderia levá-lo a hostilizar Cajado. O ca-
valo nacional tinha tanta ação, que obstou fácil-
mente as pretenções do jockey de Avance, livrando 
três corpos, ao tempo em que Tomislavo, passan-
do por Pervenche e Olfato (êste esmorecera de 
todo), entrava em terceiro. 

O resultado - Os dados técnicos do Premio 
Internacional «Primera Junta», são os seguintes: 
1.800 metros (grama), para animais de 3 e mais 
anos, de qualquer país. Prêmios: 700.000 pesos 
ao primeiro; 210.000 ao segundo; 140.000 ao ter-
ceiro; 70.000 ao quarto; e 35.000 ao quinto. 

- Cajado (3 anos, cast., masc., Brasil, por 
Swallow Tail e Nave, do «Stud Pelica-
no»), Francisco Irigoyen, 56 1/-2  quilos. 

2.' - Avance (3 anos, cast., masc., Argenti-
na, por River Line e Atajada, do «Stud 
Aure»), A. Etchart, 56 1/o quilos. 

Um largo sorriso estampado na face radiante, Francisco lrigoyen 
encaminha o guapo Cajado à pesagem, após mais este valioso 
triunfo conquistado para a criação nacional nas categorizadas 
pistas argentinas. 

- Tomislavo (3 anos, alazão, masc., Ar-
gentina, por Barral e Sonora, do «Stud 
Maria Elisa»), R. Ciafardini, 56 1,/,  
quilos. 

- Pervenche (4 anos, alazão, fem., Argen-
tina, por Atabor e Cafleria, do «Stud 
E. C. P.»), E. Jara, 57 quilos. 

5: - Olfato (3 anos, cast,, masc., Argentina, 
por Apúrese e Orgia, do «Stud Tan-
glefoot»), B. Arturo, 56½ quilos. 

- Jalousie (3 anos, alazão, fem., Argenti-
na, por Tatán e Encelada, do «Stud 
Boshunsha»), J. Camoretti, 53½ quilos. 

- Abuso (3 anos, alazão, masc., Argenti-
na, por Black Out e Ascua, do «Stud 
M. Gilberto»), 1. Leguisamo, 56 
quilos. 

S. - Mayocal (5 anos, cast., masc., Argenti-
na, por Guatán e Mariana, do «Stud R. 
A. J.), L. Pincay, 60 quilos. 

9: - Suspendido (3 anos, cast., masc., Ar-
gentina, por Suspenso e Yapasa, do 
«Stud Caram»), C. Sauro, 56½ quilos. 

- Liberal (3 anos, alazão, masc., Argen-
tina, por Selim Hassan e Linterna, do 
«Stud Lar»), C. Montenegro, 56½ 
quilos. 

- Fiestón (3 anos, alazão, masc., Argen-
tina, por At Home e Dofla Flor, do 
«Stud La Prueba»), J. Torres, 56½ 
quilos. 

Não correram Primer Cóndor, Destiny, Be-
retta, Avistado, Chamango, Tulipán, Célebre, Cho-
cano, Chancero e Conite. - Tempo, 109» e 1/5 
(grama leve). - Criador, Haras «Mondesir» (An-
tonio Joaquim Peixoto de Castro Junior). Trei-
nador, Joaquim Bueno Gonçalves, que foi subs-
tituido por Pedro Gusso Filho. 



Pro sper 

Esplêndido Ireprodutor nacional 
por L. J. Ribeiro da Silva 

Em 19 de agosto de 1958, nasceu no Haras 
Mondesir, um potro tordilho, integrante da quinta 
geração brasileira de King Salmon, importado por 
elevado custo da Inglaterra, para o plantel desse 
haras de Lorena. Tratava-se de um produto 
cujas características chamavam a atenção, em 
virtude de ser o resultado de um estreito «in 
breeding» duplo, pois descendia de King Salmon, 
de The Tetrarch e de Malva, e, por parte de mãe, 
de Miraculous, também oriunda dos mesmos re-
produtores ingleses. 

E' curioso notar que, enquanto do lado pater-
no, provinha de Salmon Trout, um animal fundis-
ta, produto de The Tetrarch, do lado feminino, o 
último citado era representado por Tetratema, um 
animal tipicamente de velocidade, sem qualquer 
«fundo». É que, além de grande «flyers», The 
Tetrarch também podia produzir alguns produtos 
de puro «fundo», entre os quais seus três filhos 
ganhadores do St. Leger, isto é, o referido Salmon 
Trout, e mais Polemarch e Caligula, além dos fun-
distas Glass Idol, Puttenden, e outros. 

Mas, voltando ao potro, é digno de nota ter 
êle herdado, ainda de The Tetrarch, pelo lado ma-
terno, dado que seu pai King Salmon era casta-
nho, a côr tordilha. E foi êle batisado com o nome 
de Prosper, iniciando sua campanha aos dois anos, 
em maio de 1951.  

primeira vitória, sóbre Fair Black, Saigon e mais 
10 potros. Já no dia do Grande Prêmio Brasil de 
1951, numa prova em 1.500 metros, Prosper foi 
escassamente batido por Papo de Anjo e, uma 
semana mais tarde, em 12 de agosto, no Prêmio 
Antonio Prado, em 1.609 metros, perdeu para El 
Greco e Irisado. Mas daí por diante, em 1951, 
Prosper não mais perdeu, tendo corrido, sucessi-
vamente, cinco vêzes, para obter outras tantas vi-
tórias: em 25 de agôsto o Prêmio Rio Branco, em 
1.609, em que bateu Crosby, Eranio e outros; o 
G. P. Conde de Heriberg, em 1.609, em 9 de se-
tembro, sôbre Homero, Duc d'Anjou, El Greco, 
Fair Truce e Naughty Boy; o G. P. Liiineo de 
Paula Machado, em 2.000 metros, em 14 de outu-
bro, em que derrotou o mesmo Duc d'Anjou e mais 
Palmer, Homero, El Greco, Gran Sonante e Paó; o 
G. P. Jockey Club do Rio Grande do Sul, em 
2.400 metros, às custas de Origon, Accordeon, Al-
garve, Guaruinan e Oraci; terminando o ano com 
uma última vitória, em 9 de dezembro, no G. P. 
Frederico Lundgren, em 2.000 metros, sôbre Ac-
cordeon, El Gaucho e Palmer. 

Eis, pois, o resumo de sua campanha inicial: 

Correu Ganhou 2 	3 	4 	Não co- 	Premios 

uocaao 	 Cr$ 

1951 	11 	6 	2 2 	1 	881.000,00 

Nas pistas 

Em sua primeira corrida, Prosper nada de 
interessante revelou: foi prova comum em 1.200 
metros, disputada na Gávea, único hipódromo em 
que correu; chegou em penúltimo, num lote de 7 
animais, tendo vencido Duc d'Anjou, seguido de 
Irisado, Papo de Anjo, Fair Black e Eber Shah. 
Na vez seguinte, entretanto, noutra prova de per-
dedores, apenas Papo de Anjo e Fair Black ven-
ceram Prosper, em 1.200 metros. Já em 8 de ju-
lho, em 1.300 metros, Prosper chegou segundo, 
apenas batido pelo clássico Homero, derrotando 
Naughty Boy, Aldebaran e outros. Foi em 29 de 
julho, em 1.000 metros, que Prosper conseguiu sua 

A seguir, Prosper teve um contratempo de 
treinamento, o que determinou seu afastamento 
das pistas por todo o ano de 1952. Em 1953, ape-
nas conseguiu correr em julho, quando, no dia 19, 
no Prêmio Reine Elizabetli de Belgique, (55 qui-
los), foi batido por Jour de Fête (50 kg), Impre-
siva (53 kg), Tio Chico (51 kg), vencendo Varsi-
ty, Zorrino, Arenoso e Madrigal. E a seguir, 
correu pela última vez no Prêmio Lyons Cliib do 
Chile, com 60 quilos, e foi batido por Quase (53 
kg) e Presidente (52 kg), sobrecargas que talvez 
tenham provocado o reaparecimento de seu mal 
físico, o que levou seu proprietário e criador a 
destiná-lo ao haras. Assim mesmo, nesse ano 
Prosper acrescentou mais um terceiro e um quar-
to lugares à sua campanha, com mais Cr$ 
11.500,00, totalizando seus ganhos, obtidos em 
13 corridas, com 6 vitórias, 2 segundos, 3 terceiros, 
1 quarto e apenas uma vez descolocado, Cr$ . 
892.500,00, soma apreciável para a época. 
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Analisando-se o «pedigree» de Prosper, verifi-
ca-se que êle possui 3/8 de sangue de Malva e 
3/16 de sangue de The Tetrarch, reforços esses 
provàvelmente responsáveis pela excelente quali-
dade dêsse animal, tanto nas pistas como no 
haras. 

