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órgão oficial das Comissões 

de Fomento e Turf do 

Jockey Club de São Paulo 

Redator Responsável: Superação  
ANTERO DE CASTRO 

A chamada "Lei do Turfe" - n.° 4.096, de junho de 
1962 - que hoje, devidamente regulamentada, rege os desti-
nos do esporte hípico nacional, no seu Artigo 2. 0 , que rela-
ciona as condições exigíveis das entidades turfísticas que 
peçam o devido registro, estabelece a obrigatoriedade de que 
figure nos estatutos da entidade "o objetivo primacial de fo-
mentar a produção do puro-sangue de carreira no País (letra 
b do n.° 3 do parágrafo 1). Na verdade, êste princípio é, a um 
só tempo, o fundamento mais sólido e o objetivo mais alto 
das corridas de cavalos. 

NA CAPA 	 - 
O Jockey Club de São Paulo, lia vários anos já, deixou 

Num dos postos do Horas 	 de ser apenas um promotor de corridas. Tivesse assim agido, 
"São José", cinco reproduto- 	 estaria, da mesma forma, ainda que de modo muito mais 
ros, outrora clássicos éguas, 	 restrito, enquadrando-se harmônicamente no espírito das 
obrigam-se do conícula à 	 leis (pois que as anteriores adotaram o mesmo princípio bá- 
sombra da cobertura de um 	 sico), já que, realizando corridas, estaria testando a "matéria- 
bebedouro. Todas esperam 	 prima" obtida nos haras; realizando a seleção dos produtos 
suas primeiros crias. São elos 	 que, depois, reverteriam às fazendas já devidamente "promo- 
Borgonha, Anabela, 	 vidos"; e valorizando a criação do País. A estas justificativas 
Brigitte, Volúsia e Amaralina. 	 poder-se-iam juntar, se necessário, os valiosos subsídios pro- 

porcionados pela realização dos leilões anuais, sob financia-
mento do próprio clube. 

Todavia, o Jockey Club de São Paulo, desprezando aquela 
política, cômoda sem dúvida, mas tràgicamente acanhada, 
lançou-se na luta pelo desenvolvimento efetivo da criação 
nacional do puro-sangue, destinando ao empreendimento a 
maior parte de sua receita, de sorte que tornou-se, em pouco 
tempo, na mola-mestra da "elevage" paulista, que representa 
o "celeiro" maior do esporte hípico nacional, e agora logrou 
inclusive no estrangeiro um invejável renome. 

O Pôsto Agropecuário de Campinas, que substituiu o 
primitivo Pôsto de Monta do Ferreira, hoje em plena ativi-
dade produtiva, comprova de forma eloquente, aos nossos 

ANO 3 	 olhos e aos dos estrangeiros que o vêm visitando, e que da 
obra se admiram, que o Jockey Club de São Paulo superou 

JULHO 	 em muito os objetivos que tiveram em vista os legisladores, 
quando redigiram as sucessivas leis que dão fôrça "oficial" 

1.963 	 às atividades turfísticas no País. 
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Harkhan, filha de Palmarelia, bateu 

nove potrancas no «Firmiano Pinto» 

O Prêmio "Firmiano Pinto", (nuio cm'acteristico 

tecnico marcante é o de ser destinado ás poti'ancis 
inéditas, assim como o "Herculano de Freitas" é 
"chamado" para potros em identica condição, é, por-

isso mesmo, não apenas peculiar, mas valioso. Su-
cede que a disputa pode ser o ponto de partida para 
os animais menos precoces, e tem havido, efetiva-
mente. parelheiros que se iniciaram nesta etapa 
mais tardia, alcançando a esféra clássica. Por outro 
lado, é estimulo aos proprietários e aos treinadores, 
de vez que êles podem aguardar mais tranquilos a 
estréia dos seus animais não precoces, na certeza 
de que poderão fazê-lo em prova de boa expressão 
técnica. Nesta temporada. o 'Firiniano Pinto" reu-
niu dez potrancas, algumas de esplendidas origens, 
filhas que eram de reprodutores de nomeada. 

Harkhan correspondeu 
Uma das potrancas de "fina" origem e que me-

lhores exerci-cios possuia, era Harkhan, tanto assi,m 
que o "handicapeur" colocou-a como n.o 1 da pro- 
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va: e. de fato, a pensionista de Aiiiaiiiio Magalhães 
correspondeu. 

Belote esgotou-se durante os trabalhos de ali-
e atnenlo. ai i'azando, pois, a nastida, que resultou 
algo desfavorável para Genci'ala. Djainal foi a p11-

mci, a a despontar. aparecendo dcpos, Uronda, Dié-
eia, Bui'iola e Daisv Mae. Na cii iva, Diéeia forcou 

bastante e acabou por dominar Uronda, passando a 
correi' no encalço de Djamal. Na entrada da reta. 
Djamal desgarrou, do que se valeu Uronda par ~i, 
avançando por dentro, tomar a ponta e abrir pro-
gressiva vantagem. Quando a prova parecia estar 
a mercê de Uronda. Hai'khan, que estivera alheia á 
luta e postada no "fundo" do pelotão começou a 
progredir violentamente, chegando a tempo de li-
vrar meio corpo de vantagem sêbre sua veloz rival. 
Generala, a despeito do preuizo sofrido na partida, 
logrou dominar Daisy Mac, obtendo a terceira co-
locação. 
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Harkhan, montada por Alekisian Ártin, deixa garbosamen-

te a pista, após seu belo triunfo no "Firmiano Pinto". 



Na entrada da reta, a prova promete tomar contornos de-
finitivos: Uronda ponteia e Harkhan inicia o seu avanço. 

250 metros antes do disco, Uronda já vem apanhando, sob ci 
ameaçada crescente de Harkhan; as demais vêm agrupadas. 

Resumo Técnico 

3. 0  - GENERALA (tem., cast., 3 anos, de São Paulo, por Coa. 
raze e Ponta Porá, do "Stud Primavera"), Pierre Vaz, 
56 quilos. 

40 . DAYSE MAE (fero., tord., 3 anos, de São Paulo, por 
Blackamoor e Royalty, dos Haras "São José e Expe-
dictus"), Gastão Massoli, 56 quilos. 

50 - INDIAN (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por Pewter 
Platter e Cloche, do sr. Roberto K. Maluf), Edgar 
Gonçalves, 56 quilos. 

6. 1  - BELOTE (tem., alazão, 3 anos, de São Paulo, por Cobalt 
e Bénédictine, do "Stud Seabra"), Francisco Irigoyen, 
56 quilos. 

7•0 . DIÉCIA (fero., cast., 3 anos, de São Paulo, por Cadir e 
Palma, do Haras "São Miguel"), Horacyr C. Silva, 
56 quilos. 

8.0 - BURIÕLA (tem., cast., 3 anos, de São Paulo, por Astró-
logo e Uliria, do sr. José Homem de Mello), Fidelis 
Sobreiro, 56 quilos. 

9•0 . ECLATANTE (tem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Flamboyant de Fresnay e Oistria, do Espólio do Conde 
Silvio Alvares Penteado), Augusto Cavalcanti, 56 quilos. 

Prêmio "Firmiano Pinto" (ani.macão) 	Para 
potrancas nacionais de 3 anos, inéditas 	1.400 me- 
tros (areia) 	Prêmios: CrS 960.000,00, sondo CrS 
600.000,00 á primeira colocada; CrS 180.000,00 á se-
gunda; Cr$ 120.000,00 á terceira; e CrS 60.000,00 á 
quarta. Aos criadores, 10 . 

1.0 - HARK1-IAN )fem., cast.. 3 anos, de São Paulo, por Ka. 
meran han e Palmareila. do "Stud Rosana"),Alekisian 
Artin, 56 quilos 

2.0 - URONDA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por Fiam-
boyant de Fresnoy e I'.ouda, do sr. Josá Eigard Queiroz 
Ferreira), Josã Alves, 56 euilos. 

4* 	, 

O disco está próximo: Harkhan intensifica o assédio à van-
guardrri Urondo: Daisy Mae, Generada e Indiam depois. 
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loY DJAMAL fein.. alazão, 3 anos, de São Paulo, por F'ort 
Napóleon e Sodóma, dos Haras "São José e Expe-
dictus"), Francisco Peres, 56 quilos. 

Tempo, 92" e 5 10 (areia leve) 	Diferenças: 
meio corpo e cinco corpos 	Criador, Haras "Pie- 
colotto" (sr. Hugo Piccolotto). Treinador, Amazilio 
Magalhães. 

Origem da Ganhadora 

Harkhan provém de sólidas linhagens, já que 
da aliança de Palmarelia, sua mãe, com Kameran 
Khan, seu pai, não apenas resultara na produção de 
Ditosa, mas também do esplendido Fogoso, e agora 
dela própria. Por outro lado, Palmareila, Com Nor- 

dic, produziu Genaide, um dos melhores valores da 
ala feminina de sua geração. 

Aliás, Palmareila é bem um dos frutos da sadia 
poliLica do Jockey Club de São Paulo de importar 
animais destinados á reproducao, vendendo-os aos 
ci iadores sob financiamento. Palmareila, com efei-
to, faz parte de um lote de éguas européias trazidas 
pela Seiedade para reforçar o piantél de reprodu-
toras em serviço nas fazendas brasileiras. 

A produção da égua francesa Palmareila, infe-
lizmente já desaparecida, é a seguinte: 

1956 Ditosa, por Kameran Kha ii 

1957 Enolina, por Coaraze 

1958 Fogoso, por Kameran Khan 

1959 Genaide, por Nordir 

1960 - Harkhan, por Kamern Khan 



Com categoria, Leigo derrotou Golf 

e Pantheon no «Raphael de Barros» 

Excelentes animais "a' enaticos", entre eles Pan-
thecn GuJf e Leigo, representantes de três diferentes 
gerações, participaram da disputa do tradicional 
Grande Premio "Raphael de Barros", prova que 
abriu a sequencia das disputas mais imp ortantes do 
mês de julho. Na verdade, não obstante o dificil per-
curso de 2.400 metros, a prova apresentou desfecho 
absolutamente normal, pois os três primeiros postos 
foram ocupados pelas maiores forças, ainda que 
uma delas, Panlhe°n, tivesse se ressentido de antigo 
mal fisico e, pois. mancasse  

a primeira colocação, não encontrando maior resis-
tencia de parte de Pêlo Duro, sobre quem livrou, 
de imediato, dois corpos. Já então, notou-se que 
tanto Golf quanto Pantheon procuravam também 
melhorar suas posições. Em meio á segunda curva, 
Pantheon passou para o terceiro lugar, e Golf para 

Leigo, o herói 

Após uma partida normal, Leigo e Pêlo Duro 
foram os primeiros a despontar. No inicio da pri-
meira curva, Leigo, então na vanguarda, deixou-se 
ultrapassar por Pêlo Duro, ao tempo em que Palace 
e Hit Parade aproximavam-se do filho de Mon 
Chéri. com  os demais acionando mais atrasados, 
correndo Heros no ultimo posto. No final da reta 
aposta. Leigo. que corria a puro galope", buscou 
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Leigo, tendo Lodegar Bueno Gonçalves no dorso, uma vez 

assegurado o triunfo, apresta-se para voltar à pesagem. 
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o quarto. Na reta final. Leigo, correndo sempre com 
rara desenvoltura, distanciou Palace, que então pre-
cedia Pantheon e Golf, que logo progrediram e por 
ele passaram, tentando descontar o terreno que os 
separava do vanguardeiro. Leigo no entanto, tinha 
muitas reservas de energia e, na verdade, não chegou 
a se aperceber dos esforços dos adversarios, 
ganhando em facil estilo. GoIf e Pantheon lutaram 
vivamente pela dupla, que coube a Golf. 

Resumo técnico 
Grande Premio "Raphael de Barros" (classico) 

2.400 metros (areia) Para produtos nacionais 
de 4 e mais anos - Premios: CrS 1.920.000,00, sendo 
CrS 1.200.000.00 ao primeiro; CrS 360.000,00 ao se-
gundo; CrS 240.000.00 ao terceiro: e CrS 120.000,00 
ao quarto colocado - Aos criadores, 10 

•4 
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Na primeira curva, ponteia Pêlo Duro, com Hil Parade, que 

encobre Leigo; depois, GoIf, Heros, 	Pantheon e Harakiri. 
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No inicio do reta final, Leigo iá corre solto, enquanto 
Pantheon tem pequena vantagem sobre Palace; Gaif depois. 

1.0 - LEIGO 4 anos. east., masc., São Paulo, por Mon Chéri 
e Santa Beila, do Sr. Paulo Piza de Lara), Lodegar Bueno 
Gonçalves. 58 quilos. 

2.0 - GOLF 5 anos, cast., masc., São Paulo, por Flamboyant 
de Fresnay e Gargalhada, do "Stud Aranha & Aluizio"), 
Luiz Rigoni. 61 quilos. 

30 - PAN'IHEON 6 anos, cast., masc., São Paulo. por Cagir 
e Paim Beach, da Sr. Victor Emanuel Bianchig Dendico 
Garcia. 61 quilos. 

4,0 - IIEROS 7 anos, cast., masc., São Paulo, por Violoncelie 
e Fidjetv Niqht, do Sr. Antonio Benedicto), Florisvaldo 
Costa, 61 quilos, 

5,0 . 1-IARAKIRI 4 anos, cast.,, masc., São Paulo, por Manguai'i 
e Gargalhada, cio "Stuci Marilia". Alekisiari Artin. 
58 quilos. 

6.0 - PALACE (4 anos, cast.. masc., Paraná, por Bahari e 
Faraway, do Si'. Ernesto F. Senise, Horacyr C. Silva, 
58 quilos. 

7,0 . PÊLO DURO 15 anos, east.. masc.. São Paulo. por Pharas 
e Vividora, do "Stud Otro Lance"),Geraldo Almeida, 
51 quilos. 

8. 1  IIIT PARADE (4 anos, cast., masc., São Paulo, por Fiam-
hoyant de Fresnay e La Chatelaine, do Sr. Raymond 
Naufal), José Alves, 58 quilos. 

Não correu Iberius. Tempo, 155" e 8 10 (areia 
leve) Diferenças: dois corpos e meio e um corpo 
- Criador, Haras "Antenor de Lara Campos" - 
Treinador, Roberto de Oliveira Filho. 

Em frente às apregoaçoes, Leigo corre com firmeza, sem 
"se aperceber" dos esforços de Golf. Pantheon atropela. 