Falar de King Salmon seria quase desneces-
sário, dado que todos os que se acham ligados ao 
turf, conhecem o seu valor. Porém, não custa 
lembrar que êie pertenceu à primeira turma de 
seu ano, na Inglaterra, tendo vencido provas no 
valor de £16.507, e ganhando, aos dois anos, o 
Sandown Park Produce Stakes, e, em seguida, o 
Great Yorkshire Stakes, o Coronation Cup (em 
que venceu Mate, grande ganhador norte-ameri-
cano), e o Eclipse Stakes, em tempo recorde. E 
suas colocações não foram menos valiosas: se-
gundo no Derby (de Hyperion) e nos Dois Mil 
Guinéos, em que adiantou-se inclusive a Felicita-
tion, Scarlet Tiger, Young Lover, Raymond, Ma-
nitoba, etc. No Newmarket Stakes, foi segundo, 
e no Gordon Stakes realizou uma de suas maio-
res façanhas, quando chegou segundo, batido por 
cabeça, apesar de ter concedido 17 libras (mais 
ou menos 7-1/2 quilos) ao vencedor. E final-
mente, foi batido por Hyperion, no Burwell Sta-
kes. 

Levado à criação, na Inglaterra, sua descen-
dencia logo se mostrou de valor, e seu nome rà-
pidamente ficou famoso como avô materno, pois 
suas filhas deram animais do valor de Lã So-
reilina (Are de Triomphe), Parthia (Derby de 
Epsom), Alcide (ganhador e reprodutor famoso) 
entre outros. Por ter sido Herringbone sua me-
lhor filha nas pistas, e tendo ela por mãe Schia-
pareili, uma filha de Schiavoni (por Swynford e 
Serenissima), esta mesma Schiaparelli sendo a 
mãe de Swallow Tail, o Peixoto de Castro foi le-
vado a importar esse filho de Bois Roussel, ha-
vendo com êle cruzado inúmeras filhas excelentes 
de King Salmon, assim obtendo animais de pri-
meira ordem. 

E deve ser dito que Miraculous, a mãe de 
Prosper, foi ganhadora de 4 carreiras, e é meia 
irmã de Loelia e de Fleur de Lys, aquela, repro-
dutora já consagrada, e esta, ganhadora de 10 
carreiras. Por sua vez, Lily of the Valley, tam-
bém ganhadora, era meia irmã de Blenheim (o 
famoso «chefe de raça», pai de Donatello II, 
Whirlaway e Mahmoud entre outros); de His 
Grace (recentemente guindado ao seu devido va-
lor por ser avô materno da famosa potranca No-
biesse, a «crack» dos animais de dois anos, de 
1962, na Inglaterra); de Good Cheer, um repro-
dutor tão mal aproveitado entre nós; e da repro-
dutora Blue Lotus, cuja filha Blue Dhalia conse-
guiu um recorde em São Vicente: 22 vitórias. 

Levado ao haras, ainda em 1953, Prosper 
não serviu grande número de reprodutoras, como 
comumente acontece com um animal novo, mas 
sua primeira geração, estreando em 1957, deu-lhe 
o 16 lugar na estatística nacional, com 15 vitó-
rias e Cr$ 3.362.500,00 em premios. Dêsse pri-
meiro lote fizeram parte Prosperson e Vigilia, 
cada um com uma vitória no Rio de Janeiro; e 
mais Vento, com três vitórias e premios no valor 
de Cr$ 613. 000,00; e em São Paulo, Vassalo e 
Vilão, cada qual com uma vitória; Vandalo com 
quatro, e Vaspa com outras quatro, todas clássi-
cas, e um total de mais Cr$ 2.749.500,00 em pre-
mios, com apenas 9 filhos correndo. 

O ano seguinte, 1958, foi o da revelação au-
têntica de Prosper: com 13 filhos correndo, obte-
ve o 50 lugar nas estatísticas nacionais, somando 
31 vitórias e Cr$ 6.673.750,00 de ganhos. No 
Rio, 10 de seus filhos ganharam 14 vitórias e 
Cr$ 3.340.240,00:  Vandalo ganhou 3, Vilão ou-
tras 3, Xauã 4, e mais Prosperson, Vaspa, Xanto 
e Xênio com 1. Em São Paulo, não ficaram os 
filhos de Prosper atrás, pois 9 deles ganharam 
13 carreiras: Vassalo, Xié e Xulipa, 3 cada. um ; 
Vaspa 2, Vento e Xelma 1; e Vandalo, sem obter 
em São Paulo senão um segundo lugar, ganhou 
elevada soma. Os filhos de Prosper, nêsse ano, 
totalizaram Cr$ 3. 192 .000,00 em São Paulo. E 
ainda em São Vicente, Viva ganhou 3 vêzes, e 
Voz, uma vez, totalizando essas quatro vitórias 
Cr$ 141.500,00, o que perfaz o total nacional de 
Cr$ 6.673 - 750,00. 



1959 foi um ano menos brilhante para Pros-
per, se forem considerados o valor das somas ga-
nhas e o 12 lugar na estatística nacional. Porém, 
as vitórias foram 32: 18 de seus filhos ganhando 
18 vitórias no Rio de Janeiro; 13, ganhando 11 
vitórias em São Paulo; 5, ganhando 3 vitórias em 
São Vicente; além de 2, que correram sem vencer, 
mas obtendo premios em Campinas. Assim, Tem-
poral, ex-Prosperson, Xanto, Xauã, Xoira, Zambi, 
Zoró e Zeugma, no Rio; e Xié, em São Paulo; e 
mais Xale, em São Vicente, ganharam uma corri-
da cada um. Vandalo ganhou 2 no Rio; Vilão, 
Viva, Xenio, outras duas cada um, e mais Tosca-
nito, ex-Xis, Xepa e Zumbaia, ganharam duas em 
São Paulo, cada um; e Vento, duas em São Vi-
cente. Xulipa ganhou três em Cidade Jardim, e 
Xantipa, três no Rio. Os ganhos foram de 
Cr$ 2.714 240,00 no Rio, Cr$ 2 156.000,00 em 
São Paulo, Cr$ 127.000,00 em São Vicente, e 
Cr$ 10.500,00 em Campinas, o que totaliza 
Cr$ 5.007.750,00, suficiente para apontar Pros-
per como o melhor reprodutor nacional, de 1959. 

Em 1960, voltaram a aumentar os ganhos de 
Prosper, quer no que se refere ao número de vi-
tórias, quer no que concerne ao valor dos premios. 
Assim, figurou êle em 18 lugar na estatística 
nacional, com as 41 vitórias de seus filhos, num 
total de Cr$ 5.692.450,00 em premios, nos hipó-
dromos de Rio de Janeiro, São Paulo, São Vicente 
e Campinas. No Rio, 12 de seus filhos ganha-
ram 13 vitórias, cabendo 2 a cada um: La Guaí-
ra, Vento, Zambi, Zela e Zuca; e uma a Xauã, 
Zenio e Zagal, num total de Cr$ 2.004.200,00. 
Em São Paulo, 13 de seus descendentes diretos 
ganharam 22 carreiras, com o total de ........ 
Cr$ 3.360.000,00: Toscanito e Xié, cada um com 
4 vitórias; Xelma e Zonada, 3 cada uma; Anjá e 
Vento, 2 cada um; e mais uma vitória cada uni 
obtiveram Alga, Alvão, Zoila e Zomba. Em São 
Vicente, 6 produtos de Prosper ganharam 4 car-
reiras, a saber: Xale, Xir, Xoira e Zaré, num to-
tal de Cr$ 232.000,00; e em Campinas, 3 produ-
tos ganharam 2 carreiras: Zaira e Zomba, no 
total de Cr$ 96.250,00. 

* 

Em 1961, os filhos de Prosper obtiveram 27 
vitórias, sendo que, no Rio de Janeiro, 8 dêles 
ganharam 11 carreiras e um total de ......... 
Cr$ 2. 195 . 600,00. Dêsses, Zambi registrou 5 vi-
tórias, e cada um dos seguintes, uma: Argail, Bor-
da, Sacha (ex-Zomba), Zelo, Zeugma e Zagal. Em 
São Paulo, 14 animais conseguiram 4 vitórias e 
Cr$ 1.893 500,00; Andú, 2 vitórias; Zonada e 
Abadia, uma cada um. Em São Vicente, 4 ani-
mais conseguiram 4 vitórias e Cr$ 206 000,00: 
Zeugma venceu duas vêzes, e Banzo e Toscanito, 
uma vez. Em Campinas, 3 animais ganharam 
3 vitórias, das quais 2 foram de Vento, e uma 
de Toscanito, com o total de Cr$ 149.000,00. Na 
Guanabara, 4 animais conseguiram 5 vitórias: 2 
de Baixio, 2 de Zelo e uma de Sadú, no total de 

Cr$ 670.000,00. E finalmente, no hipódromo do 
Cristal, Anjú ganhou Cr$ 10.000,00, em coloca-
ções. 

* 
No que se refere a 1962, mesmo sem a utili-

zação de estatísticas completas, deve-se registrar 
o importante papel de Chirúa, ganhadora clássica 
em São Paulo, onde Prosper ganhou mais de oito 
milhões de cruzeiros, colocando-se entre os melho-
res reprodutores, nacionais ou não. 

* 
Merecem realce alguns pormenores das cam-

panhas de alguns dos filhos de Prosper, quase à 
margem dos dados estatísticos fornecidos: assim, 
Vandalo levantou 9 provas, entre elas o Derby 
Paulista, o Doutor Frontin, o Jockey Club Brasi-
leiro, o Guanabara, o Prefeitura Municipal, e o 
São Francisco Xavier; das 7 vitórias de Vaspa, 
fazem parte o Princêsa Izabel, o Costa Ferraz, o 
Montevidéu, o Remonta e Veterinária do Exérci-
to e o República dos Estados Unidos do Brasil; 
entre os 6 êxitos de Xauã, conta-se o Alfredo San-
tos; Xulipa, venceu 6 vêzes, incluindo-se o Gui-
lherme Ellis; Xié, ganhador de 8 provas no Bra-
sil, entre elas o América, tem vencido frequente-
mente na Venezuela, para onde foi exportado; e 
Xanto, entre outras provas, levantou o Seis de 
Março. E entre os ganhadores de provas comuns, 
vale a pena nomear Xambi (9 vitórias), Zelo (7), 
Vilão (7), Xênio (4), Vassalo (4) e Zagal (3). 

* 
Os dados estatísticos são, não raras vêzes, 

fastidiosos, mas, em troca, sem êles seria impos-
sível, de forma irrefutável, provar o valôr de um 
reprodutor, sobretudo quando se trata de um ani-
mal, que segundo os «Indices de Estes», é o mais 
destacado garanhão nacional. 

* 
E Prosper, como cavalo prôpriamente dito, é, 

da mesma forma, precioso. Trata-se de um ani-
mal lindo e magnificamente proporcionado, como 
poucos há de haver. êle um reprodutor, que 
examinado sob qualquer ângulo, é equilibrado. 
Em comparação aos demais reprodutores em ser-
viço no Haras «Mondesir», pode-se dizer que êle 
não é tão exageradamente possante quanto Albe-
rigo (recentemente morto), nem tão comprido 
quanto Fanatique; nem tão selado quanto Swal-
low Tail. Êle exibe, isso sim, harmonia de linhas 
e, ao mesmo tempo, imponência, elegância e 
fôrça. 

* 
Prosper, produto êle próprio de estreito «in-

breeding», conforme ficou demonstrado, deu Chi-
rúa, heroína dos Grandes Premios «Diana» e 
«Organização Sul-Americana de Fomento ao Pu-
ro-Sangue de Corrida», por sua vez «in-bred», 
mas sôbre Manna, pai de sua avó materna Ma-
conochie, e de seu avô paterno, Miracle. 
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O leiloeiro oficial dá a conhecer aos presentes um dos formosos 
animais que foram a venda nos leilões de garanhões e reprodu-
toras, realizados por iniciativa do Jockey Club de São Paulo. 

Leilão do Jockey,  

Vendas que indicam progresso 

O leilão de reprodutoras e garanhões, levado 
a efeito pela Comissão de Fomento do Jockey 
Club de São Paulo, no Parque Fernando Costa 
(Agua Branca), nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio, 
deixou magnífico saldo como realização propria-
mente dita, e foi prenúncio de que, num futuro 
próximo, as vendas desta natureza alcançarão os 
seus mais altos objetivos. 

Os números referentes ao leilão, ainda que 
expressivos, sobretudo se comparados com as 
vendas anteriores da mesma natureza, não devem 
ser encarados apenas como prova de progresso, 
mas sobretudo como demonstração de que os 
criadores nacionais, de ano para ano, apreendem 
melhor o sentido destas realizações, concretizadas 
em seu próprio benefício. Não admira, pois, que 
a cooperação dada ao Jockey Club nêste ano, 
muito mais expressiva do que vinha acontecendo, 
seja multiplicada da próxima vez que ela fôr so-
licitada. 

Nenhuma forma mais prática para o fomento 
à criação, e para o intercâmbio entre os criado-
res, será capaz de dar tão magníficos frutos, 
quanto os leilões, sobretudo porque o Jockey Club 
de São Paulo a êles não apenas tem dado organi-
zação, mas também adequado financiamento. 

Resumo das vendas 
As quatro noites que compreenderam o leilão 

de reprodutoras e garanhões, apresentaram os 
seguintes dados: 

1 .a NOITE 

Fontazio (niasc., cast., 1955, São Paulo, P01' Rep Cai 
e Marisol por Ayacucho), do Haras Monte Alegre", ven-
dido a Vicente Vilardi, por Cr$ 60.000,00. 

Uroote (tem., zaina, 1948, São Paulo, por Six Avril 
e Figurante por Figaro), do Haras Porta do Céu", ven- 
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(lida ao Haras Santa Maneta", por Cr$ 130 000,00. Cheia 	2.a NOITE 
de Jambolaio. 

Violou dOr (tem., alazã, 1958, Paraná, por Violon-
celle e FolIe Ronde aor Rodosto), de Laercio Leal, ven-
dida ao Haras 'São Luiz", por Cr$ 600.000,00. 

Bocoijir :o 1 fem.. torri., 1947, São Paulo. por Foxchase 
e Voturoca por Middle West), do Haras "La Querencia". 
vendida a Leopoldo Polichetti, por Cr$ 10.000,00. 

Soioiobô (fero., cast., 1952, São Paulo, por Emperor 
e Cheapside p01' Codihué), do Fiaras "La Querencia", ven-
dida a Nuno Octavio Vecchi, por Cr$ 30. ((00,00. Servida 
P01' Desafiando, 

Filiou/o (fem., cast., 1951, São Paulo), por Sua Rav 
e Merveill( , use por Milón ) , do Haras "La Qucrencia", ven-
dida a Eystein Larsen, por' Cr$ 35. 000,00. Servida por 
Manitou II. 

O/e/ai (fem., cast., 1951, São Paulo, por Sc'venth Won-
der e Tetragone por Epinard), da Pecuária Anhurnas 
Ltda., vendida ao Haras "São Luis", por Cr$ 1.000.000,00. 
Cheia de Garboleto. 