7 



Campanha e origem 

Leigo, que não foi dos elementos precoces de 
sua geração, firmou-se, todavia, como dos seus me-
lhores valores, talvez por isso mesmo. Seus mais 
brilhantes desempenhos ocorreram na pista de areia, 
ou então na de grama pesada. Foi, de fato, em pista 
anormal que potro paulista venceu o Premio "José 
de Souza Queiroz", derrotando Cajado, Fulgente, 
Dou Bolinha, Ham'n'Eggs e mais nove animais, em 
144" e 9 10 para os 1.800 metros. Também foi na 
grama pesada, que ele obteve o terceiro lugar no 
"Derbv Sul-Americano", levantado por Tranquilo 
sobre Don Bolinha. 

Tendo vencido quatro vezes e obtido mais três 
colocações, os ganhos de Leigo somam CrS  

5.370.000,00, dos quais, CrS 2.100.000,00 correspon-
dem aos primeiros lugares. 

Leigo é um dos quatro animais que a égua 
francesa Santa BeiJa produziu no País A boa adapta-
ção demonstrada pelo produto em foco, em dis-
tancias de meio-fundo, não poderia mesmo surpre-
ender, pois sua mãe é filha de Phidias (Pharis-
Pharos), e seu pai é Mon Chéri, descendente de 
Admiral Drake (Craig an Eran-Sunstar). 

A produção de Santa BeIla é a seguinte: 

1955 - Horta, por Guaraz 

1956 - Vazia de Mon Chéri 

1957 - Abortou de Mon Chéri 

1958 - Kelatá, por Mon Chéri 

1959 - Leigo, por Mon Chéri 

1960 Mazurka, por Cyro 

1961 - Vazia de Cyro 

0 

111  

- 
- 1 

O angulo permite constar o autoritário exito de Leigo: 

Golf resiste a Pantheon, rio luta pelo segundo lugar. 
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loio Valentão exibiu boa categoria 

vencendo o «Herculano de Freitas» 

Na mesma tarde em que foi cumprido o G. P. 
"Raphael de Barros", disputou-se também o prêmio 
"Herculano de Freitas", sem que esta prova de ani-
mação nem porisso tivesse sido prejudicado no que 
toca ao brilhantismo de sua disputa, e menos ainda 
à sua capacidade de atrair a curiosidade do público, 
e sobretudo dos técnicos. É que, como já acontecera 
com o "Firmiano Pinto", corrido no dia anterior, a 
prova congregou animais inéditos de três anos; des-
ta feita, potros. O resultado teve a virtude de cor-
responder inteiramente, emergindo do heterogêneo 
e valioso lote de competidores, Ioiô Valentão, ani-
mal de esplendida origem e de físico deveras 
atraente.  

ainda o feito do ganhador, que mostrou coragem e 
categoria. 

Quelumen, Gailant Boy e Que Dilema despon-
taram primeiro e travaram luta precoce. Na curva 
Quelumen começou a desgarrar, o que possibilitou 
passagem livre para seu companheiro Que Dilema, 
então bem junto da cerca interna. Com  efeito, Que 
Dilema tomou a primeira colocação assim que foi 
completada a curva, e, uma vez abordada a reta fi-
nal, tentou fugir para o disco. Embora tivesse am-
pliado sua vantagem, Ioiô Valentão, que fora colo-
cado aos poucos e prudentemente, realizou vigorosa 
atropelada, chegando a tempo de alcançar Que Di- 

Percurso movimentado 

A partida não foi demorada, mas, infelizmente, 
dois parelheiros sofreram prejuizos: Benvólio, que 
não partiu, e Ioiô Valentão, que atrasou-se algo. Na 
verdade, este incidente serviu para valorisar mais 

Co ,lon.o 	SOo Paulo. 1960 
	

loiô Va!ertào repetiu o exito de iKameran Khan, cujo filha 

Harkhan havia, na iornada anterior, também vencido. 
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Na reta final, os componentes da parelha 1 - Que Dilema 

e Quelumen - ponteiam; loiô Valentão aciona em terceiro. 

do de forma a ficar alheio à primeira luta, avançan-
do apenas nos momentos decisivos. 

Resumo técnico 

lema ainda relativamente longe do disco, para ven-
cer com facilidade. Que Dilema, esmorecendo muito, 
deixou-se bater também por Gorharn, que foi corri- 

Prêmio 'HercuIano de Freitas" (animação) -. 
Para potros nacionais de 3 anos, inéditos - 1.400 
metros (areia) - Prêmios: CrS 960.000,00, sendo 
CrS 600.000,00 ao primeiro colocado; Cr$ 180.000,0 
ao segundo: Ci'S 120.000,00 ao terceiro: e CrS ..... 

60.000.00 ao quarto. Aos criadores, 10 

1. 1  - IôIô VALENTÃO (mase., cast .3 anos, de São Paulo. 
por Kameran Khan e Berceuse. do Fiaras "Ipiranga"), 
Antonio Bolino. 56 quilos. 

2° - GORHAM masc.. alazão, 3 anos, de São Paulo. por Ti-
mão e Dai-Jaila, do sr. henrique Rastos Filho), Dendico 
Garcia. 56 quilos. 

3° - QUE DILEMA imase., tord., 3 anos, de São Paulo, por 
John Arabs e Doctor's Dilemma. do 'Stud Praiano"i. 
Gastão Massoli, 56 quilos. 

4,0 - QUELUMEN masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Jazarie e Karita. do "Stud Praiano"i. Adelino Xavier. 
56 quilos. 

5,0 - LUPIN (mase., cast., 3 anos, de São Paulo. por Faublas 
e Gloriette, do haras "São Bernardo S AI. José P. San-
tos. 56 quilos. 

6.1 - MAJESTÉ masc., mal.. 3 anos. de São Paulo. por Rui" 
pham e E2altina, do ar. Raul Eduardo da Cunha Rue-
no, Joaquim Roberto Olguin. 56 quilos. 

7. 0  DANISCO (mase., tord.. 3 anos, de São Paulo, por Pros-
per e Tirania, do ar. Nelson Cerato), .'oão Roldão, 56 
quilos. 

Foltam 203 metros para o disco e Ioiô Valentão já domi- 

nou ci :crrida; Goriar,'r crr atropela a parelha n.° 1. 

10 



8.° - BENVÓLIO (mase., alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Idaho e Crioula, do "Stud M.M.1\I."), João Carlindo, 56 
quilos. 

9 0  - GALLANT BOY masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Kameran Khan e Babina, do sr. Paulo Barreto de Sã 
Pinto), José P. Silva, 56 quilos. 

10.0 - GRAND BOLD )masc., cast.. 3 anos, de São Paulo, 
por Bold Street e Kandy, do sr. Thrasybulo Pinheiro de 
Albuquerque), Fidelis Sobeiro, 56 quilos. 

Não correram: Itacolomy, Condoreiro, Ditongo 
e Marte. Tempo, 91" e 4 10 (areia leve). Diferenças: 
varios corpos e um corpo e meio - Criador, Haras 
"Ipiranga" (dr. Milton Lodi). Treinador, Carlos do 
Carmo Cabral. 

Origem do vencedor 

Kanieran Khan, cavalo europeu de régia origem, 
já havia fornecido a ganhadora do Prêmio "Firmia-
no Pinto",Harkhan, logrando assim concretizar uma 
façanha inédita. 

Pelo lado materno, Ioiô Valentão provém de 
Berceuse, uma "Galcador", que já contava entre 
seus filhos com a vertiginosa Happy. 

Aliás, a produção de Berceuse no Haras "Ipi-
ranga", um dos mais adiantados estabelecimentos de 
criação do País, é a seguinte:  

loiô Valentão galopa com firmeza, nas proximidades da me- 

ta, enquanto Gorham, por fora de Que Dilema, faz a dupla. 

1958 - Gilda, por Flamboyant de Fresnay 

1959 - Happy, por Manguari 

1960 - Iôiô Valentão, por Kameran Khan 

1961 - Jardiniéri, por Flamboyant de Fresnay 

1962 	Kurrupako, por Al Mabsoot 

Antonio Bolino faz posição. loiô Valentão, as quatro pa-
tas no ar, alcança o disco vencendo com grande firmeza. 
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No magnifico tempo de 74" e4/10 

Gromar  se impôs no «9 de Julho» 

Animais de 4, 5 e 6 anos foram reunidos numa 
prova de animação intitulada "Premio 9 de Julho", 
cumprida na curta distancia de 1.200 metros. Com  
exceção de Galopador, parelheiro mais velho e ga-
nhador de soma mais alta, e que deslocou 58 quilos, 
aos demais competidores, foi atribuido o peso de 54 
quilos. Galopador não obteve colocação, mas Gro-
mar, Phajus e Gridge, proporcionaram um percurso 
deveras interessante. 

G romar e a areia 

Em virtude de sua perfeita adaptação á raia de 
areia, Gromar foi bastante visado pelos entendidos. 
ainda que a distancia de 1.200 metros não fôsse a 
que melhor convém aos seus caracteristicos. Todavia, 
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Gromar não é parelheiro desprovido de ligeireza, e 
pôde assim levar a melhor. 

Gridge foi lançado para a vanguarda, seguido 
de Phatis; este, em plena curva, passou pelo van-
guardeiro e, a partir do inicio da reta final, teve 
Gromar em seu encalço, pois também o filho de 
Kamar havia dominado Gridge. Durante os pri-
meiros 400 metros da reta final, Gromar perseguiu 
renitentemente Phajus, com Gridge nada distan-
tanciado. Somente nos derradeiros 100 metros, Pha-
jus foi batido por Groniar. mantendo Gridge o ter-
ceiro posto, mas já então algo distanciado. Os de-
mais competidores, mal figuraram. 

Resumo técnico 

Premio '9 de Julho" (animação) 	Para ca- 
valos nacionais de 4 e mais anos 	1.200 metros 
(areia) 	Premios: Cr$ 800.000,00, sendo Cr$ 
500.000,00 ao primeiro colocado; CrS 150.000,00 ao 
segundo; CrS 100.000,00 ao terceiro; e Cr$ 50.000,00 
ao quarto. Aos criadores, 10', 

1 °  - GROMAR masc.. alazão. 5 anos, de São Paulo. por 
Pewter Platter e Kamar, do sr. Roberto K. Maluf, Luiz 
I4içoni, 54 quilos. 

2.0 - PFIAJUS (mase., alazão. 4 anos, do Paraná, por Go Dra -
ke e Jungia, do sr. Antonio SaIlum . Edgar Gonçalves. 
54 quilos. 

.4 

- ,'S- 

Luiz Rigoni conduz Gromar à pesagem, após a nova vito- 

ria registrada pelo "arenático" pensionista de Enir Feió. 
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linhagem: Hyperion-Gainsborough, de notavel pre-
valencia atual, em todos os adiantados centros 
criadores do mundo. 

Pelo lado materno, Grornar provém da egua na-
cional Kamar, uma das mais eficientes reprodutoras 
do Haras "São Luiz", com produção de incomum 
valor, como é facil comprovar a seguir: 

1954 - Cacatúa, 	por 	Pewter 	Platter 
1955 Dibdin, por Tévere 
1956 - Enchanté, por Pewter Platter 
957 - Flat Foot, por Pewter Platter 

1958 - Gromar, por Pewter Platter 

959 - Vazia de Pewter Platter 
960 - Inch, por Pewter Platter 

1961 - Vazia de Pewter Platter 

Phalus, na entrada da reta, ainda corre firme, mas Gro- 

mar, que está prestes a passar por Gridge, vem melhor. 

3 1  - GRIDGE (masc., cast., 5 anos, de São Paulo, por Pewter 
Platter e Hawkridge, do sr. Francisco DeI Vecchio), 
José Osimo Silva Filho, 54 quilos. 

4. 0  - PIEN (masc., alazão, 4 anos, do Paraná, por Fair Trader 
e Huely, do sr. Hiroshi Hara), Florisvaldo Costa, 54 
quilos. 

5. 0  - NEROFALCO (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Solar Glen e Berzelina, do "Stud Aranha & Aluizio"), 
José Alves, 54 quilos. 

6. 0  . PRESTIGE (masc., cast., 5 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Tachito e Nacarella, do Ilaras "Cinamono"), Ale-
kisian Artin, 54 quilos. 

7•0 - GALOPADOR )masc., cast., 6 anos, de São Paulo, por 
Pharel e Ciboulette, do sr. Antonio Benedicto), Dondico 
Garcia, 58 quilos. 

Não correu Uronda - Tempo, 96" e 5/10 - Di- 
leve) 	Diferenças: um corpo e 1/4, e 4 corpos e 
3/4 	Criador, Haras "São Luiz" (sr. Hernani de 
Azevedo Silva) - Treinador, Enir Feijó.  

Rigoni colocou o chicote debaixo do braço: sinal de que 

nada mais havia a temer de Phalus; Gridge vem a seguir. 

Dados sobre Gromar 

Presumivelmente, por sofrer rebate de pro-
dução quando atua na pista de grama, raia onde são 
corridas as mais significativas provas do calendario 
classico do Jockey Club de São Paulo, Gromar não 
pôde alcançar a esfera dos grandes premios. Em 
troca, na raia de areia, registrou sempre otima 
"performances", contando-se, entre suas 8 vitorias. 
os lauréis obtidos no Premio "Imprensa", em 2.00)) 
metros (132", areia leve), sobre Oganah. BOssuet, 
J'Arrive e outros mais, bem como no Premio 
"Jockey Club do Paraná", em 2.200 metros (145", 
areia leve), suplantando Ibicus, Quintuplo, Aro etc. 

Em resumo, a utilissirna campanha de Gromar 
é a seguinte: 26 apresentações, das quais 8 foram 
transformadas em vitorias, e mais 5 colocações. Os 
premios obtidos são: Cr$ 2.100.000,00, corresponden-
tes aos triunfos, e CrS 230.000,00 ás colocações. 

Gromar é um dos produtos do esplendido repro-
dutor Pewter Platter, que, como Owen Tudor que 
é, vem mantendo viva a eficiencia de uma admiravel 

o bôo era a a:ão de Gromar, que sem que fôsse exigido 

por Rigoni, ainda livrou um corpo inteiro sobre Phaus. 
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Fen inino - Ala-- ao - Argentina. 1960 

Na prova «René   Straunard», Loanza 

deu boa medida de suas qualidades 

Tendo o Jockey Club de São Paulo importado 
valioso lote de potrancas argentinas, seus dirigentes 
não se limitaram apenas a vendê-las aos criadores. 
mas proporcionaram financiamento, bem como ela-
boraram "chamadas" especiais para elas, não faltan-
do inclusive premios de "animação", como o "René 
Straunard", que foi a primeira dessas disputas a ser 
cumprida, com a presença de quatro competidoras. 
dado o "forfait" de Protesta. 

Loanza repetiu 

Loanza. uma bonita alazã, que havia estreado 
de forma vitoriosa, voltou a ganhar, firmando-se as-
sim, e desde logo, com um dos melhores elernentcs 
do homogêneo lote. 