Cativo (fem., cast., 1957, São Paulo, por Pharel e 
Flõr do Sol por Helium(, da Pecuária Anhumas L(da., 
vendida a Américo Vasone Júnior, por CrS 500.000,00. 
Cheia de Garboleto. 

fundou (ferir.. east., 1955, São Paulo, por Bleneran 
e Uriúna por Sunderland(, do "Stud Encantado", vendida 
ao Haras "Maria Izabel", por Cr$ 450.000,00. Servida por 
Idaho. 

Major (fem., alazã, 1958, São Paulo, por Blenc'ran e 
Dar'ling por Fuli Saiu, do "Stud Encantado", vendida ao 
Haras "São Luis", ler CrS 300.000,00. 

Olijin pio 1 f( , m., cast., 1949, São Paulo, por High She-
riff e Gi'i Gri por Trinidad). do FIaras "São José e Expe-
dici us", vendida ao Haras "Prelúdio", por Cr$ 300.000,00. 
Servida por Parati. 

Fucr',:o Bruto 1 fem., alazã, 1945, Argc'nt iflo, 001' Mé-
dicis c' Piccola por Rico do Haras "São José e Expedic-
tus", vendida ao Haras "Prelúdio", por CrS 3(1(1 (.)(10,00. 
Coberta por Pai'ati. 

Ondulado (fem., cast,, 1951, São Paulo, por Shah 
Rookh e Suefio Blanco por Loaningdale. rio Haras "tia-
pevi''. vendida ao Haras ''Santa Rosa", por Cr$ 300. (100,01). 
Ch ia de Peter's Chuiee. 

Altiva (tem., c'ast,, 1952, São Paulo, por Wood Note 
e Pigra por Zucarello), do Haras "Camanducaia", vendi-
da a Américo Vasone Júnior, por Cr$ 600.000,00. Cheia 
de Xaveco. 

010(91 e dOi (fen., (-ast., 1953, Rio de Janeiro, por 
Cadir e Nútria por Barranquero), do Haras "Camaadu-
caia", vendido ao Haras "Guaiçara", por Cr$ 800.000,00. 
Cheia de Aram. 

Prorrri,ssor'o (ferir., alazã, 1955,   São Paulo, por Para-
diso e Desdenhada por Loaningdal(-, ), do Har'as "Caman-
ducaia", vendida ao Har'as "Guaiçara". por Cr$ 700.000,00. 
Cheia de Al Mabsoot. 

Sonocobu tem., cosi., 1953, São Paulo. por High Sh(-
riff e Copeta por Grau Copete), do Haras "Camanducaia", 
vendida a Américo Vasone Júnior, por Cr$ 700.000,00. 
Cheia de,  AI Mahsoot. 

Prendada (fem,, casi., 1955, São Paulo, por Water 
Street e Giesta por Trunfo), do "Stud Aladim", vendida 
a Mário Bolzan, por Cr$ 105.000,00. Servida por Mo-
1(1 mhi. 

Miss Lu.e,s (tem., cast., 1956, São Paulo, por Matador 
e Christine Nilsson por' Stefan th(' Great), do "Stud Ala-
dum", vendida ar) Har'as "Santa Maneta", por 
CCI 310.000,00. Coherta por Morumbi. 

lSodo lia ) fem., cOsi., 1952, São Paulo, por Antonym 
c' Carc'na por Elecli'on), do Haras "Bocaina", vendida à 
Lúcia Lara Oliveira Grito, por Cr$ 250.01)0,0(1. 

Lo'ei'na (tem., cast., 1955, São Paulo, por Strong 
I'th'Arm (, Primeira por Tiritca'etto) , de Antonio Veriano 
Pereira Neto, vc'ndida a Candido A. Bressar Dores, por 
Cr$ 20.000,00. Coberta por Finaseur. 

K . L . M. 	fc'm., alazã, 1956, São Paulo, por 1 lar e 
M( , ssina por Maranta), de Antonio Veriano Pereira Neto, 
vendida a Américo Vasone Júnior, por Cr$ 600.000.00. 
Sc'r', ida por Kraus. 

Rim Rock' (fem., cast,, 1947, Pernambuco, por Den-
high ( Beli Rock oor Pharos). do Haras "Recreio", ven-
dida ao Haras ''Prc'lúclio''. por Cr$ 410.000,01.). Cheia de 
Minotauro. 

Blos.s'om. (tom., cast,, 1949, São Paulo, por Esquire e 
Camelote paI' Cameronian), do Haras "Recreio", vendida 
a Alex V. S. Slrykei', por,  Cr$ 450.000.00. Cheia de Mi-
001 aur- o. 

Ante a curiosidade geral, um dos animais inscritos é oferecido, 
para pouco depois ser muito disputado. 

S'tcudhoi ( masc'., ('ast., 1955, São Paulo, por Royal 
l"ioest e Staraya por Gr'assgreen), do Haras "Guanaba-
i'a'', vc'ndido ao Haras "Rio Pardo", p°i' Cr$ 200. 001)00. 

Aotibe,s )nlasc,, cast., 1957. São Paulo, por Havei e 
Anne of England por F( , lic'ilation). do Haras "Guanaha-
ra", v('ocilcl() ao .Jockes CluO dc' Barreto ,,, por . 
Ci'?. 	'l 1 1(10.11(1. 

3S  NOITE 

Quun'ei (fem., alazã, 1951, São Paul), por Hc'liac'o (, 
Guriratiba por Maranta), do Haras "Vargem Alegre", ven-
dida a Fausto Suc'ena Rasga, por Cr$ 550.000,00. Cheia 
de Cadui'. 

Von'en /OoS fc'av, alazã, 1956, São Paulo, por Blacka-
miar c' Qur'('ngold por Forniaslerus), do Haras "São José 
e Expedict os", vendida ao Haras "Rio Pardo", por ..... 

CCI 400.11(10.110, Servida por Fastner. 

Beoutg 1 fc'm., cast.,, 1958. São Paulo, por N( , i'ú e 
Ikishma por Donatello II), do Raias ''São José c' Expe-
cliclus'', vendida ao ''Stud Vila Real", por Cr$ 400.000,01.). 
Coloria por Fastoer, 

Àierlrete (fc'm,, torci. rosilha, 1957 São Paulo, p° 
/)lar'kamr,or e Danaé por Formasterus 1, do Har'as ''São 
Jose .' Expedictus'', vendida ao Haras ''Patc'ntc'", por 
Cr? 40(1. 0)10,00. Coberta por Fastner. 
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Relriyh (tem., rasi., 1952. São Paulo, por }-Iigh Sh(-
riff e Ginja por Trinidad) do Haras São José e Expe-
dictus", vendida a José Gomes, por Cr$ 300.00000. Ser -
vida por Maki. 

CO upooJo ( tem., cast., 1914. Arg('ntina, por Similor 
e Ch ulapita por Iniciador), do Haras "Guarehy'', vendida 
no !laias "Santa Maneta por Cr$ 200.000,00. Cheia do 
Marlini, 

Douo Bãu ( fe)n., cost., 1944, São Paulo, por Soa ISo-
qu(-sl e Fugitiva por Darranquero), do Haras "Guarehy", 
vendida ao Haras 'Santa Maneta", por CnS 200.000,00 
Cheia de Martini, 

Rc'froo ( mase., cast., 1951, São Paulo, pon Emperon 
Iraúna p01' El Mufieco), do 1-loras "Santa Barbara", ven-
dido a Antonio Alexandre 51. Lopos, por Cr$ 55.000,00. 

Ou'c-nt ore 1 fem., torcl., 1948, São Paulo, por Good 
Cheer e Zula por D( , nhigh), do Haras "Sanla Barbai a", 
vendida a Estevan Schontag por Cr$ 30, 00(000. Servida 
por Frontenac. 

Veruo? (tem., ('ast., 1954. São Paulo, por Chat( , aurou' 
e La Fouilleuse por Marsyas), cio Haras "Santa Barbara", 
vendida ao "Stud Vila Real", por Cr$ 215. 000,0 Servida 
p01' Xaseo, 	 - 

Togo 'elo (tem., cast., 1953, São Paulo, Por Blue Ba-
ruo e Castelã por Misui'i), do Haras "Santa Barbara", 1 
vendida ao Haras "Piratininga". por Ci'tii (35 000,00. Ser-
vida por ilef tão. 

4 NOITE 

Juojii Reli (tem.. cast., 1951, São Paulo, por Saver-
nake e Hallaharda por Trinidad), de Francisco A. Ladei-
ra, vendida ao Haras "Pirassununga", por Cr$ 20t). 000,00. 
Cheia de Jocelyn. 

Sokyo (fiem., cast., 1953, São Paulo, por Fort Napoléon 
e Guapi por M,ranta), do Haras "Pirajussara", vendida 
ao Haras "Pirassununga", por,  Cr$ 450.000,00. Servida 
por Lucidon. 

Acoé (tem., cast., 1957, São Paulo, por Vagabond II 
e Silis por King Salmon) , do Haras "Mondesir", vendida 
ao Haras 'Santa Maneia", por Cr$ 350.000,00. Servida 
Pol. Quiproquó. 

Kiláorc (tem,, torci., 1951, Sã.) Paulo, por Congratu-
lation e Mab( , l por Helium), do Haras "Morro Grande", 
vendida aos Irmãos Magri, por Cr$ 65.000,00. Servida 
por Rob Roy. 

Oeer Jop (tem., alazã, 1951, São Paulo, por Eboo e 
Tamhóa por Master Vere), do Haras "Ipiranga", vendida 
ao Haras "Guaicara", por Cr$ 500.000.00. Cheia de FIam-
hoyant de Fresnay. 

Olá (fem., cast,, 1958, São Paulo, por Nordic (, Eden 
Rock por Tourbillon), do Haras "Maria Eugénia", venci)-
cia a Pedro Alipio Alves de Camargo. por Cr$ 260.000.00. 

Tornui (tem., alazã. 1956, São Paulo. por Pharas e 
Tamhãa por Mast( ,r Vere), de Franklin Madruga, vendi-
da ao Haras "Pirassununga", por Cr$ 350.000,00. 

Repasse 
Vire-ncio (fem., cast., 1956, São Paulo, por Maki e 

Piroca por High Sheniff), do Haras "São José e Expe-
dictus", vendida ao Haras "Patente", por Cr$ 600.000,00. 
Coberta por Dragon Blanc, 

Libertas (tem., alazã, 1957, São Paulo, por Bieneran 
e Uniúna pai' Sundenland), do "Stud Encantado", vendida 
ao "Stud Garota", por Cr$ 115.000,00. 

Empáfia ( tem., tord,, 1952, São Paulo, por Helium e 
Gualicha por Sargento), de Antonio Veriano Pereira Ne-
to, vendida a Juqueriorano Fagundes, por Cr$ 55.000.00. 
Coberta por Finaseur. 

Xiloi (masc., cast., 1956, São Paulo, por Master Ro-
hin e Floriana por Tropero), do Haras "Camanducain", 
vendido a Benedito Rabelo Cintra, por Cr$ 155.000,00. 

Coreto (fem., cast., 1957, São Paulo, por Pharel e 
Mouguc't por Ehoo), do "Stud JAC", vendida ao Haras 
"Rio Pardo", por Cr$ 160.000,00. 

Bojorclo (fem,, cast., 1958. São Paulo, por Vagabonci 
II e Tropical Splendour por Colombo), do Haras "Monde- 

Um "lad" faz desfilar um dos valiosos animais oferec:dos nos 
leilões do Jockey Club, na Água Branca. 

sir", vendida ao Haras "Bela Esperança", por ......... 
Cr$ 480.000,00. 

Anto (tem., cast., 1957, São Paulo, por Vagabond II 
e Oldina por Bambá 1, cio Haras ''Mondesir'', vendida ar) 
IJaias "Guaiçara", por Cr$ 040.000,00. Cheia de Zuido. 

Ambrosia (tem., cast.. 1957. São Paulo, por Sayani e 
Negrusa por Mil-orle), cio Haras ''Monrtesii - , vend.d 00 

Horas "São Luiz", por Cr$ 550.000,00. 

Abi (fem., alazã, 1957, São Paulo, por Vagabond II 
e Kelpie por L('mnarcbus), cio Haras ''Monctesir", vefldi-
da ao Haras "São Luiz". por Cr$ 500.000,00. 

Tiguiou (tern.,tord.. 1957, São Paulo. por Pai-ali e 
Tordulita p01' Buscapó, do Haras "Morro Grande", vendi-
da a Estevão Srbontag, por Cr$ 130.000,00. Servida por 
Achc'ron. 

Busco (t( ,m,, cast., 1955. Sã)) Paulo, por Briton e 
Beaune por Harpalo). do Haras "Morro Grande", vendida 
ao Haras "Cinamono", por Cr$ 145.000,00. Cheia de Rob 
Roy, 

Purito-oo (t(, m., alazã, 1945, Argentina, por High Ta-
hie e Vuciva por Tresiete), do Haras "Ipiranga", vendida 
ao Haras "Cinamono". por Cr$ 405.000,00. Coberta por 
Flamhoyant de Fresnay. 

Hoobo' (tem., alazã, 1959, São Paulo, por Destino e 
Bnillosa por Ix). do Hai'as "Ipiranga", vendida ao 1-Taras 
"La Querencia". por Cr$ 395.000,00. Cheia de Foun Hilts. 

Morli. Muros go (tem., cast., 1957. São Paulo, por BolO 
Street e Barezinha Linda por His Highness), de Antbur 
Orlando, vendida a Dirceu Simões de Medeiros, por - - - - 
Cr$ 100. 000,00. 

Viena (fem., cast,, 1956, São Paulo, por Heron e Gni 
Cri por Trinidad), do Haras "Sã)) José e Expedictus", 
vendida ao Haras "Prelúdio", por Cr$ 500.000,00. Servida 
por Dragon Blanc. 

Totais 
1 .a noite - 14 animais: Cr$ 4.185.000,00 
2. 	noite - 13 animais: Cr$ 5.575.000,00 

noite - 11 animais: Cr$ 2.815.000,00 
noite 	- 7 animais: Cr$ 2.175.000,00 

Repasse - 15 animais: Cr$ 4.930. 0000O 
Total geral - 60 animais: Cr$ 19.680.000,00. 
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Esterilidade: Estudo Sinóptico 

de suas causas 

E. A MATERA e A. V. STOPIGLIA 
(1(1 P(((H1(/(((/( 	/( JJtIinu Vetriïui. U. 	 P 

1 GRIPO: CAUSAS DENOMINADAS GERAIS - INDIRETAS - EXÕGENAS - EXTRAGENITAIS 

1 DE ORIGEM GENÉTICA OU HEREDITÃRIA 

A 	Gens ou Fatôres letais: 	Fatôres de caráter hereditário que se manifestam nos descen- 
dentes com ausência da capacidade procriadora nestes indivíduos por causas absolutamente estranhas a 
estados mórbidos ou a imperfeicões dos reprodutores ou geradores. 

B - Intersexualidade: 	Alteração da sexualidade P°1  inversão parcial das glândulas sexuais, e 
conseqüente alteração no dimoi'fismo sexual secundário, concorrendo para a criação de indivíduos que 
não se prestam à função de reprodutores. Observações de Goldschmidt, nos animais. 

2 DEPENDENTES DOS MÉTODOS DE REPRODUÇÃO 

A 	Consangüinidade: «velha arma de dois gumes, útil em certas circunstâncias, nociva em ou- 
tras» (Galli). 

B 	Hibridismo 

3 - DE ORIGEM ALIMENTAR 

A 	De natureza quantitativa: Desnutrição ou Hipernutrição. 
B 	De natureza qualitativa: 

Deficiência de proteínas e de substâncias minerais: Sais de cálcio, fósforo, iõdo, cloreto 
de sódio, etc. Curot afirma «fisiolôgicamente, a impotência e a fecundidade são próprias da desmineializa-
ção e que entre os reprodutor(s, o mais nutrido em sais minerais é sempre o mais fecundo». 