Snow Way tomou a ponta, acompanhada de per-
te por Loanza, com Espineta a dois corpos, e Argerit 
algo atrasada, porque refugou em seguida ao pique 
cia partida. A prova não sofreu maiores alterações 
até que fôsse iniciada a reta final, momento em que 
o jockev de Loariza lançou-a mais efetivamente em 
perseguição à veloz vanguardeira. Snow Way resis-
tiu com rara valentia, e foi apenas nos ultimos 50 
metros, após luta emocionante, que, esmorecendo 
algo, permitiu que Loanza livrasse pequena van-
ta ge m. 

7 

/ 

ç 	t 'slIi 

Iniciada a reta final, Snow Way ainda corre com mais de 

um corpo sobre Loanza; Espineta e Argent vão a seguir. 
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Resumo tècnico 

Prêmio "René Straunard" (animação) - Para 
potrancas argentinas, importadas pelo Jockey Club 
de São Paulo 1.200 metros (areia) - Prernios: 
Cr$ 960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 à primeira co-
locada; Cr$ 180.000,00 à segunda; CrS 120.000,00 á 
terceira; e Cr$ 60.000,00 à quarta. 

1.0 - LOANZA (fem.. alazão, 3 anos, da Argentina, por Mont-
martre e Alabada, do Haras "Preludio"), Edgar Gon-
çalves, 56 quilos. 

2. 0  - SNOW WAY (fem., alazão, 3 anos, da Argentina, por 
Snow Cat e Llanura, do Haras "Guarehy"), Nelson 
Pereira, 56 quilos. 

3•0 - ESPINETA (fem., cast., 3 anos, da Argentina, por Se-
ductor e Epinett, do Haras "Paraiso"), Dendico Gar-
cia, 56 quilos. 

40 - ARGENT (tem., cast., 3 anos, da Argentina, por Gulf 
Stream e Arromanches, do Haras "Dos Cedros"), José 
Osimo Silva Filho, 56 quilos. 

Não correu Protesta. Tempo, 76" e 810. Dife-
renças: pescoço e corpo e meio - Criador, Haras 
"Malal Hue en Chapadmalal" (srs. José Alfredo Mar-
tines de Hoz e filhos) - Treinador, Enir Feijó. 

A estrangeira 

Loanza, que havia estreado urna semana antes, 
obtivera então uma linda vitória, derrotando Bragia, 
Espineta, Protesta e Calefia, no tempo de 83" e 810 
para os 1.300 metros. Assim, ao triunfar também no 
Prêmio "Renê Straunard", a potranca estrangeira 
manteve-se invicta, totalizando premios no valor de 
Cr$ 1.000.000.00. 

Nos 300 metros, Snow Way é mais fortemente atacada por 

Loanza, mas resiste com valentia; Espineta é a terceira. 

Montmartre, pai de Loanza, foi um dos melho-
res animais argentinos nas temporadas de 1955 e 
1956, pois levantou os Classicos "Comparación", 
"General Pueyrredón", "General San Martin" e 
"Ayacucho". Tendo atuado 19 vezes, obteve 9 vitó-
rias, e apenas numa oportunidade ficou fora do mar-
cador, o que se deu na estréia. Além disso, trata-
se de um meio irmão dos excelentes Montparnasse 
e Ma Contesse. 

Ala bada, a mãe de Loanza, é uma filha de Pen-
ny Post, um dos mais admiráveis descendentes de 
Embrujo, e irmã materna de otimos ganhadores. 
Loanza é seu primeiro produto, como, a seguir, se 
pode verificar: 

1957 - Abortou de Sideral 

1958 - Vazia de Sideral 
1959 - Vazia de Grass Court 
1960 - Loanza, por Montmartre 

'1 

	

Ei 
Loanza (Edgar Gonçalves) e Snow Woy (Nelson Pereira), 

seguindo em luta, alcançam o disco. Um belo arremate 
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«Candido Egyd10». Jurídico provou 

ser dos bons elementos da geração 

O Classico "Candido Egydio", tem alta impor-
tancia técnica, porque foi colocado como ultima eta-
pa de "peso" na campanha dos animais de três anos, 
até que se dispute o G. P. 'Ipiranga", mais de um 
mês depois, já que entre essas duas provas existe 
apenas o Prêmio — José S. Quinta Reis", prova de 
animação que prevê sobrecargas e, pois, é pratica-
mente proibitiva aos melhores ganhadores da gera-
ção. Nesta temporada, a prova registrou a vitória 
de Jurídico, inegavelmente uma das esperanças la-
tentes entre os seus coetaneos. 

Com firmeza 

qualitativo, uma vez que eram pretendentes a com-
petir nas provas de maior importancia, destinadas 
à ultima geração em treinamento, que desenvolver-
se-iam a partir de setembro. 

A partida foi excelente, tendo despontado Ita-
pegi, com Jequitá e Quibor muito proximos. Percor-
ridos os primeiros 200 metros, Quibor forçou e pas-
sou por Itapegi: este manteve-se no segundo lugar, 
adiantando-se a Jequitá, Tannemberge. Carataí e Ju-
rídico, que acionavam agrupados, com Ioiô Valentão 
no ultimo posto. Antes que fôsse alcançada a reta 
final. Itapegi tentcu recuperar a posição vanguardei- 

A maioria dos animais que foram inscritos no 
"Candido Egvdio", haveriam de fazer valioso teste 

'e 

11: Jurídico, filho do "derby-winner" Martini, exibe sua sedu-

tora estampa, após o triunfo ;  Pierre Voz fc o jockey.  
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ra, assediando Quibor, mas este resistiu com valen- 	da paulatinamente, foi lançado por seu jockey. Os- 

tia, mantendo-se na liderança até os ultimos 300 me- 	tentando esplendida ação, Jurídico passou por Qui- 

tros, ocasião em que Jurídico, que procurara corri- 	bor, praticamente sem luta. Itapegi, que esmorecera 



00 

Já muito próximo do disco, Jurídico limita-se a qolooar sem 

que o seu jockey se preocupe com a presença de Quibor. 

muito ao inalbaratar o resto de suas energias na 
luta com Quibor, distanciou-se do segundo colocado 
e de tal forma perdeu a ação. que foi alcançado tam -

bém por Caralaí que, nos derradeiros saltos, rou-
bou-lhe o terceiro lugar. 

Resumo técnico 

Classico "Candido Egydio" 	Para potros na - 
cionais de 3 anus 1.500 metros (areia) Premios: 
CrS 1.280.00,00, sendo CrS 800.000.00 ao primeiro 
colocado: CrS 340.000,00 ao segundo; CrS 160.000,00 
ao terceiro: e CrS 80.00000 ao cluarlo Ao criado-
res. 10' 

1» - .JURIDICO mase.. cast.., 3 am o s. (lo São Paulo. por Mar 
tini e Tona, cia Peruana Anhumiu Uda), Pierre Vai 
56 qui los. 

2.° - QUIBOR ( mase_ cosi.. 3 anos, cio Paraná, por Rumor e 
Fair Garland, do ''Si ud Otro Lance" Geraldo Almeida. 
56 quilos. 

3.' . CARATAÍ miar.. casi .3 anos, de São Paulo. por Eboo 
e Radiosa, do ai. Waldenv Ferreira cia Silva), l"ideli.s 
Sobreiro, 56 quilos. 

40 
- ITAPEGI mase.. casi.. 3 anos, de São Paulo. por Pew-

lei' Pl(tier e Libeliule, do ar. Roberto K. MaluL. Luiz 
Rioni. 56 quilos. 

5." . TANNEMBERG niaac.. cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Kamei au Khan e Papoda. do Miras''Faxina". \elsol) 
Pereira, 56 quilos. 

60 . .JEQUITA' L masc'.. malI anus, de São Paulo. por Rol) 
Bov c' Jerivã. ilo ''Siucl Majopi'', Ecipar (;onçalvc's. 56 
flui 5. 

7 0 
- oJÕ VALENTÃO inasc., cast.. 3 anos, cio São Paulo, 

por Kamel ao Khan e Beic'eciae. do 1lras ''Ipit ibnq ~i 
Antonio Bolino, 56 clii ilos. 

50 
- HUSSEIN Inase., alazão .3 anos. de São Paulo. por 

Slrong i'lh'Arm c' Baryta, do haras ''llapevi''. Dc'nciico 
(iarc'ia. 56 (;uilos. 

9' .flf' ISTA mau'., lord., 3 anos, de São Paulo, por Ga-
lanteio e Jangacleira, cio ''SI ud dos Cedros" ) , Horacyr 
C. Silvo. 56 quilos, 

Tempo, 96" e 2 10 (areia leve) 	Diferenças: 
uni corpo e meio e nove corpos 	Criador, Haras 
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"São Quirino" (Jcsé Bonifácio C. Nogueira e Maria 
T. C. Piado C. Nogueira) Treinador. Silvio de 
Paula Mendes. 

O ganhador 

Jurídico havia corrido mais seis vezes: na es-
tréia, foi o segundo colocado; ganhou a seguir, em 
79" e 310 para 1.300 metros (grama leve), suplan-
tando Narce!, Youg Love, Quibor e outros. Fez en-
tão sua primeira tentativa de maior "responsabili-
dade", competindo no "Outono", em que foi o se-
gundo colocado, apenas batido por Metaxas, mas 
derrotando Kebir, Jequitá, Narcel e outros. A seguir 
falhou no "Antenor de Lara Campos", para correr 
proveitosamente no "Juliano Martins", no qual foi 
o quarto colocado, apenas suplantado por Bilro, Tai- 

landia e Scherzo. a diferença pequena deste ultimo. 
Finalmente, triunfou no "Candido Egydio", dando 
boa medida de suas qualidades. Seus premios so-
mam CrS 1.440.000,00. 

No que se refere à sua origem, é ele filho de 
rnimais nacionais: pelo lado paterno, provém de 
Martini, que foi ganhador classico, fundista, e um 
dos melhores elementos de sua geração, tanto que, 
entre outras provas, venceu o "Derby Nacional", na 
Gávea. 

A mãe de Jurídico é Tuna, uma filha de Swallow 
Tall em egua por King Salmon: Maldita, e sua pro-

dução é a seguinte: 

1960 	Juridico, por Martini 

1961 	Ririnela, por Martini 

1962 	Vazia de Brave Buck. 

3 	
3 

: 

Jurídico, quase pelo centro da raia, alcança o disco, su- 

plantando Quibor que, por sua vez, deixa longe os demais. 
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Inch não teve qualqu[1 

para triunfar 	«Guilherme Eil*IS» 

Não obstante ser o Prêmio Rodolpho Lara 
Campos" disputado em agosto e, pois, posteriormen-
te ao classico Guilherme EIlis", por razões de or-
dem técnica, inclusive no que se refere à 'chamada" 
de ambas as provas, é o classico que maior valor pos-
sui como teste válido para o G. P. "Barão de Pira-
cicaba", a primeira das três etapas da "Triplice-Co-
rôa de Eguas" Além disso, o "Guilherme El1i", ele 
por si só, já possui qualificação mais do que elo-
quente para que deva sempre ser levado em conta. 
omo preciso degrau que é na escala evolutiva das 

éguas de três anos. 

Prova de qualidade 

O Classico "Guilherme El lis" desta temporada, 
por contar com as presenças de Tailandia, égua de 
indiscutivel categoria, e de Ineh

`
elemento que co-

inecava a despontar de maneira impressionante, des-
pertou particular atenção, sobretudo por parte dos 
técnicos. Infelizmente, ficou provado que Tailand'a 
não competiu de posse de sua melhor forma física, 
o que, contudo, não pode ser invocado como elemen-
to capaz de diminuir o valor da vitória de Inch. 

Dada a pa tida em momento oportuno. despon-
tou Ineh. Notou-se imediatamente, que Tailandia, 
embora instigada por seu jockev, não conseguia 
acompanhar o ritmo cada vez mais veloz, imposto 
pela filha de Pewter Plattrr. Na curva, Inch abriu 
maior vantagem sôbre Tailandia, que não lograva 
fazer pleno uso de sua conhecida velocidade. As de-
mais competidoras acionavam agrupadas, com Neo-
cádia, Naruóca Delos e Quatiara, na ordem. Uma 
vez alcançada a reta final. Inch prosseguiu aumen- 
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Iniciada a reta final, lnch vem amplamente distanciada 

das rivais. Neocádia é a segunda, com Tailândia proxima. 

tando sua vantagem, acabando por "disparar" rumo 
ao disco. Neocádia, que havia passado por Tailandia 
mal foram iniciados os ultimos 600 metros, formou 
a dupla, resistindo à atropelada de Naruóca. 

Resumo técnico 

Classico "Guilherme Ellis" - Para potrancas 
nacionais de 3 anos - 1.500 metros (areia) - Pré-
mios: CrS 1.280.000,00, sendo CrS 800.000,00 á pri- 

00 

Inch simplesmente galopa ao chegar a seta dos 150 me- 

tros. Neocádia passou por Naruóca, garantindo colocação. 

meira colocada; CrS 240.000,00 á segunda; Cr$ 
160.000,00 á terceira; e CrS 80.000,00 á quarta. Aos 
criadores, 10Y. 
1 . 0  INCH (fem., alazão, 3 anos de São Paulo, por Pewter 

Platter e Kamar, do "Stud São Luiz"), Virgilio Pinheiro 
Filho, 56 quilos. 

2. 1  - NEOCÁDIA (fem., alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Faublas e Leocádia, do sr. Alfredo Francisco Martinelli, 
Haroldo Vasconcelos, 56 quiios. 

30 - NARUÕCA )fem.. cast.. 3 anos. de São Paulo, por Sio-
rumbi e Mcjica, do dr. Paulo José da Costa), Horacyi' 
C. Silva, 56 quilos. 

40 - TAILANDIA (1em., alazão, 3 anos, de São Paulo. por 
Coaraze e Taluva, do sr. Roberto Alves de Almeida), 
Gastão Massoli, 56 quilos. 

50 QUATIARA )fem.. alazão, 3 anos, do Paraná, por Fair 
Trader e Bonéca, cio si-. Antonio Zen), Alekisian Artin. 
56 quilos. 

6. 0  - DELOS )fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por Prosper e 
Platina, de sra. Zelia Gonzaga Peixoto de Castro). Carlito 
Taborda, 56 quilos. 

Não correu Uronda Tempo, 96" e 5'10 - Di-
ferenças: vários corpos e um corpo -.- Criador, Ha-
ras "São Luiz" (Hernani de Azevedo Silva) --
Treinador, Enir Feijó. 

A heroina 

Inch obteve no "Guilherme Ellis" a sua primei-
rara vitória clássica, e fê-lo com tanta autoridade, 
que não houve quem não lograsse eliminar as duvi-
das que porventura ainda existissem no que se re-
fere ás suas incomuns qualidades. Anteriormente, 
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Nos 200 metros, Inch traz a vitória assegurada; Neocádia 

ataca Naruóca; Delas, Tailândia e Quatiara depois. 

a potranca havia vencido mais duns provas cmuns, 
e obtido uma colocacéo, totalizando prêmios no va-
lo' de CrS 1.720.000,00, dos quais, CrS 1 .600.000,00 
correspondentes és vitórias. 

O papél de incomum realce que OS descenden-
tes de Owen Tudor vêm tendo na ci'iaçao mundial, 
nOs últimos anos, não foram desiiicniidos no Brasil, 
onde seus filhos Pewtcr Platter e Elpenor (êste. no 
Rio Grande do Sul) vêm pontificando com enorme 
brilho, fornecendo é raia inunieros ganhadores dês-
sicos. Pois é de Pewter Piatiei' que descende Inch. 

Pelo lado materno, cia é filha de Kamar, égua 
nacional Ja Iocalizaoa aqui, quando se tratou de 
Groinar, outro de seus produtos. Na verdade, pou-
cas reprodutoras em serviço no País, têm tão belo 
"1 ui'f-record": 

1954 Cacatúa, 	1)01' 	Pewter 	Platter 
1955 Dibdin, 	p01' 	T'vere 

1956 -- Enchanté. por Pewter Plalter 

1957 FIat 	Foot, 	por 	Peuter 	Platter 

1958 Gromar, por Pesvter Platier 

1959 Vazia de Peuter Plattei' 

1960 lnch, 	por 	Pewter 	Platter 

1961 Vazia 	de 	Pevtei' Pl,ittei' 

1962 Vazia de Pewt er PIat ter 
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FenO nino - Castanho-Zaino - São Pau/o, 1959 

final e foi apenas nos 400 ultimos metros que sua 
posição chegou a ser posta em risco, urna vez que 
Brune, atropelando com vivacidade, igualou-lhe a 
linha; mas a vanguardeira, com valentia, resistiu e, 

Pandilha foi superior a Brune no 

Premio «Joaquim da Cunha Bueno» 

Oito éguas de 4 e 5 anos dsputaram o Prêmio 
Joaquim da Cunha Bueno", ultima prova de signi-

ficação do mês de julho, e integrente do calendário 
cio Jockev Club de São Paulo. "Chamada" em 2.000 
metros, e possibilitando novo confronto entre ele-
mentos de duas gerações, a disputa tornou-se assim 
valiosa, pois deixou bom saldo técnico, bem corno 
subsidios fartos para futuras considerações. 

Em plena forma 

Houve uma divisão de posições: o primeiro pos-
to coube à "quatro anos" Pandilha; o segundo á "cin-
co anos" Brune"; e os terceiros e quartos lugares, 
respectivamente, a Doce Magia e My Reine, a pri-
meira mais nova que a outra. E Pandilha, que já 
havia anteriormente dado provas de que recuperara 
a sua melhor forma, atuou agora de posse de todos 
os seus recursos, proporcionando belo desempenho. 

Rápida a partida, Pandilha assumiu o comando; 
masmas, atacada por Orleta, no inicio da curva da 
direita, deixou-a passar, porque o jockey insistia 
sempre. Atrás de Pandilha acionavam Brume, Paz e 
My Reine, enquanto Canu,ircinha era a ultima, mal 
podendo acompanhar o ritmo da corrida. Pratica-
mente, não houve alterações até que a metade da 
curva da Vila Hipica fôsse alcançada; aí então, 
Pandilha voltou a atacar Orleta, que folgara muito, 
e a quem logo dominou sem encontrar maior resis-
tenda. Já com vantagem. Pandilha entrou na reta 

1 , 

o 

— 

' e 

Uma bôa saida: de dentro para fora: Brim-, Paz, Doce 
Magia, Orleta, Charóla, Pandilha, My Reiue e Camurcinha. 
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Nos 250 metros, Pandilha ponteia; Brune e Orleta correm 

depois Doce Magia, Paz, Choróla e Camurcinha a seguir. 

4,0 - MY REINE (1em.. cast.. 5 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Sahib e Impulsada. do "Stud 1,' pper-Cut" o Denclico 
Garcia. 56 quilos. 

5." - ORLETA (Fem., alazão. 5 anos, ele São Paulo por Bip 
Red e (;ri ndélia, do "Stud Berokã"o Augusto Cavalcan-
ti. 56 quilos. 

G. 0  - CAMURCINHA tem., alazão. 5 anos, de São Paulo. por 
Quebre e Olmo, do sr. Avrt ou Gonçalves Frões o José 
Cai' alho. 56 quilos. 

70 - CHAROLA tem., tord., 4 anos, de São Paulo, por Bia-
c'kamoor e La Zincara. do ''Stud itamarati'' o Piem' 
\'az. 58 quilos. 

8 11  - PAZ tem., alazão. 5 anos, de São Paulo, por Fightinq 
Chance e Lada' América, do "SI ud Itarai é"). João Rol 
dão. 56 quilos. 

Não correu Hiroshima. Tempo. 130" e 8 10 (areia 
leve, pela variante) 	Difei encas: um corpo e três 
corpos e meio - Ci , iador, Terra Nova S A - Agro 
Pecuária 	Treinador, Manoel Bsanco. 

Campanha e origem 

Pandilha, cumprindo boa campanha, correu 16 
vezes, obtendo 5 vitórias, entre elas o Prêmio "Car-
los Paes de Barros", sôbre Cantalou. Pata Moura, 
Charóla, Canfora. Batota, e outras mais, em 1.400 
metros (90" e 110). Por outro lado, colocou-se em 
mais 4 oportunidades, de sorte que seus premios sO-

mana CrS 2,147,500.00, dos quais. CiS 1.800.000.00 
correspondem aos primeiros lugares. 

No que toca à sua origem, Pandilha é um pro-
duto do cavalo europeu Stroiig i'th Arni. um "Near-
co", e da égua argentina Zaneadilia, cuja produção 

é a que se segue: 

1943 	Ezacora Duncan, por Sirausa 

1949 	Faraday, p01' Solium 
1950 	Guaré, por Esquimall 
1951 - Huapi, por Esquimali 
1952 	Itacuruçá, por Fiag Wallah 
1953 	Justerine, por Strong i'th'Arm 
1954 	Karé, por Esquimalt 
1955 - Vazia de Strong i'th'Arm 
1956 - Vazia de Strong i'th'Arm 
1957 	Nagaré, por Strong i'th'Arm 
1953 	Ogaré, por Orbaneja 
1959 	Pandilha, por Sti'ong i'th'Arm 

nos ultimos 100 metros, impôs sua maior categoria, 
livrando pequena vantagem novamente, e logo am-
pliando-a para una corpo. Doce Mag'a finalizou no 
terceiro posto, mas algo distanciada. 

Resumo técnico 

Prêmio Joaquiin da Cunha Bueno" (animação) 
Para éguas nacionais de 4 e mais anos - 2.000 

metros (areia) Premios CrS 800.000.00. sendo CrS 
500.000,00 à primeira colocada; Cr$ 150.000,00 á se-
gunda; CrS 100.000,00 á terceira: e CrS 50.000,00 á 
quarta Aos criadores, 10' 

1.0 . PANDILHA tem.. c'ast.. 4 anos, de São Paulo, por 
Strong i'th'Arm e Zanradilia, do "Stud Germinal"). Jo 
sé Osimo Silva Filho. 56 quilos. 

2 11  ' BRUNE tem., cast.. 5 anos. de São Paulo. por Dragou 
Biane e Queen Bee. rios Haras "São José e Expedidos"'. 
Luiz Rigoni, 56 quilos. 

:1 11  - DOCE MAGIA dem., alazão, 4 anos, de) Rio Grande 
cio Sul, por Cailid e Suspenso. do sr. Almiro Coimbra 
Fiorisvaldo Costa, 56 ci culos. 

Já nas proximidades do dia 
co, Luiz Rigoni olha o adver- 
sária, porquanto sente-o cio-
minada, e com o vitoria asse-
gurado. Brune, que esboça 
ra uma reação, acabou renun-
ciando, mas correu muito bem.  

'e, 
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N ove quiloinetros além de Rio Claro, quando se 
vai de São Paulo, acha-se a entrada da Fa'cenda 
'São José'', de cerca de 1.600 alqueires, nos quais 
está "encravado' o Haras do mesmo nome, 
ocupando 150 alqueires, magnificamente ans'ovei-
lados, quer seja no que se refere ás instalacões, ás 

pastagens, ás culturas e á pista, formando um con-
j unto tecnicamente incritiravel até mesmo á luz das 
modernas exigencias da arte de criar. Ë que a con-
cretização cio Haras de=u-se ao gemo picuea'o de 
Liuneo de Paula Machado, a criem o turf biasiiei co, 
por forca de sua obra, tem coma uma de s's:-:s co-
lonas mestras. 

Do Haras "São José'' dos seus primu'rlios aos 
tempos atuais, vêm saindo um numero sImples-
mente fantastico de canhadores classicos, entre os 
quais não são raros os que merecem o adjetivo de 
'ci'aks, na expressão mais ampla do termo. 

A obra de Linneo de Paula Machado, por ele 
montada em bases solidas, pois nau construiu por 
meio capricho, mas p01' idealismo e para a oste-
riciade, de fato, tornou-se perenw graças ás he-
ranças espirituais dele herdadas por seus descen-
(tcnte5, heranças que se traduziram no culto aos 
mesmos ideais, na forca de detei'minacão, e no 
alheiamento ás mescmuinhai'ias que são entraves ao 
progresso. 

O haras 
A fainilia Paula Machado possui também, em 

Bolucatu, o Haras "Expeclictus", outro celeiro de 
campeões. Todavia, TURE e FOMENTO procurou. 

Pavilhão de coberturas, coberto para que possa ser usado 

igualmente em dias chuvosos. Notar pormenores das cercas. 

vir ~cuA de ( "Sem tecn ice. focalicar o Haras ' São 
José'' que na historia do desenvolviimsento da 
cm'iacao cio pui'o-sangue nacional, por certo, desem-
penhou papel de maior i»elevancia que seu 'irmão'', 

O Haras ''São José" situa-se sob Uma colIna, 
que tem o formato de u'a meia-laranja emboscada, 
usas de caimento deveras suave em todas as direções, 
• que permite a facil descida das aguas miluviais sem 
• perigo das erosões. 

A tcpogi'afia é magmmfsca e, tecnicamente, cor-
responde ás exigencias cia criaÇão do animal poro 
de cori'icla. E as terras sãa roxas e pei'miaveis, bem 
como os pastos foram formados em curvas de niveis. 

O Haras tem duas partes distintas: aquela que 
se situa no 'peão'' de uma pista de grama, de 1.6(11) 
metros, em forma ovalada, cem a curva maior cio 
lado norte, e que é acompanhada, em todo o seu 
percurso externo, por uni caminho bem cusdado: e 
a parte cicie se espraia cosi amplidão, extem'ios'mnente 
á pista. 

No "peão" acham-se consti'uidos, paralela-
mente. o laboi'atoi'io e a ferraria: praticamente ao 
centro, ergue-se a casa cio administrados', que dispõe 
de um mirante, de onde Lsnnea de Paula 1\iachad0 
gostava de ter a viSão de conjunto do Haras: e, inah 
proximos á curva sul. foram construidos a enfem'-
mnai'ia-inaterniclacle e o picadeiro de coberturas, cicie 
formam com o pavilhão dos reprodutores uns har-
mionico ti'iangulo. 

A saida do "peão" pode ser feita, inclusive pelos 
'-eii'os através de um 1 une1 que foi rasgado por 
baixo da pista, cruzando-a bem ao centra da curva 
sul, sem, pois, interrompê-la. 

Por outro lado ainda dentro do que conven- 
cionamos chamar de -peão» ' . situam-se 16 pequenos 
piquetes de um hectare cada bem Como $ outros 
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Um dos grupos de cocheiras de que dispõe o horas, este, 

enriquecido pelo silo. São construções de rara solidez. 

piquetes de identico tamanho, circundando o pa-
vilhão dos reprodutores, e a eles destinados. 

Já podemos passar á parte externa da pista, isto 
é, á grande arca que se espraia em seu redor. Ali 
encontramos seis dos oito grupos de cocheiras de 
que dispõe o Haras, e que estão "estrategicamente" 
colocadas, e convenienteni ente separadas, em torno 
do caminho que contorna a pista. Cada um desses 
grupos possui 20 boxes, com exceção do de n.° 4, 
que se situa no lado norte, e que tem 32 boxes. Por 
outro lado, a cada um desses grupos correspondem 
dois grandes pastos, cujo tamanho varia de S a 
12 hectares. 

Os dois restantes grupos de cocheiras estão a 
leste: o de n.° 7, com 20 boxes; e o de n.° 8. com  32 
boxes, destinados aos potros de mais de ano de vida, 
e colocado num magnifico parque, dividido em 18 
piquetes de 1 e meio hectare cada. 

Pormenores 
TURF E FOMENTO visitou o Haras "São 

José" em plena estiagem. Há mais de seis meses não 
chovia e notava-se os efeitos da anomala situação. 
Todavia, nem assim a exuberancia da vegetação 
fôra de todo anulada, e mais ainda: possuindo 
cultura de alfafa, com irrigação artificial, o precioso 
alimento vinha sendo colhido normalmente, e distri-
buido ás cocheiras. 

Também a abundancia de agua, apesar da es-
tiagem, era notavel. O Haras dispõe de um sistema 
de bombas que levam a agua do subsolo a urna es-
tação de tratamento, situada proxima á casa do 
administrador. Ali, o liquido é filtrado e enriquecido 
com calcio e depois distribuido aos bebedouros dos 
pastos. Tais bebedouros, além de pitorescos, são pra-
ticos: sempre estão cheios de agua limpa, protegida 
da canicula por um guarda-sol de côlmo. 

Nos pastos foram dispostos engenhosos depositos 
de sal-iodado, de que se servem os animais, na me-
dida de sua propria exigencia organica. 

Também há pastagens embelezadas e enrique-
cidas por maravilhosas formações de "ficus", cujas 
copas se entrelaçam, formando gigantescos co-
urnelos, que dão farta sombra para abrigo dos 

animais. 

Vêem-se também médas á moda européia, for-
madas com capim, que servem para o fornecimento 
de camas ás cocheiras. 

O numero de animais no Haras, englobando-se 
reprodutores, eguas de cria, potros e potrancas de 
diferentes idades, costuma alcançar a casa dos 200. 

Em plena estiagem (época da visita), as cocheiras eram 

fornidas com alfafa verde: uma verdadeira preciosidade. 