Avitaminoses: Sobretudo da vitamina A. «A carência da vitamina E não determina 
lesões morfológicas grandes, não concorre à perturbação regular do desenvolvimento, porém age em iri-
divíduos de ambos os sexos, interrompendo a função de reprodução»; nos machos, provoca atrofia do 
epitélio germinativo. Nas fêmeas, altera a função ovariana; embora possibilite a fecundação e a nidação, 
a mucosa uterina, nas fêmeas em carência vitamínica, não está em condições de nutrir o embrião que 
em breve morre (algumas espécies) 

4 DE ORIGEM GEMELAR 

Constitui fato notório que as bezerras nascidas de parto gemelar, iunto com bezerro- muito pio-
vàve]mente são candidatas à esterilidade absoluta: <Free-martin». 

5 - DIV5RSAS 

a 	Clima (estação cio ano, temperatura elevada, luz, etc.) 
b) Ambiente. 
e) Trabalho. 
ü) Individuais (Garcia) ; tino de acasalamento. 

II GRUPO: CAUSAS LOCAIS - DIRETAS - ENDÓGENAS 

1 CAUSAS POR DOENÇAS 

A 	Orgânicas, repercutindo qôbre os órgãos da reprodução. 
E 	Infecciosas e parasitárias: Tuberculose, vibriose, brucelose, tricomonose, infecções pióge- 

nas, etc. 

C 	Endócrinas: Distúrbios glandulares de secreção interna. 
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2 - CAUSAS POR DOENÇAS PRÕPRIAS DOS ORGÃOS GENITAIS OU POR INPERFEIÇÕES 
DOS REPRODUTORES: Genitais 

Primeiro: «IMPOTENTIA COEUNDI» 

Machos 	 Fêmeas 

A 	Impedimentos Anatômicos 

a 	Congênitos 

Agenesia de pênis; desenvolvimento deficiente do 
pênis (hipoplasia); alterações na direção do 
pênis (desvio e torção); aderências congêni-
tas; fimose congênita. 

Hipoplasia genital; atresia vulvar e vaginal; hí-
men resinstente (imperfuração do himen - 
«white heifer disease»). 

b - Adquiridos 

Desvio do pênis por trauma (hematoma ou fra-
tura) e retrações cicatriciais; neoplasias; her-
fia escrotal; hidrocele; hematocele; processos 
inflamatórios (acrobustite, balanopostite). 

Infibulação; estenose adquirida da vulva e da va-
gina por cicatrizes acidentais ou operatórias. 
Tumores e cistos da vulva e da vagina. Rup-
tura do períneo; fístula reto-vaginal. 

B 	Impedimentos Funcionais 

Esgotamento sexual; ausência da libido; impedi-
mentos psíquicos (aversão e perversão) 
afecções paralisantes; inflamações da prós-
tata e glândulas acessórias; adiposidade exces-
siva, afecções paralíticas que tornam impos-
sível o «immissio penis». 

Vaginismo (espasmo) 
Impossibilidade de levantamento da cauda. 

Segundo: «IMPOTENTIA FECUNDANDI - GENERANDI - CONCIPIENDI» 

A 	Devido a falta de produção de esper- 
matozóide 

A 1  - Ausência de testículos 

a 	Congênita: anorquidia; pseudo hermafrodi- 
tismo feminino 

b - Adquirida: castração bilateral (orquiecto-
mia) 

A2 	Por criptorquidismo 

a 	Inguinal 
b 	Abdominal 

A3 	Por diminuição acentuada dos 
testículos (micorquidia) 

a 	Congênita: distúrbio geral do desenvolvi- 
mento; alterações congênitas da correlação 
glandular endócrina. 

b 	Adquirida, doenças da correlação entre as 
glândulas endócrinas; pressão sôbre os tes-
tículos (hérnias, tumores) e processos infla-
matórios (orquites). 

A4 	Pela alteração funcional dos tes- 
tículos 

Senilidade precoce; excessos sexuais; desnutrição 
ou hiponutrição; avitaminoses. 

B 	Com produção de espermatozóide  

A 	Devido a falta de produção de óvulo 

A 1  - Ausência de ovários 

a 	Congênita: anovaria; pseudo hermafroditis- 
mo masculino 

b 	Adquirida: castração bilateral (ovariecto- 
mia) 

A2 	Por diminuição acentuada dos 
ovários 

a 	Congênita: distúrbio geral do desenvolvi- 
mento; doenças graves e exauríveis na épo-
ca pré-púbere; alterações congênitas da cor-
relação glandular endócrina. 

b 	Adquirida: alterações adquiridas da corre- 
lação endócrina glandular; processos infla-
matórios dos ovários (ooforites e peri-oofo-
rites) 

A3 	Pela alteração funcional dos 
ovários 

a - Anovúlia definitiva: senilidade precoce 

b - Anovúlia temporária: ação hormonal (corpo 
lúteo e degeneração cística folicular), des-
nutrição, avitaminoses. 

B - Com produção de óvulos 
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E' 	nu Capacidade de Fe cundacão, porém impedido por: 

131 	Causas biológicas: Quimiotaxia 	 131 	Causas biológicas. Quimiotaxia 
negativa espermo-ovular 	 negativa óvulo-espermática 

B2 	Causas mecânicas 

a - Ejaculação extravaginal: anti-coito e pós 
coito; liipospadia e epispaclia. 

b 	Oclusão cio epidíclimo e dos ductos deferen- 
tes. 

Causas funcionais  

132 	Causas tóxicas- •. Destruição de 
espermatozoicle por acidez vagi-
nal, substâncias espermatóxicas 
de origem inflamatória; mucosi-
dade vagino-cervical. 

B3 	Causas mecânicas 

a - Com sede nos ovários: esnessarnento da tú-
nica alhugínea; aderências totais periovári-
cas; englobamento em massa tumoral; es-
cassez acentuada de líquido folicular. 

b - Com sede nas trompas: atresia obliteração 
e obstrução do lume; divertículos tuháiicos; 
flexão; infantilismo das tiompas; inflama-
ções (salpingite, <hycirosalinx , pvosal-
pinx ) - 

e - com sede uo útero: anomalias e hipopiasia 
Paratopias; metropatias e tumores. 

d 	com sede na cérvx: atresia cervical, congt - 
nita e adquirida; estenose dos orifícios, ex-
terno e interno; oclusão e rigidez do canal 
cervical; desvios cio colo; tampões mucosos; 
cervicítes e tumores. 

e 	com bode na vaiva: at'esias e septos par- 
ciais congênitos e adquiridos; prolapso úte- 
i'o-vaginal comunicações anormais, com e 
bexiga, com o reto; inflamações e tumores. 

f - com sede na vulva e no períneo : estreita-
mento vulva' acentuado; cicatrizes; anoma-
lias de conformação; fístulas. 

B4 - Causas funcionais 

- Com incapacidade de fecundação 

Espermatozóides pouco sensíveis ao estímulo qui- 	Õvulos imaturos 
miotático. 	 Revestimento do óvulo, pelo qual se torna 

Alterações morfológicas dos espermatozóidcs. 	 meável ao espermatozóide. 
Oligoespermia. 	 Morte do óvulo antes de sei' atingido pelo esper- 
Nccrospermia. 	 rnatozóidc. 

Terceiro: « IMPOTENTIA GESTANDI» 

Nidação anormal do óvulo fecundado devido: 

A -- Irregular desenvolvimento do trofoblasto 
dopendente cio anomalias do espei'matozóde. 