-5' 
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Moderno sistema de irrigação, propicia ao horas condi-

ções para cultivar alfafa, que tem colhido em abundancia 

Quando os potros alcançam 14 meses, são do-
mados, de sorte que, quando uma vez aos Hipo-
dromos da Gavea (para onde vai o maior e mais 
valioso contingente) e de Cidade Jardim, estão pra-
ticamente prontos para que seja iniciado o 
treinai no nto 

Sede 
A sede da fazenda. i-esidencia da família Paula 

Machado, tem passado por diferentes reformas no  

decorrer dos anos. Atualmente é magnifica. e de 
linhas modernas. 

A residencia situa-se algo afastada do Haras 
propriamente rido, e cercada por luxuriante vege-
tacão. Na sua parte frontal, há um patio ajardinado 
e acolhedor, de onde se descortina boa parte da 
enorme fazenda, e mios grupos de casas das familias 
dos colonos. 

Anexa á resiciencia há uma linda capela, cujo 
principal ornamento é unia porta dupla de alto 
valor artistico, de vez que foi entalhada pelo 
Aleijadinho.  

Possui ainda a sede o indispensavel ao conforto 
esportivo: piscina e quadra de tenis. 

No conjunto, mesclam-se o moderno e o antigo, 
numa harmonia quase impossível de ser conseguida, 
mas que ali foi magnificamente lograda, graÇas ao 
concurso da natureza e do engenho humano. Unem-se 
ali, linhas modernas e ornamentos da vetusta ce-
i'amica portuguesa, e a propria sede atual não se 
desarmoniza com a conhecida "Casa dos Amigos", 
que se ergue proxima, na qual a passagem dos anos 
deixou marcas tão indeleveis quão nobres, que vale 
a pena sejam conservadas, e onde Lirineo de Paula 
Machado entregava-se aos prazeres da hospedagem, 
de que era notorio o fidalgo cultos'. 

Lado humano 
Ao Haras São .José", gloria legitima da "ele-

vage" brasileira, pois que dela foi uiu dos seus 
mais solidos berços, e, através dos tempos, continua 

Cocheira s  para potros de ano e meio. Vê-se dois filhos 

de Dragon Blanc: Eder (em SaIly) e Enoch (em Cligeuse). 

[•1•] y.] 
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4,0 - "Prix Gi'effulhe" - 2,100 metros (1.0 Scratch, 2. 0  
L'Amiral, 3•0 Peari Clip); 

30 - "Prix de Noailles" - 2.200 metros (1. 1  Lacaduv, 2. 0  
Scratch, que venceu Fort Napoléon por cabeça); 

4,0 - "Prix du Jockey Club" )Derby) - 2.400 metros 1. 1  

Scratch, 2° Tantiene, 3,0 Lacaduv); 
1.0 	"Prix D'Ispaham" 	1.850 meti-os )2. 1  foi Astella, 

3•0 Damasco, 4. 0  Medium, 50 Damnos, depois Vio-

loncelie, Djefou e Ksarinor); 
1.' - "Prix Jacques Le Marota" - 1.600 metros; 
5» - "Prix de L'Arc de Triomphe" - 2.400 metros 1. 0  

Tantieme, 2° Alizier, 3,0 L'Amiral e 4,0 Scratch). 

No Brasil - Rio de Janeiro - 1951: 

Prêmio Comum - 3,0 lugar. 
G. P. "José Carlos de Figueiredo" - 1.600 metros - Des -

colocado. 
G. P. "São Francisco Xavier" 	2.400 metros - 1.' Tiro- 

leza, 2. 0  Fort Napoléon. 
G. P. "Brasil" - 3.000 metros - 1 . 0  Pontet Canet, 2° 

Cruz Montiel, 3,0 Tiroleza, 4,0  My Love, 5,0  Fort Napoléon. 

G. P. "Dr. Frontin" - 2.400 metros - 1. 0  Tiroleza, 2. 0  

Quejido, 3,0 Fort Napoléon. 
G. P. "Jockey Club Brasileiro" - 3.200 metros - 1.o 
Tiroleza, 2.° Lord Antibes, 3•0  Pardaillan, 40 Fort Na. 

pcléon. 
Prêmio "J. S. Quinta Reis" )Handicap Especial) - 2.200 
metros - 1. 0  Torpedo, 2.0  Fort Napoléon. 
G. P. "Salgado Filho" - 2.400 metros - Descolocado. 

Rio de Janeiro - 1952 

G. P. "Prefeitura Municipal" - 2.000 metros - 1 . 0  Sinless 

2. 0  Fort Napoléon 
G. P. "Brasil" - 3.000 metros 	1.0 Gualicho, 2 11  Panther 

e 3° Fort Napoléøn 

Quebec, com o garbo característico dos garanhões, visto-

ria seus "domin los". Vê-se o pavilhão dos reprodutores. 

unindo OS elos de uma cadeia de nobilitantes 
triunfos, não falta, ao lado da tecnica, o calor hu-
mano, cujos generosos braços enlaçaram também 
todos os seus servidores. Na admiravel organização, 
• assistencia social tem sido cultivada, como convém 
• uma entidade que pretende preservar o profundo 
sentido humano da obra de seu fundador. Assim, 
aos colonos e aos residentes, tem sido proporcionado 
tudo aquilo que dignifica a atividade do homem, 
unindo-os e fazendo-os cada vez mais apegados ao 
trabalho e á terra: ali não falta a cooperativa, a ma-
ternidade, o posto medico, o dentista, a escola e a 
igreja! 

Reprodutores 
Possui, o Haras 'São José", atualmente e em 

serviço, quatro reprodutores, dois deles franceses: 
Fort Napóleon e Dragon Biane, representantes de 
tão "ilustres" quão diferentes linhagens de alta pre 
valencia em todos os centros hipicos evoluidos; beni 
como dois nacionais, crioulos seus: o veterano Ever 
Ready, já no final de sua luminosa atividade, e o 
novo Quebec, que é esplendida promessa e cuja se-
melhança fisica com seu pai, Formasterus, chama 
a atenção. 

A seguir, dados sobre os reprodutores: 
FORT NAPOLEON - Correu 11 vêzes na França e 15 vêzes 

no Brasil. Obteve 5 vitorias na Europa e 2 no Pais. Le-
vantou a importância de 3.380.000 francos e Cr$ 683.500,00 
É' esta a sua campanha: 

Na França 

Aos dois anos: 

1.0 	Prêmio comum em Maison Lafitte - 1.200 metros. 
1.0 - " Criterium" de Maison Lafitte - 1.300 metros; 
6.0 - "Grand Criterium", em Longchamps - 1,600 metros; 
1.0 - "Prix Thomas Bryon" - 1.500 meti - os. 

Aos três anos: 

2. 0  - "Prix de Guiche" - 2.000 metros )1. 1  Scratch, que 

venceu por pescoço); 

Vigorosos potros num piquete do parque: à esquerda, um 

filho de Heliaco e Clareira ;  o outro, de Quebec e Ubarci. 
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No primeiro plano: Volúsia e Amaralina ;  no bebedouro: 
Anabela, Brigitte e Borgonha. Esperam suas primeiras crias, 

São Paulo — 1952 

Prêmio coflilifli 	1 . 0  lugar. 
G. P. "14 de Março" — 2.400 metros — 1.0 Gualicho, 2. 1  
Fort Napoléon. 
Prêmio comum — 1, 0  lugar. 
"Handicap" Especial — 2.400 metros — Descolorado. 
G. P. "São Paulo" - 3.000 metros — 1 1 , Gualicho; 2 0 . 

Panther e 3,", Fort Napoléon. 

TOURBILLON - Foi um dos mais notáveis cavalos franceses 
e, como reprodutor, é, certamente, o mais extraordinário 
dos últimos tempos, já sendo considerado um chefe-de-
raça. 
Correu apenas 12 vêzes, obtendo O vitórias e várias colo-
rações. Venceu o "Prix do Jockey Club" "Derby"), Prix 
Grefulhe", "Prix I-locquart", "Prix Lupin" e foi 2.o no 
G.1`.  ''Royal Oak". 2.0 no G . P . ''President de Ia Republic-
que "30  O G. P. 'Paris", levantando 1.549.305 francos 
em prêmios. 
Na reprodução foi admirável. Entre seus melhores filhos, 
muitos dos quais Ci ,ao por sua vez reprodutores. salien- 

tam-se: Debel o melhor da sua geração e também já 
notável repro(Iutor, tendo produzido Arbar, My Babu, 
CoY,, cter, D'odah, Delai, Argur, Marveil, Coronatian, 
Clarion e Djetou); Goya II notável corredor e pai de 
Sandar, Goyama, Nirgal etc». Tornado (ótimo nas pistas 
e iou cios notaveis Lacaduv, Fontenay, Vela, Tagala etc), 
Ambiorix o melhor da sua geração, exportado para os 
E.U.A.. já tenu.to prodtuzi:lo Hugh Voltage, a melhor 
potranca de sua geração ele), Turmoil ótimo corredor 
e pai de Popoff ele.), Coaraze fótinio corredor e pai de 
La Mirambuile, Emerson etc.). Tourment notável nas 
pistas e mui de Chingacgook etc». Timor (bom reprodutor 
na Argentina) e inúmeros outros "cracles'' como Caracalla, 
Citas, Argolide, Esmeralda, Adaris, Le Volcan, Quadrilia, 
Tourmente, Cadir, Magestic, Datour e Fort Napoléon, 

ROQU E BRUNE 	Correu apenas duos vézes, por ter sofrido 
um uucident e. Produziu Rosa lie que morreu durante a 
guerra. Sans Atout ganhador) e Fort Napoléon. 

MEDA - Boa ganhadora, venceu o ''Prix-Clvde'' e foi 3." ou 
"Prix Eugene Adam''. levantando 115,000 francos. 

REALIZANE 	Correu apenas 5 vêzes, obtendo 3 colocações. 
Mãe de Artaxerxes (bom ganhador. Reliquaire ganhado-
ra, Rei ique ) ganhadora na Inglaterra). Consta ntine (mãe 
de Valerose,ganhadora de mais de 1.500.0(10 francos, de 
Salers, ganhadora de 2.600. 000 francos. de Strozzi e Fort 
de France, 

ROSÉE 	Não chegou a correr. Mãe de Rapace ganhadora 
de 185.000 francos), Rosé Thé (ganhadora da "Poule 
d'Essai dc's Pouliches" e 2. 0  no "Prix de Diane'), Rubi 
Topaze vencedora na Inglaterra). Sua mãe, Roselys, ven-
ceu o "Prix Penelope" e produziu os bons baubadores: 
Pavilon "Prix Omnium des Deux Ans" ( e Rosalie )"Prix 
Ia Rochette"). 
Avó de Bettina vencedora do "Prix Phoebe" e "Prix Vau-
teaux"(, bisavó de Yvonne ) vencedora da "1' oulie d'Essai 
(les Pouliches" e mãe de vários "cracks" na Alemanha). 
Kingsway vencedor dos "2.000 Guinéos" e bom repro(Iu-
tor na Inglaterra) etc. 

FORT NAPOLÉON 	Seus primeiros produtos apareceram 
em 1956. São dignos (te registro: Tapuia (5 vitórias e 3.° 
colocado nos GG. P1'. "Manfredto Costa Ji'." e "Raphael 
de Barros" e CrS 811 .000,00 e reprodutor de sucesso no 
Uruguai; Tunis 7 provas, inclusive o Clássico — Luiz Alves 
(te Almeida", Prémio" 9 de Maio". G. 1 1 . " Presidente Var-
gas". Prémio "Raohael (te Barros" e CrS 1.575.000.00); 
Turqueza :0 vitórias, inclusive: G. P. ''Diana'', G. P. "1". V. 
(te Paula Machado", Clássico "Pereira Lima'', G.1`. "Barão 
de Piracicaba — , (O P. "Gervasio Seabrai", G. 1-'. "José C. de 

Mesmo com a estiagem, o horas apresentava detalhes luxu- 

riantes: "cogumelos" de "ficus" e um grupo de cocheiras. 
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Figueiredo" e Cr$ 3.440.000,00); Tuyuty ganhador de 11 
provas e 2° no Prêmio "Jockey Club de São Paulo" e Cr$ 
1.683.250,00); Tzarina (II provi s, inclusive os GG. PP. "Cor-
deiro da Graça" e "Major Suckow", Prêmios "Calixto de 
Paula Souza" e "Cândido Motta", 2 1  nos clássicos "Prin-
cesa Isabel" e "Raphael de Aguiar" e 3. 0  no G. P. "Duque 
de Caxias", e Cr$ 2.364000,00); Saci Pererê 7 vitórias e 
Cr$ 830.000,00); Siracusa 4 vitórias e Cr$ 353.000,00)); 
Sarraceno 3 vitórias; Serrana e Tenerife (ganhadores); 
Ur )7 vitórias, 2. 1  no Pr. "Antônio T. Assumpção Netto", 
e 3_a na P1-. "Cidade de Montevidéu" e Cr$ 1.217.500,00); 
Ungava 3 carreiras); Tzr 3 vitórias e CrS 336.500,00; 
Ufano (9 vitórias, inclusive os Prêmios "João Saltes 
Abreu", Francisco Cunha Bueno Netto", "Clemente Fal-
cão" e "Francisco Andrade Coutinho" e Cr$ 1.203.000,00); 
Urupema 3 vitórias e CrS 408.250.00); Ururai (7 provas 
e Ci-S 927. 500,00); Van Dick 4 vitórias, inclusive o G. P. 
Linneo de Paula Machado", 2. 0  nu G. P. "Juliano Mertins", 
3.° no Prêmio "José S. Quinta Reis" e CrS 1.157.000,00); 
Veneziano )7 corridas, inclusive o Prêmio "Franco Cle-
n'ente Pinto"; 2. 0  nos Clássicos "Primavera" e "América", 
Prémios "Raphael de Barros Filho" e "J. S. Quinta Reis", 
recordista dos 1.800 metros - 100" e 6/10 CL L. - em 
São Paulo, e Cr$ 1.955.000,00); Volpone (3 vitórias e CrS 
725.500,00 no Rio e 2 vitórias em São Vicente, onde le-
vantou o Prêmio "9 de Julho"); Kaaba 3 vitórias, 2. 1  no 
Prêmio "Eleutério Prado", 3. 11  nos Clássicos "Luiz Alves" 
e "Princesa Isabel"); Terpsicore (5 páreos e Cru 675.750,00); 
Vaporetto (10 vitórias, 2. 0  no Prêmio "Herculano de Frei-
tas" e CrS 1.386.000,00); Voador )ganhador, até o mo-
mento, de 8 erovas e Cr$ 1.700.000,00); Vatapá Já obteve 

(5 vitorlua e Cr$ 1.312.500,00); Althéa uni dos melhores 
Oi'OdLitos de sua geração, é ganhadora de várias provas, 
iaclusive os GG. PP. "Diana", "ilenrique Possolo", duas vê-
aos, "Gervásio Seabra", "Onze de Julho", "Marciano de 
Aguiar Moreira", Prêmio", Prêmio "Firmiano Pinto", 2. 
nos GG. PP. "Presidente da República" e "Duque de Ca-
xias", 3 1  nos GG. PP. "Presidente Vargas" e "Organiza-
ção Sul-Americana de Fomento ao Puro Sanque" e Cr$ 
6.042.000,00); Astor já obteve 4 vitórias e Cr$ 860.500,00); 
Arabesco (já ganhador de 4 provas e Cr$ 678.000,00); 
Anápolis )2 carreiras); Bonjardim )já obteve 6 vitórias, in-
clusive os GG. PP. "Doutor Frontin" e "Salgado Filho", 
ga colocada nus GG. PP. "Frederico Lundgren", "Almi-
rante Marquês de Tamandaré" e Cr$ 2.746.500,00); Boituva 
já ganhadora de 3 páreos. 3a colocada no Prêmio "Cân-

(lido lVlotta" e Cr$ 735.500,00); Bartok 3 vitórias e Cr$ 
994.000,00); Beira Alta já obteve 4 vitórias e Cr$ 950.500,00); 
Loa Vida ganhador, até o momento, de 3 provas e Cr$ 
 Ia feminina de sua geração, já obteve 4 vitórias, inclusive 
o G. P. "Carlos Telies da Rocha Faria" e Cr$ 1.900.000,00); 
Candomblé (que já é ganhador de 4 provas, inclusive o 
Pr3mio "Raphael de Barros", 3. 0  no Clássico "Vieira 
Souto e Cr$ 1.289.000,00); Cambraia, ex-Congonhas 3 vi-
(árias, inclusive o G. P. "Barão de Piracicaba", Prêmio 
"Rodolpho de Lara Campos", 2.' colocada no G. P. "Carlos 
1elles da Rocha Faria". 3a  colocada no G. P. "Mariano 
'rocópio" e no Clássico "(, uilherme Ellis" e Cr$ ...... 

;.090.'000,00); Codajaz oue já obteve 3 vitórias e Cr$ 
930.000,00); Cairo (já ganhador de 3 provas, 3.° no Prê-
mio Herculano de Freitas" e Cr$ 1.525.000,00); Castela 
já obteve 2 vitórias, 3ê' colocada nos Prêmios "Princesa 
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Isabel" e "llndolphn de Laia ('cones" e (rS 1.380,000.00); 
Cartago e Chimango ganhinioies de 5 carreiras Caran-
gola 3 viliiriase Don Diego em inicio de ccmp:inha e 

j á ótimo  ganhadnrl e Durandal (tarflbeiTi em inicio de 

campanha e já vitorioso 

DRAGON BLANC - Teve uma cameanha muito curta, por 

ter sofrido um acidente. Correu cio lodo 4 vSvcs. obtendo 

2 vitorias, tini segundo e uma terceira coloc - a(: uics. Venceu 

fSucilmente por mais de (3 corpos) o "Gi'and Criteriiim", 

em l,0iidChimt). Ocupou O 1 . 0  lugar na classificaçao cio 

''ha ndicap'' dos dois anos. 
Seus primeiros produtos apareceram em 1958. 

BRANTÔME - Foi um dos mais famosos "cracks'' das pistas 

européias. Aos dois anos: levantou a chamada "1' ríplice 
Coroa dos Dois Anos', composta dos prémios: ''Robert 
Papin". "Morny" e "Granci Criterium "Aos 3 anos. ven 
ecu: "Prix de Sóvres". "Poule d'Essai ', "Prix Lupiu". 
"Prix Royal Oalr" "Saint Leger" trances), e "Grand Prix 

de 1'Ai'c cio Triornphe ''Aos 4 anos, venceu o ''Prix Ect-

gard (bilois" e ii "Prix clii Cadran". Correu ao todo 14 
vézes. obtendo 12 vitorias e 2.167.360 francos. 
Sua carreira de reprodutor foi muito pretucticada devi-
do a ultima gnerra. Entrou para o liaras em 1937, para, 3 
a nos  (o S AIeai . orce erniecc i c 	 , 	i 	 m 	 é 

1945. Assim mesmo. das três IIUraÇ0Cs  cicie deixou na 

França, ctesl cicarainsc' Montag na na 1 rnSie cio" ai amacias 

Ocarina, Guersant, Flute Enchantée e Violonceile); c' 

Pensbury o rnelhoi' produto de sua geração, vencedor 
cicie foi cio ''Grand Prix de Paris"; teve a sua carreira in-
lerrompicta aos 3 anos, por lei' fraturado um Ioc'omotar, 

o que obrig cm fos ,,e sacrificado. 
Ao voltar cia Alemanha, Bi'antórne ainda produziu: Vieux 
Manoir vencedor do "Granci Pi'ix de Paris" e considera -

do o melhor de sua geração). Dragon Blanc o melhor 
produto de soa geração, e outros hcuos ga ii hactores com: 

Eugêne, Coquelin etc'. 

LA DAME BLANCHE - Produziu L'Exile 4 vitorias, entre 
elas ci "l'r ix Princx' de Gatli,'s". em Longcharnp. F'on ex-
portado para \'enezuc'la : La Dame aux Camelias (não che-
gou a correr, por ter sofrido um acidentei. Dragon Blanc, 

e Alba Nox 1 otimas vitorias. 

NYMPHE DICTEE 	Foi cima boa  corredora', venceu o "Prmx 

Regalia''. ''Prix Saint (3at icu", "Pi'ux eles Etangs" e foi 

2.0 00 ''Prix I\ialleret''. Produziu Nymphemhourg bom 
ganhador na l"rança : Omphale "Prux Goclolphin", e se-

cundante dc' Ta Ima no ''Saint Leger" etc : Dictame 1" Prix 

rb' la Fourm'iei'c''' e ''Prix C'hampaubert''). 

NANAIA 	Ótima c'orrediora. venceu varias provas e mi 2.a 

no''f' rix \'ermeille". Produziu, atem de Nymphe Dictee, 

dois bons ganhacloi'es: Nesser e Laycée. 

LANETTE 	Produziu Nanaia. E filha de Reine Mab, uma 
(Ias éguas bases da criação clii Barão de Rothschild. De 
Reine Mab, (lescenclem na Fiança: Cranach intimo repro-
dutor, pai de Viojonceile, Ciel Etoilé, Pas de Calais Flute 
Echantee ele); Dragon Blanc; Maurepas grande vencedor, 

o mel boi' p rod cii o (te sua ge' raç'ã ci e bom re pm'odl o 1(1 rI: Fo u' 

lanbin intimo gaiibadtoi' venc'c'cloi' cio ''Gm'and I'rix de 

Bruxeltes", 2,o no Grand l'rix de Paris" ele': Ygerne 

otima ('oi - redora, 2.0 no "Granci Prix clii C'onsed Munira- 

e mãe das boas ganhadoras Anath e Amalia); Fee 
Esterel boa izanhadlora. venceu ii ''Prix de IloVatmont'. 

Mãe cia excelente Asheratt, urna das melhores da sua ge 
racSio, vencedora cia "Poule riu Deux Ans", "Prix Sala' 
mci nctre", "\'anteaux", "Lagrange", "La Roc'hette - etc., 
Reine Mab é im'mã materna dc' Saint J ust, nol cureI re-

produtor. 

DRAGON B LANC - Apd'sar cio ncu'nerui rc'cluzidlci dos seus 

pi'Odtdito',, iii são nluisiei'oscis os ganhacicires. entrc les: 

Ukele!e 1 cicie ao estrear venceu o Pri'nuio ''i\lanoc'l ulencies 

Campos'' e obteve 2 vitórias e CrS 321.750,00): Udaipur 

'3 carreiras. 3.o no Classir'o "Cosia Ferraz" e ('rã . 
388.10(1, utOO.00c Urville 3 vitorias: ijrisca ganhadora: 

Vatout 1 diC obtevu 3 vitórias e CrS 713.5011,1)0 : Vigo 135 

ganlicidiom' de 6 pi'nvas, inclusive ci Pi'érnio ''Luiz Andrade 
Pina" e CrS 1.204.500.0W ' Volteio 3 provas e CiA - . . - 
642,4(10,00): Leonardo, ex-Vizir '8 vitorias e Ci'St,304.500,00i; 

Vendage 14 c'ciri'eiras e C'rS 6112. tiOO,00 e Valdivia 2 vitó-
r i as  e CrS 352.000,00 g Voltarete e Vidente ganhadores): 
Avalon ijá obteve 2 vitórias, inclLisive o G - P . ''('onde de 

Herztaerg". 2,0 no Prémio "Antônio Prado" 3,0 riO G - P 

"Linnei) de Paula Machado" e Clássico ''Raul de (larva' 
lho'' e C'rS 9013. (100,00: Andarai 5  provas, inclusive o 

Clássico "Cândido Egyciio", e 2.0 tioi Clássico "América" 
e Cr$ 632.000,00); Always 3 vitorias ti Ci'S 434.000,001; 

Lungarno ( ao estrear, ',enc'eu o l'rémio "llerc'nlano de 
Freitas'' e já obteve 3 vitórias): Anabela 16 vitorias, in-
c'tusivr' o Prémio ''Firmiuno Pinto'', 2.a nu Prémio ''Jockey 

Clu 1) dei Pei - u'' e no G . P . ''Onze de Julho'', ('iS,... 
1.646. ()00,00) Alcáide já ganhador de 3 carreiras e Cr 
677.000,00): Brune já obteve (; vitórias, inclusive ci Pré-

mio "Brcinlio Gumes'', 3,a colocada pci (3,  P , "Diana" e 

Ci'S 1,988. (t00.1.iO: Bonita acidentada na pista, ira sad'i'i 
ficada, apos conquistar 3 trin nfos em apenas 5 apresen-
tações); Aileen 2 carreiras, levantando em prémios Cr$ 

1.29:3.500,00): Bentevi (que estreou este ano e já obteve 

3 vitórias e CrS 1.327.500.00): Brigão 5 carreiras e CrS 

1.291 (100,00): Barra Mansa e Benjoim já ganhadores): 

Cariri jã otteve 3 vitórias e Cr$ 745,000,001; e Dragueur 

dltie ao estrear este ano, levantou o G , P , ''Manoel Men' 

cles Campos", c' venceu o G - P. "Estado da Guanabara", 
primeira prova dia "l'r iptice Cunha Cariocci" e um dos 

bons produtos de sua geração). 

o 

"5 

Algumas reprodutoras, com a placidez que tanto as carac- 

teriza. Trazem ao pé, produtos de quatro a oito semanas. 
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Num dos pastos do horas, um valioso grupo de potrancas 
de ano e meio de idade, chama a atenção por suo beleza. 

QUEBEC - Um dos melhores produtos de sua geração, tendo 
levantado os Grandes Premios "Ipiranga", "Antonio Pra-
cio", "Almirante Barroso", "Republica dos Estados Unidos 
do Brasil", bem como foi 2 1  no G. P. "Presidente Var-
gas", e 3. 1  nos G.G. P.P. "Linneo de Paula Machado" e 
"José Carlos de Figueiredo", ao todo 10 vitórias e Cr$ 
1.995.000,00. 

FORMASTERIJS - Venceu na França os prêmios "Fau-
cheur", "Merlin", "De l'Esplanade", "Roliepot" "Edgard 
Gilois", colocou-se em 2. 0  lugar no "Pi'ix de Sablonvilie", 
"Prix de Chantilly", e "Grand Prix de Deauville", e em 
3. 1  no "Prix Eugene Aclam", e "Prix Victot". No Brasil, 
venceu: G. P. "Jockey Club do Rio de Janeiro", G. P. 
"America do Sul", G. P. "Cidade de São Paulo", G. P. 
"São Paulo", "Taça Mappim & Webb" e G. P. "Presi-
dente do Jockey Club", colocando-se em 2. 0  lugar no G. 
P. "Jockey Club Brasileiro", duas vézes, etc. Como re-
produtor, foi notável, bastando verificar que encabeçou 
durante cinco anos consecutivos a estatística de gara-
nhões no Rio de Janeiro e também Rio e São Paulo em 
conjunto, o que ocorreu de 1945 a 1949 inclusive. 
Entre seus melhore', produtos figuram: Heliaco, Heron, 
Carducci, Jabuti, Halcyon, Goyo, Maki, Guaycurú, Iguas-
sú, Fontaine, Finesse, Favinha, Duchka, Ellipse, Ogun, 
Parati, Palias, Pompadour, Papão, Pimpão, Plume Dorée, 
Quinote, Quadrilha, Queen Fairy, Quixú, Quebec, Rockel, 
etc. 

ASCOT SUN 	Correu poucas vêze ', e apenas nos 2 anos 
- No 1-laras, produziu: Old Fashioned (otimo corredor, 
tendo obtido 8 vitórias e Cr$ 947.500,00, inclusive o G. 
P. "Presidente do Jockey Club", e o Prêmi o  "Carlos Gar-cia"); Quebec; Rob Roy (ganhador de 2 carreiras); Tirano 
(4 vitórias, inclusive o Clássico "Vieira Souto", e 2. 0  no 
G. P. "Ministério da Agricultura" e Cr$ 602.500,00 em 
Prêmios); e Volpi (3 provas). 

BELLE OF ASCOT 	Mãe de bons ganhadores como, Devon 
Glory e Pretexte. Irmã própria de Snowberry, otima ga-
nhadora na Inglaterra e mãe de Chamossaire, vencedor 
do "Saint.Leger", 

MYROBELLA - Grande ganhadora na Inglaterra, onde obte-
ve II vilórias e £ 16.143 em prêmios. Foi também notá-
vel reprodutora, sentiu a mãe dc' Big Game (vencedor dos 
"2000 Guinéos" etc. £ 5.829 e ótimo reprodutor; Snow. 
berry; Dolabelia, filha da célebre Gondolette, de quem des-cendem Hyperion (vencedor do "Derby", "Sainl.Leger', 
"Prince ei' Walies Stakes" etc. levantou £ 29.509 em pie-  
mios e um dos melhores reprodutores dos último tem. 
pos), Traquil ("1000 Guinéos", "Saint.Leger" etc., 
Bosworth ("Ascot Cup" etc. e bom reprodutor. Phaf-s-
mond (notável reprodutor nos U.S.A.), SIckle (também 
famoso reprodutor nos U.S.A.), Ferry ("1000 Cuinéos" 
etc.), Sansovino )"Derby" etc., e ótimo 	'ep 'ndlitoi' 
Hunter's Moon (ótimo repredluter na Argelina e Bra',i) 
etc. 