A - Irregular desenvolvimento do trofoplasma 
dependente de anomalias cio óvulo 

E 	Hipoplasia uterina 
C - Repeticão do estio ( calores) 110 período re-

servado à nidação 
D - Alteraçêes do endométrio: atrofia, proces-

sos inflamatórios 
E 	Insuficiência e irregular secreção luteinica 
E - Impossibilidade à progressão do óvulo fe-

cundado na cavidade uterina (gcsta(,ão ex-
trauterina) 



Estatísticas do Turl Paulistano 

Criadores 

N O M E S Apres. 1.°s 2.°s 3.°s 4.°s 5.°s Desc. P R E M 1 0$ 

Roberto 	& Nelson 	Seabra 	............. 99 23 9 12 10 8 37 35.612.000,00 
A. J. Peixoto de Castro Junior 	........ 263 42 36 26 38 31 90 28.354.500,00 
Haras 	«Jahu» 	...................... 124 26 30 11 10 11 36 26.373.000,00 
Haras «São José e Expedictus» 	........ 221 29 34 25 30 18 85 17.501.000,00 
Haras 	«Ipiranga» 	................... 145 16 26 20 17 10 56 16.017.000,00 
Haras 	««Paraná 	Ltda.» 	.............. 192 26 17 17 27 15 90 14.928.500,00 

Haras 	«Patente» 	.................... 196 20 26 29 30 16 75 12.858.500,00 

José 	Paulino 	Nogueira 	................ 102 18 15 21 9 4 35 10.793.500,00 

Haras 	«São 	Luiz» 	.................... 117 16 12 15 15 12 47 9.009.500,00 

Roberto 	Alves 	de 	Almeida 	............ 80 14 12 8 9 11 26 8.613.000,00 

Haras 	«São Bernardo S. A.» 	.......... 117 11 15 18 12 8 53 8.224.250,00 

Haras 	«Faxina» 	 ....... .. ............ 87 12 12 11 11 9 32 8.175.500,00 

Terra Nova S. A. - Agro-Pecuária 93 13 8 9 10 9 44 7.568.000,00 

Haras «Artim» 87 10 13 12 14 5 33 6.930.000,00 . 
Haras 	«Santa 	Maneta» 	.............. 41 4 7 3 5 2 20 6.830.500,00 

Haras «São Bento» .................. 90 11 11 10 15 12 31 6.534.000,00 

Henrique 	Bastos 	Filho 	................ 25  3 2 4 3 2 11 6.287.500,00 

Haras «Boa Vista» ................... 103 10 12 11 16 10 44 6.061.500,00 

«Fazenda Nova» 	 ........... .......... .52 5 1 7 8 2 29 6.000.000,00 

José Homem de Mello ................. 87  9 13 14 6 9 36 5.985.000,00 

Espólio de Conde Silvio A Penteado . . . 74 10 7 8 9 5 36 4.930.500,00 

Haras «Jaberave» ................... 52  12 3 5 6 3 23 4.683.500,00 

Haras 	«São 	Quirino» 	................. 46 7 7 3 4 6 19 4.361.500,00 

Hugo 	Piccolotto 	...................... 7 1  4 8 6 11 10 32 4.066.500,00 

Fazenda 	«Santa Angela» 	.............. 62 4 10 8 6 6 28 4.035.500,00 

Espólio de Antonio A Assumpção 58 7 9 6 3 3 30 3.713.500,00 

Haras «Louveira» .................... 46 4 10 6 7 3 16 3.649.000,00 

Jeronymo 	Mercio 	Silveira 	............. 30 9 5 2 2 4 8 3.625.000,00 

Almiro Coimbia 	 . 36 8 3 4 7 5 9 3.521.000,00 

Cia. Agrícola 	«Santa Cruz» 	............ 49 5 6 5 7 6 20 3.368.000,00 

Pasc1oal 	Conzo 	...................... 57 5 7 10 5 5 25 3.339.000,00 
Luiz 	G. 	A. 	Valonte 	.................. 37 4 5 3 4 6 15 3.215.500,00 
Haras 	«Anhanguera» 	................ 41 5 8 4 8 5 11 3.049.500,00 
Remonta e Veterinária do Exército 33 5 3 - 2 2 21 3.030.000,00 
Haras 	«Itapevi» 	..................... 43 6 2 6 2 5 22 2.878.500,00 
Raul Veiga 	de Barros 	................. 47 5 3 5 9 3 22 2.826.000,00 
Haras 	«Morro Grande» 	................ 50 3 6 6 7 3 25 2.804.000,00 
Haras 	«Calunga» 	.................... 37 4 5 4 6 2 16 2.555.000,00 
Herminio 	Brunatto 	................... 51 5 2 8 5 5 26 2.402.500,00 
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Reprodutores 

N O M E S Apres. 1.°s 2.°s 3.°s 4.°s 5.°s Desc. P R É M 1 O S 

Royal Forest - 1946 - (Bois Roussel) 53 8 3 7 1 3 31 29.690.000,00 
Burpham - 1946 - 	 (Hyperion) 	.......... 20 7 4 3 - 6 14.098.000,00 
Fair Trader - 1942 - (Fair Trial) 135 22 14 13 16 12 58 12.043.000,00 
Beaupré - 1949 - (Badruddin) 1 1 .- - 12.000.000,00 
Prosper - 1948 - (King Salmon) 107 14 21 13 15 13 31 10.953.000,00 
Coaraze 	- 	 1942 	- 	 (Tourbilion) 	......... 144 16 15 21 13 12 67 10.914.000,00 
Adil 	- 	 1951 	-(Epigram) 	.............. 74 14 20 6 5 7 22 9.650.000,00 
Flamb. de Fresnay - 1948 - (Pharis) 58 9 11 9 9 4 16 8.904.000,00 
Sayani 	- 	 1943 	- 	 (Fair 	Copy) 	.......... 88 17 10 8 13 7 33 7.494.500,00 
Pewter Platter - 1947 - (Owen Tudor) 	. 79 14 9 10 10 3 33 7.066.500,00 
Blackamoor - 1939 - (Badruddin) 82 11 11 12 13 4 31 6.790.500,00 
Faublas 	- 	1950 	- 	 (Pharis) 	............. 87 10 11 11 11 5 39 6.649.750,00 
Quixú - 1951 - (Formasterus) 24 3 5 2 3 11 6.224.500,00 
Sandjar 	- 	 1944 	- 	 (Goya 	II) 	........... 51 9 8 6 5 6 17 5.822.000,00 
Nordic 	- 	 1952 	- 	 (Relic) 	............... 61 11 7 5 8 6 24 5.743.500,00 
Kameran Khan - 1948 - (Tehran) 74 8 10 8 8 10 30 5.709.500,00 
Strong i'th'arm - 1947 - (Nearco) 71 12 4 3 10 5 37 5.314.000,00 
Jabuti - 1945 - (Formasterus) 12 1 1 4 6 5.303.500,00 
Peter's Choice - 1948 - 	 FaiIford) 80 9 5 10 6 14 36 5.073.500,00 
Manguari - 1945 - (King Salmon) 25 8 3 3 3 1 7 4.974.000,00 
Pharel 	- 	 1950 	- 	 (Djebel) 	.............. 46 9 7 5 4 6 15 4.687.500,00 
Paradiso 	- 	1947 	- 	 (Dante) 	............. 57 7 7 10 7 3 23 4.630.500,00 
Cyro - 	1950 - 	 (Lenham) 	............... 55 7 7 8 3 5 25 4.599.000,00 
Morumbi - 1949 - 	 (Eboo) 	.............. 60 5 11 5 7 6 26 4.569.500,00 
Minotauro 	- 	 1943 	- 	 (Orteilo) 	.......... 32 8 3 4 7 3 7 4.479.500,00 
Astrólogo - 1949 - 	 (Pizarro) 	........... 62 6 12 11 5 7 21 4.427.500,00 
Swallow Tail - 1946 - (Bois Roussel) 	. . . 24 5 1 2 6 3 7 4.372.500,00 
Wood Note - 1942 - (Bois Roussel) 47 5 6 8 7 1 20 4.213.000,00 
Fort Napoleon - 1947 - (Tourbilion) 55 7 9 5 8 4 22 4.180.500,00 
Orbaneja - 1948 - 	 (Goya II) 	........... 55 4 7 11 5 3 25 4.110.000,00 
Djernlah 	- 	1948 	- 	 (Djebel) 	............. 72 6 8 8 12 10 28 3.954.000,00 
Fighting Chance - 1940 - 	 (Mahmoud) 	. 65 7 5 6 10 5 32 3.767.500,00 
Bahari 	- 	1946 	- 	 (Biguá) 	............... 63 4 6 7 8 6 32 3.431.500,00 
Eboo 	- 	1945 - 	 ([Jmdwar) 	.............. 35 7 6 5 1 1 15 3.375.000,00 
Legend of France - 1935 - (Dark Legend) 4 2 1 - 1 3.355.000,00 
Mon Chéri - 1948 - (Admiral Drake) 19 1 - 3 6 9 3.311.000,00 
Iror 	- 	 1945 	- 	 (Jock) 	.................. 38 6 2 3 9 18 3.217.500,00 
Big Red - 1944 - 	 (The Druid) 	.......... 58 5 9 9 8 4 23 3.158.000,00 
Cadi 	- 	 1951 	- 	 (Cadir) 	................. 14 4 1 3 3 3 3.145.000,00 
Lucidon 	- 	 1954 	- 	 (Alycidon) 	.......... 28 6 2 4 3 2 11 2.982.500,00 
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Avós Paternos 