Vá-lá, com produto ao pé (10 dias), por Fort Napoleon. 
Curiosamente, o potrinho vai experimenta r  o sal-iodado. 

QUEBEC - E' ainda red:i,'.iclo o número de seus produtos, 
pois os primeiros a aparecerem, sómente o fizeram em 
1961. Entre êles, podem ser destacados: Camurcinha, ex-
Ulira (que já obteve 3 vitórias e CrS 940.000,00); Undante 
(de 3 carreiras e ('r4 782.0011,00); Atirsa (2 vitorias e Cr$ 
835.000,00), Agéria (2 carreiras, 2." colocada no Prêmio 
"J, B. Paula Souza" e CrS 680.000.00), Chico Taipa, ex.  
Ugico (1 vitória e Cr$ 728.000,00), ,Atelia, Atirado e 
Atraente (ganhadores) e Enia (Cm início de campanha e 
já obteve 1 vitória e colocação). 

EVER READY -- Coreu apenas 19 vêzcs, vencendo 7 provas 
e obtendo 7 colocações. Foi o melhor representante da 
sua geração no Rio. Venceu os clássicos: G. P. "Cruzeiro 
cio Sul", G. P. "Presidente Vargas", G. P. "Presidente 
do Jockey Club", Clássico "Paul Maugé", Clássico "Custa 
Feri-az". Colocou-se nos grandes Prêmios: "Brasil" (em 
2 1>; o vencedor foi o seu companheiro de Coudelaria 
Albatroz), "16 de Julho" (2 1 ), "Outono" (2 1 ); "14 de 
Mai-co" )2. 1P ''Linueo de Paula Machado" (3. 11 ); ''Pi'efeitu. 
ra Municipal'' (3."), ''Distrito Federal" (3 0 ). 

SANTAREM - Pôde ser considerado um dos mais completos 
animais, nascido no Brasil, Correi dos dois aos cinco 
anos em todas as distâncias, nas melhores turmas, sem-
pre com grande sucesso. Venceu os clássicos: "Barão de 
Piracicaba" (São Paulo). "Taça dos Produtos" (5, Palito), 
"Guathemozin Nogueira" (S. Paulo)). "Conde J-Ierzberg" 
(Rio) "Imprensa" (São Paulo, "Jockey Club do Rio de Ja-
neiro" São Paulo), e "Derby Brasileiro, (Rio), G. P. "Dis-
trito Federal", (Rio) ''Guanabara", (Rio), "Taça Mappin 
& Webb" (5. Paulo). "Taça Nacional" (Rio), "Taça Na-
cional" (São Paulo), "São Francisco Xavier" (Rio), G. P. 
"Jockey Club" Riu), G. P. "Presidente da Republica" 
(Rio, levantando em prêmios a importância de Cr$ 
431.900,110, apesar de que na época, a dotação máxima 
não plissava de Cr$ 50.000,00. 
Santarem, demonstrou ser um grande reprodutor, pro-
duzindo Funny Boy (vencedor dos classicus: G. P. "Lin-
neo de Paula Machado", G. P. "Cruzeiro do Sul", "Ltuz 
Pina", "Candiclu Elgy(lio", "Conde de llerzberg", G. P. 
"Consagração", G. P. "Presidente Vargas", etc, e cerca 
de Cr$ 350.000,00 em prêmios); Big Sliot )"crack" absolu-
to de sua geração, em S. Paulo, vencedor na sua curta 
campanha do s  clássicos: "Rapliael de Barros Filho", "Fir-
miano Pinto", "Outono", G. P. "Ipiranga", "Carlos Gar-
cia", "Primavera", G. P. "Derby Paulista", "Conde de 
Herzberg" e G. P. "Linneo de Paula Machado", levantan-
do em prêmics CrS 211.000,00. Tendo morrido prematu. 
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ramente, nao tomou parte nos grandes clássicos do Rio 

Ever Ready vencedor dos clássicos: Paul Maugé", "Cos-

ta Ferraz - , G. P. "Cruzeiro do Sul", G. P. "Presidente 
Vargas" G. P. 'Presidente do Jockey Club", 2° no G. P. 
"16 de julho", 2 11  no G. P. "Brasil", etc. Ci'S 496.000,001: 

Batuira (Clássicos "Cândido Egydio de Souza Aranha 

2 vêzes, "Protetora do Turf", "Piratininga", "25 de Ja-
neiro", etc., 13 vitórias e CrS 193.000,00); Damplerre (Clás-

sico: "Cândido do Motta", "América" e CrS 104.750.00: 

Estela Clássico "9 de Maio" e CrS 95.000,00); Nhá (Clás-

sico F. V. de Paula Machado" etc.); Bandido (Clássico 

"Imprensa", "Barão de Piracicaba" e "Raul de Carvalho" 

etc.'; Escudo Clássico "José Calmon", 8 vitórias e CrS 
142.000,00): Foguete Clássico "Raphael de Barros" e "Gui-
lherme Ellis", e etc.); Biri-Biri Clássico "José Carlos de 
Figueiredo", 8 vitórias e Cr$ 75,000,00); Estirpe Clássico 
"Hipódromo Paulista", etc.); Buscapé (8 provas e 

80.000,00); Holkar (Clássico "Jockey Club de São Pauto". 
"António Prado", "Pereira Lima". "Raul de Carvalho' 
Costa Ferraz", G. P. "Maior Suckow", G. P. "Conde de 
Her7.berg", etc., e Cr$ 979.000,00, em prêmios), Jahú (Clás-
sico "Tiradentes", G. P. "Antenor de Lara Campos", G. 
P. "Ipiranga", Clássico "Raphael de Barros", Clássico 
"Imprensa" e Cr$ 992,750,00); HelIy Clássico "Guilherme 
Eilis" e Cr$ 190.000.00 em prêmios): Farrista (Clássico 
"F'irmiano Pinto" e Cr$ 176.500,00 em prêmios); Luar 

Clássico "Outono", G. P. "Ipiranga" e "15 de Novembro' 
2." no G. P. "Presidente do ,lockey Club", 10 vitórias, Cr 
1.007.000,00), La Fleche (Clássicos: G. P. "lnaugdlr)il'', G. 
P. "Cordeiro cia Graça", Prémio "Remonta e vet. d.: 
Exército", 8 vitórias e Cr$ 631.500,00 , : Jéca (13 vitórias 
neiro" (São Paulo), "Derby Brasileiro, (Rio, G. P. "Dis-
Cr$ 580,000,00); Jaborandi (9 vitórias e CrS 481.000,00), etc. 
Os produtos de Santarem levantaram, entre Rio e São 
Paulo, mais de dez m,thões de cruzeiros em pi'OiTiiOs. 

FLÉCHOISE - Vencedora na França cio "Prix Thebais", 
"Grand Ilandicap de La Manche". "Prix Maximuni'' etc. 

e 168,980 frs. em oi'em os. l'roci cizi u Apoio ) 'l assi (:05' 

"America cio Sul", G .1'. "l)outor l"ionlifl", 'Aliredu San- 

A residencia da familia Paula Machado logra o milagre de 

unir o antigo ao moderno, o que lhe dá acolhedor aspecto 

tos", G P. "Guanabara", "Henrique Pos.solo", "6 de Mar-
ço", Cr$ 343.080,00 em premios. e hoje reprodutor), Ever 

Ready )G P. "Cruzeiro do Sul" etc.), Cajoaí (ganhadora), 

La Fléche (Classicos G. P. "Inaugural", G . P. "Cordeiro 
da Graça" e "Remonta e Veterinaria do Exercito") e Je' 

zabel (que produziu Pinta, ganhadora, e mãe de Van 

Dick, ganhador do G.P. "Linneo de Paula Machado"); 

Rocket, GG.PP. "Outono", "Ipiranga", "Manfredo Costa 
Jr.", 8 vitorias e Cr$ 2.717.500,00; e Saráu, que obteve 6 

vitorias e CrS 786.250,00. 

LA MANTILLE - Ganhadora na França. Produziu os ganha-

dores Aile du Vent e Prince de Savoie. 

LA MASSIERE - Mãe de bons ganhadores entre eles Mazep' 

pa II, ganhador de cerca (te 550.000 frs. e reprodutor. 

MATER - Vencedora na França do "Prix Vermeilie" e 98.721 
frs Mãe de bons ganhadores. como Miodrag, MuchachO, 

Malause etc, De sua avó materna Rosary descendem: Ro-

se Verte ("Oaks" françés), Viburnum (G.1`. "Nice" e ga-

nhadora de 383.925 frs.(, Grandiflora iganhadora de £ 

2.237), Vitamine (ganhadora de 166.650 frs.), e do famoso 

Brantôme ("2.000 Guinéos" francêses, "Prix Lupin", "Prix 
Royal Oak", "Grand Prix de 1'Arc de Triomphe" etc., 
ganhador de 1.650.152 frs. em premios e otimo repro' 

dutos). 

EVER READY --- Como reprodutor, produziu: Manimbé 7 vi - 
tortas e Cr$ 359.250,00), Mac Mahon (9 vitorias e Cr$ - 

435 500,00, em 5. Paulo); Ogre (4 vitorias, inclusive os 
classicos"Tiradentes", G.P. "Antenor de Lara Campos" 
e Premio "Raphael de Barros", e CrS 478.750,00), Nagasa' 

ki (6 vitorias e Cr$ 286.000,00), Paulistana (Premios "Fii' 
miniano Pinto", "Remonta e Veterinária do Exercito" e 
Classico "Velocidade", em S. Paulo, 10 vitorias e Cr$ - 
743.500,00); Passe Partout (duas vitorias), Pickwick 16 cor-
ridas e Cr$ 487.500,00), Quai d'Orsay (em 5 apresentaçóes, 

obteve 4 vitorias e 1 colocação). Quizumba (4 corridas(, 
Oldenburg (6 corridas), Quincas Borba 5 vitorias), Ogivi-

nha 6 corridas), Queen Bee (3 corridas, inclusive o Pre-
mio "Rodoipho Lara Campos"). Quincu (6 corridas e Cr$ 

6:35.250,0 ,0), Heleno, ex-Rover (2 vitorias), Roleta um dos 
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melhores produtos da ala feminina de sua geração. Obte-
ve 11 vitorias, inclusive os classicos G.P. "Genrique Pos-
solo", G.P. "Remonta e Veterinária do Exercito", G.P. 
"Cordeiro da Graça", G.P. "Onze de Julho" (2 vêzes), 
G.P. "José G. Nogueira", G.P. "Duque de Caxias", 
Premio "José de Souza Queiroz", levantando em prê-
mios, Cr$ 2.311.500,00), Rocambole (5 carreiras e CrS 
275.000,00), Spleen (3 vitorias, inclusive o Classico "Can-
dido Egydio" e Cr$ Cr$ 507.000,00); Snob (4 vitorias e CrS 
322.000,00), Sátira (2 provas), Marcoré, ex-Sindbad 3 vi-
torias; Charmaine, (4 carreiras e CrS 567.750.00): Udine 
3 vitorias e CrS 460.500,00); Vinité 2 vitorias; Ali Babá 

(um dos melhores produtos de sua geração, ia obteve 6 
vitorias inclusive o G.P. "Jockey Club do Rio de Ja-
neiro". Classicos "Vieira Souto ! ' e "Raul de Carvalho", 
2.o no G.P. "Republica do Chile", 3.o no G.P. "Alfredo 
Santos" e CrS 1.632.500.00); Abattage ganhador, até o 
momento, de 2 carreiras, 2.o no Prêmio "Raphael de Bar-
ros Filho" e CrS 481.000,0W. Ahman (3 vitorias e CrS 
721.000,00); Alcatéia (já é ganhadora e 3.o colocada no 
Prêmio 'Candido Mota"); Agnes e Avenger ganhadores), 
Anacrapi ganhadora de 2 carreiras e CrS 513.000,0W; 
Boyfried (em inicio de campanha), Boss (também em ini-
cio de campanha e com 3 vitorias e 1 colocação, Brutus, 
Blanchette, Borduna e Boliviana (ganhadores); e Cowboy 
(3.o colocado no G. P. "Manoel 'Mendes Campos"). 

Reprodutoras 
O riquissimo plantel de eguas do Haras "São 

José", formado tanto por animais importados quanto 
por nacionais, na maioria nascidos na propria fazenda 
ou no Haras "Expedictus", é, atualmente, constituido 
por 82 reprodutoras. O Haras, todavia, tem condições 
para abrigar, e oferecer vantagens de ordem tecnica, 
para um numero superior, presumivelmente de 100. 

A relação das reprodutoras é a seguinte: 

ALBANIA, por Maki e Jaffa, por Trinidad. 
ALJUBARROTA, por Dragon Blanc e Queenland, por For-

masterus. 
AMARILINA, por Heliaco e Lá Fleche, por Santarem. 
ANABELA por Dragon Blanc e Fontaine, por Formasterus. 
ASCOT SUN, por Tai-Yang e BeIle of Ascot, por Cameronian. 
ASSUCENA, por Heliaco e Betica, por Badruddin. 
BALL MUSETTE, por Badruddin e Divertida, por Re-echo. 
BARRA MANSA, por Dragon Blanc e Maratona, por Maranta. 
BLUETTE, por Dragon Blanc e Nabia, por High Sheriff. 
BORGONHA, por Blackamoor e Magendie, por Santarem. 