N O M E S Apres. 1.°s 2.°s 3.°s 4•0 5 5.s Desc. P R E M 1 O S 

Bois 	Roussel 	......................... 205 26 21 29 28 12 89 43.097.500,00 
Formasterus 	......................... 278 18 38 32 36 20 134 24.282.500,00 
Pharis 	.............................. 223 28 33 32 29 14 87 21.723.500,00 
Badruddin 	.......................... 90 12 12 12 15 4 35 18.940.500,00 
King 	Salmon 	......................... 165 27 25 19 20 19 55 18.193.500,00 
Tourbilion 	.......................... 213 28 24 27 23 16 95 17.056.500,00 
Hyperion 	........................... 25 9 4 3 1 1 7 14.898.000,00 
Fair 	Trial 	........................... 149 22 16 15 119 15 62 12.555.500,00 
Goya 	II 	............................. 125 16 16 19 13 10 51 11.376.500,00 
Epigram 	............................ 74 14 20 6 5 7 22 9.650.000,00 
Djebel 	.............................. 129 17 15 14 16 16 51 9.401.500,00 
Nearco 	............................. 106 18 8 8 14 7 51 8.054.000,00 
Owen 	Tudor 	......................... 84 16 9 10 12 3 34 7.886.500,00 
Fair 	Copy 	........................... 88 17 10 8 13 7 33 7.494.500,00 
Hunter's 	Moon 	....................... 77 9 9 8 7 6 38 5.568.000,00 
Relic 	............................... 611 11 7 5 8 6 24 5.743.500,00 
Tehran 	.............................. 71 8 10 8 8 10 30 5.709.500,00 
Solario 	............................. 77 14 3 6 9 10 35 5.530.500,00 
Eboo 	............................... 64 7 11 6 7 6 27 5.299.500,00 
Fairford 	............................ 80 9 5 10 6 14 36 5.073.500,00 
Felicitation 	......................... 81 9 13 7 8 10 34 5.048.500,00 
The 	Druid 	.......................... 77 9 13 12 9 6 28 5.020.500,00 
Pizarro 	............................. 71 7 13 11 5 7 28 4.967.500,00 
Bahram 	............................ 76 9 8 10 15 6 28 4.844.000,00 
Dante 	.............................. 57 7 7 10 7 3 23 4.630.500,00 
Lenham 	............................. 55 7 7 8 3 5 25 4.599.000,00 
Ortelio 	.... 	 ............. 	........... 32 8 3 4 7 3 7 4.479.500,00 
Mahmoud 	........................... 65 7 5 6 10 5 32 3.767.500,00 
Admiral 	Drake 	....................... 22 2 1 3 6 10 3.748.500,00 
Biguá 	.............................. 63 4 6 7 8 6 32 3.431.500,00 
Seventh 	Wonder 	...................... 48 5 5 9 4 3 22 3.386.000,00 
Umidwar 	............................ 35 7 6 5 1 1 15 3.375.000,00 
Dark 	Legend 	......................... 4 2 1 = 1 3.355.000,00 
Jock 	................................ 38 6 2 3 9 18 3.217.500,00 
Cadir 	............................... 14 4 1 3 3 - 3 3.145.000,00 
Alycidon 	............................ 28 6 2 4 3 2 11 2.982.500,00 
Fuli 	Sail 	............................. 44 5 8 6 2 1 22 2.921.000,00 
Trinidad 	............................ 39 6 3 4 7 3 16 2.836.000,00 
Swallow 	Tail 	........................ 24 6 3 2 1 12 2.810,000,00 
The 	Phoenix 	......................... 70 4 4 7 7 13 35 2.751.500,00 
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Avós Maternos 

N O M E S Aprs. 1.0 5 2.°s 3. 0 5 4.°s 5.o s Desc. P R È M 1 O S 

Hunter's 	Moon 	....................... 18 3 1 1 13 26.250,000,00 
Fastnet 	............................. 14 4 1 - 9 12.750.00000 
Bhopal 	............................. 1 1 = 12.000.000,00 
Good 	Cheei' 	.......................... 95 9 12 9 13 15 37 11.097.500,00 
Maranta 	............................ 102 18 15 12 14 9 34 9.739.000,00 
Formasterus 	......................... 126 13 27 15 17 8 46 9.337.000,00 
King 	Salmon 	......................... 75 10 5 7 13 13 27 9.099.000,00 
Turkhan 	............................ 31 7 3 5 3 3 10 6.181.250,00 
Congratulations 	...................... 55 7 7 9 5 3 24 5.238.500,00 
Duplicate 	........................... 18 1 2 1 4 1 9 5.221.000,00 
Trinidad 	............................ 64 9 8 5 9 9 24 4.823.500,00 
Antonyrn 	............................ 67 6 12 6 8 6 29 4.660.000,00 
Wood 	Note 	........................... 28 7 8 3 2 1 7 4.495.000,00 
Helium 	.............................. 69 7 9 7 7 8 31 4.433.000,00 
Seventh 	Wondei' 	..................... 54 8 6 5 6 3 26 4.430.000,00 
Fighting 	Chance 	...................... 67 6 9 12 9 5 26 4.330.000,00 
Pizarro 	............................. 75 7 6 13 4 8 37 4.326.500,00 
Maharajá 	........................... 14 4 6 - 1 3 3.772.500,00 
Emperor 	............................ 18 4 3 1 - 4 6 3.325.000,00 
Big 	Red 	............................. 38 6 4 4 6 4 14 3.276.500,00 
Solar 	Glen 	........................... 48 5 4 9 6 5 19 3.235.500,00 
High 	Sheriff 	......................... 39 5 6 6 3 2 17 3.210.000,00 
Cartujo 	............................. 51 4 6 6 6 4 25 3.106.500,00 
Coaraze 	............................. 28 4 8 6 3 1 6 3.031.000,00 
Rosemary 	Row 	....................... 51 5 6 5 11 5 19 3.031.500,00 
Funny 	Boy 	.......................... 19 5 1 3 2 2 6 2.742.500,00 
Téléférique 	.......................... 29 5 4 3 3 14 2.727.500,00 
Nearco 	.............................. 24 6 2 2 1 13 2.609.000,00 
Claro 	............................... 5 4 1 2.600.000,00 
Sandjar 	............................. 33 3 4 7 6 4 9 2.596.000,00 
Vagabond 	II 	......................... 32 5 3 4 3 4 13 2.590.500,00 
Fairbland 	........................... 24 4 6 4 1 1 8 2.543.000,00 
Fort 	Napoleon 	....................... 32 4 3 3 7 3 12 2.484.500,00 
Phidias 	............................. 1 1 - 2.400.000,00 
Blue 	Baron 	.......................... 22 5 3 3 - 6 5 2.336.500,00 
Bieneran 	............................ 32 2 4 5 6 5 10 2.254.500,00 
Metódico 	............................ 25 5 3 3 6 3 5 2.227.500,00 
Pharis 	.............................. 28 2 2 5 3 1 15 2.182.500,00 
Royal 	Dancer 	........................ 23 6 - 4 3 4 6 2.179.000,00 
Galcador 	............................ 3 1 1 - - - 1 2.150.000,00 
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