BRIGITTE, por Blanckamoor e Queen Fairy, por Formasterus, 
CLAREIRA, por Cadir e Caçamba, por Selim Hassan, 
CONCEJERA, por Muzloon e Corea, por Copyright. 
CLIGEUSE, por Coaraze e Courageuse, por Cranach. 
ENCHANTED SEA. por Persian Gulf e Doll's Delight, por 

Nea rco. 
ESPERANÇA, por Le Pacha e Estoril, por Solario. 
FASTEN, por Fastnet e Fragment, por Shred. 
E'INESSE, por Formastei'us e Saphinha, por Trinidad. 
FONTAINE, por Formasterus e Tacy, por Tomy II. 
ILLIADA, por Trinidad e Midi, por Tomy II. 
.JAFFA, por Trinidad e Arquiduna, por Sir Berkeley. 
LA FLECHE, por Santarem e Flechoise, por Flechois. 
MARATONA, p01' Marata e Device, por Trinidad. 
MOGGY MIRIM, por Formasterus e Batuira, por Santarem. 
MOUC1-IETTE, por Singapore e Tocaia, por Sin Rombo. 
NABIA. por High Sheriff e Ginja, por Trii(dad. 
NÁVARRA,por Formasterus e Tacy, por Tome II. 
NIKOTA, por Formasterus e Dakota, por Trinidad. 
NYSA, por Maraota e Tocaia, por Sin Rombo. 
NYX, por Iligh Sheriff e Cajoai, por Trinidad. 
OADIA, por High Sheriff e Hardiana, por Formasterus. 
OCEANIDE, por Foi'masterus e Canicula, p01' Copyright. 
ODYSSEA, por Formasterus e Marion, por Trinidad. 
OFENSIVA, por Albatroz e Eleda, por Formasterus. 
OKINAWA, por Maranta e Favinha, por Formasterus. 
ORGIA, por Fligh Sheriff e Device, por Trinidad. 
ORQUIDEA, por Formasterus e Batuii'a, por Santarem. 
PAQUITA, por Heliaco e Ellipse, por Formasterus. 
PAVANA, p01' Formasterus e Riri, por Thermogene. 
PINTURA, por Albatroz e Hardiana, por Formasterus. 
PIRITA, por Formasterus e Jezebel, por Bosphore. 
PLUME DORÉE, p01' Formasterus e Jupyra, por Singapore. 
QUADRILHA, por Foi'masterus e Tacy, por Tomy II. 
QUEEN BEE, por Ever Ready e Ecui-ie, por Formasterus. 
QUILOA, por Maranta e Lôa, por Albatroz. 
RACY, por High Sheriff e Guriri, por Trinidad. 
RECAMIER, por Formasterus e filiada, por Tronidad. 
ROCA, por Heron e Lôa, por Albatroz. 
ROLETA, por Ever Ready e Finesse, por Formasterus. 
SALLY, por Maranta e Finesse, por Formasterus. 
SAMYAMA, por Maranta e Isca, por Bosphore. 
SANS PAREIL, por Heron e Great Truth, por Bahram. 
SICILIA, por Fort Napoleon e Nysa, por Maranta, 
SINHÁ DONA, por Heron e Flossy, por Santarem. 
SODOMA, por Formasterus e Devonia, por Trinidad. 
TAITI, por Fort Napoleon e Mahee, por Fairway. 
TAPIRA, por Maranta e Oceanide, por Formasterus. 
TAS!VIAN1A, por Blackamoor e Guapi, por Maranta. 
TERRY, por Heliaco e Kishma, por Donatello II. 
TONKYNOISE, por Heron e Tangará, por Admiral Drake, 

Ao horas não falta uma cape- 

la, 	e 	que 	encantadora 	cape- -' 

la!, 	cujo 	ornamento 	principal, 

deveras 	valioso, 	é 	sua 	por- 

ta, que Foi entalhada pelo mes- 
tre 	Aleijadinho. 	Ela 	situa-se WN 
proxima 	à 	residencia-sédo 



'1 (('1 A31,\. por iiero 	e PoLuta, por 'l'I'ilidod. 
'I'I_NIS, p0,' Fw't '»apoleon e F'lostaine, por 1" 
'I'ZAIIINA. p01' For) Napoleon e 9;oI eu, p111' 

UACAI. p01' Ileineo e ('once)eI'a. p01' lIml000. 

UB,\11X, p01' ForI N;lpoleon e De\'onia. p01' 'I't'uiidad. 
IJBEIILANDIA, sou' 1)rapon Blanr e N .\ - x. p01' 1 l0,h heri 
UK.\IIA, por lIeIi;lco e Mv L1RIv'I1ip, p111' UlIte Pele 
UKRANJA, p01' Ileliaco e June, por Bospltore. 
UNGA\'A. por Foi't NapoleOtl e Oadia, por 11ih SbuS ii'. 
UISANAWA. por Port Napoleon e Odv»s0a, por Ft'iïuI 
URUÁ. p01' l"ort Napoleon e Faviiihtt. por F0i'mil'1 0111". 

U1l\'ILLE, por 1)r;tron 1il)1l1c e DoLo' 	por Ti'ii;d,tI. 
VA-LÁ, p01' l31ach1lmool' e Quietucao. por t'Ol'ma'ttl'rLI', 
\'OLENL'F, par Hl'uc'o e So Near, p111' Nearco. 
VALQLT iRIA, por Heliaco e BaJ Mirsr'l (e, por l3acirt,Idin 
'A \'I'l E, p111' BlarkamllIll' e Nova ()rIe:ln, p01' \Iora'tla. 

VIÇOSA, por lIerlltl e Ki'1sma, por Donatelo II. 
\'IPFIt. p11,' Fort Sotpoleon e E'per;tnea. por Li ,  Pa'h:t 
\'ISi'DR,A, por IIeIi;leo e ('artir'ol;l, 1)01'  (.'op\ rieht. 
Volt. SIA, por lieron e COrra, p01' Ther1n10el1e. 
A'l'IIENAS, por 1)t'apon ElanI' e Nabia, p111' 11ih SIs'rii 1. 
t.'.\t'A[i1, p01' lilitekarnoor (, Novo OrI1';tI1. p111' M; 111101. 

Estatistica 

Nado inais eloquente do que dados cO at 111co, 

de sorte que é oportuno, para tinia aprc'claçao da eti 
ciencia bem pouco comuns dos produtos criados pela 
famila Paula Machado --- coo ambos os seus liaras 

do que dar um quadro das vitorias e das somas 
ganhas por eles conquiS' adas nos dois principais 
centi os hipicos nacionais: Gavea e Cidade Jardins: 

Vitorias Premio - Cr$ 

109 a 	uns 3.339 20.961.321,9') 
:15:1 1.385. 500,0 

111:1- . 	 :)l;1 1 .735 	400,0 ,  
1838 	................... :516 2.180. 101,09 
1939 237 2.5(51). 300 
1940 	................ :12:1 2.500. 1(10.9(1 
1941 	................. . 	 234 2.491.9(9,139 
1942 361 3. 048. (9)9,9)) 
1943 . 	 . 	 :532 3.659.200,10 
1°44 	.................... 287 4.771.373.9 
1945 235 5.1174. 
5946 	..................... 316 7.748.090,00 
1947 	.................. 311 11 . 962 	975,6' 
1948 	..................... 255 13.122.281.91) 
5941' 	. 	 . 	 . 226 11,528 
195)) 236 12 	673 . 325 . 1 ) 

1051 	................ 138 11.527 	51(60. 
1952 	.................... 174 12,363.950; 
1953 	. 	 ........ ..., 	 210  
1954 	..................... 265 ,25P,oO 21A01.250.00 
1955 	...................... 241 20 	1)57,9 73.111) 

1956 	................... 11)3 18.413,2501) 1  
557 	.................... 167 20 	3 	.396:1) 
11)5)1.................... 1,55 211.849.100,1111 

1)51) 	...................... 148 20.207, () 5 0.00 
196)) 	................... 174 2(1.1197. 211(1,01) 
1961 	...................... 174 41 	761.700)8) 
962 	..................... 1) 1 :3 57.444 050 00 

Total 	 Q. 943 	397 191 '(71.00 

Ao findar o primeiro semestre (lesta temporada 
os produtos cia origem eit foco, haviam levantado, 
entre São Paulo e Rio de Janeiro, 91 pioras, com 
premios que totalizaram Ci'S 12.4$1,000,00. 

3 
O 	1 '  

Na tão vetusta quão tradicional "Casa dos Amigos", Lin- 

neo de Paula Machado acolhia fidalgamente seus hóspedes. 



Adil começa a colher no haras 

os mesmos triunfos das pistas 
por L. J. Ribeiro da Silva 

Em 1950, os si-s. Nelson e João Adhemar de Al-
meida Prado fundaram em Cotia o Haras "Jahú", no 
mesmo local onde se extinguira o Haras "Floresta". 

Na epoca, porque davam os primeiros passos, 
não possuiam garanhões. Recorreram, pois, aos re-
produtores de outros haras, para assim obter cober-
turas para suas eguas. Mas, sem perda de tempo, 
trataram de importar da Europa algumas eguas já 
cheias de reprodutores de categoria, algumas ser-
vidas em tempo europeu, outras aproveitadas, 
quando das transações, de forma que fôssem pa-
dreadas em tempo sul-americano. Foi assim que 
vieram Grote d'Azur, cheia de El Grecco (cujo 
fruto foi Alençcn, hoje reprodutor do Haras "Ba-
nanal"); Lady Superior, cheia de Casanova, e que 

deu Adiç a: Palombe, cheia de Sayani. originando 
Aboio; Bamkyse, cheia de Sunny Boy, do que re-

sultou Abi; e. finalmente, Candid Lover, cheia de 

Epigram, tendo assim nascido Adil. 

* * * 

Epigram, que foi o escolhido para padrear 

Candid Lover, era um filho do "stayer" Son-in-Law, 
e nasceu em 1933, tendo se mostrado um admiravei 
fundista, como é normal acontecer com os filhos de 
Son-in-Law. 

Epigram foi esplendido ganhador tardio. Aos 
dois anos, apenas correu uma vez, não obtendo colo-
cação entre trinta potros. Aos três anos, correu seis 
vezes, obtendo colocação em três dessas oportuni-
dades. Não havia ainda desenvolvido sua aptidão 
para as distancias maiores. Foi aos quatro anos que 
ele começou a ganhar, tendo sido apresentado oito 
vezes, vencendo quatro provas, a mais valiosa delas, 
o "Goodwood Stakes", em cerca de 3.800 metros 
(duas milhas e três f urlons") batendo dezenove 
competidores. Também foi o segundo colocado em 
determinada ocasião, não obstante conceder ao ven-
cedor nada menos de quinze libras de vantagem... 
Nesta mesma temporada, participou de mais cinco 
provas de obstaculos, vencendo uma delas, em Mau-
chester, e noutra entrando em segundo em Ludlow. 

Aos cinco anos, Epigram venceu suas ultimas 
quatro provas, e sucessivamente: o "Queen Alexan-
dra Stakes" (duas milhas e seis "furlongs"), em 
Ascot: o "Summer Handicap" (duas milhas), em 
Newmarket: a "Goodwood Cup" (duas milhas e 
cinco "furlongs"), em Goodwood; e a "Doncaster 
Cup" (duas milhas e 1, 4), em Doncaster. 

Na mesma temporada, foi o terceiro colocado 
no "Alexandra Park Handicap", deslocando o peso 
maxiino; na "Yorkshire Cup", e no "Ascot Stakes", 
concedendo sempre o peso de doze libras aos que 
chegaram á sua frente. Seus premios somaram 7.528 
libras, das quais, 83 em provas de obstaculos.  

* * * 
Levado ao haras, Epigram distinguiu-se pelos 

excelentes animais que produziu, entre eles Distinc-
tive (6.559 libras); Esprit de France, meio-irmão de 

Legend of France, e ganhador de 5.289 libras; e 

ainda mais Hurly Burly, Kishore, Peeky, Prionium, 
Patter, Merry Quip, Merry Milier, Victory Salute, 
Consternation, Stockbridge, Eulogy, Iona, Pink 
Larkspur, Parker's Peace Ornar Khayyam (não 
confundir com o ganhador do "Kentucky Derby", do 
mesmo nome), e outros. Mas o seu melhor filho foi, 
sem duvida alguma, Souepi, extraordínario fundisa, 
e hoje reprodutor de sucesso no Chile. 

* * * 
Como acontece com grande numero de eguas 

na Inglaterra, Candid Lover não parecia indicar 
viesse ser a mãe de um grande parelheiro. Mas, cru-
zada com Epigram, cuja linha materna provém de 
Concussion (a mesma linha que anteriormente já 
havia dado animais da oategoria de Spion Kop, 
Salmon Trout e outros), produziu um potro que 
teve campanha paralela á de seu pai: só se revelou 
quando as distancias aumentaram. Claro que se trata 
de Adil. 

Crndid Lover era filha de Casanova, talvez o 
mais modesto dos filhos de Double Life, ainda que 
seu pai fôsse Hyperion, e tivesse Double Life dado 

Precipitation e Persian Gulf, e fôsse a "antepassada 

imediata" de Meld, a famosa inglesa. 

Canarco, a mãe de Candid Lover, provinha de 
um cruzamento que se tornara classico na Ingla-
terra: era filha de Nearco, e de egua por Solario: 
Cândia, filha de Candescent. E esta, por sua vez, 
proveniente do "National Stud", quando ainda 
"Tully Stud" (Irlanda e de propriedade do Cel. 
Hall Waiker), era filha de Count Schonberg e de 

Cannie Lassie, que, ao seu criador havia dado uma 
ganhadora dos "Mil Guinéus", Witch Elrn, e foi 

também a origem de Ernersy Larsy, bem como de 
outros excelentes ganhadores franceses. 

Cannie Lassie era filha de Ayrshire e Wise Giri, 
por Wisdcrn e Touch Me Not, por sua vez, filha de 

Muncaster e Thistic, a grande reprodutora, que foi 
mãe dos garanhões Goldfinch e Common ("triplice-

coroado"), e das eguas Prickly Heat (origem de fa-
mosa familia da criação Paula Machado, de que 
provieram Mangerona, Hainan, Ousada, Zaga, Xy 
leno etc.), Thistlefield (de quem descendem Loe in 
Idleness, ganhadora do "Oaks", e seus filhos Vio-
lator - do Haras "Jaçatuba" Gay Lothario e Lo 
Zingaro: grande garanhão na Australia); e a não 
menos famosa 'ibrostie (ganhadora dos "Guinéus" 

e mãe de Missel Thrush). Este é um dos mais vigo-
rosos ramos do Familia 4, originaria de Layton 
(Violet) Barb Mare. 
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Candid Lover, egua alazã, nascida na Inglaterra 
em 1947, coberta aos três anos por Epigram, teve 
seu primeiro filho Adil no Brasil, em 14 de 
julho de 1951. No ano seguinte, deu Buty, de seu 
cruzamento com Burpham. que então se iniciava 
como reprodutor: depois nasceu Caporal, que se ori-
ginou de Nyaugal. No ano seguinte, Candid Lover 
descansou e, a seguir, ficou vazia do mesmo 
Nyangal. Finalmente, teve Edila (1955), filha de 
Ferino e, neste mesmo ano, quando cheia de Gua-
licho, morreu, o que, certamente, foi enorme perda, 
não apenas para o Haras "Jahú", mas para toda a 
criação nacional. E tal afirmativa não é mera reto-
rica, porque dos três filhos da notavel reprodutora, 
o menos notavel foi Buty, o que não o impediu de, 
em 37 apresentações, ganhar 9 vezes, chegar 6 vezes 
em segundo, 3 vezes em terceiro, 3 vezes em quarto, 
e 1 vez em quinto, levantando premios no valor de 
Cr$ 747.000,00, soma apreciavel no seu tempo. E 
Caporal, além de hei'oi de varias provas classicas, 
que seria fastidioso enumerar, somou premios no 
montante de CrS 3 212 000,00. 

Mas é Adil que, no momento, interessa focalizar. 
Quando potro, o animal nem mesmo fez antever o 
campeão em que transformar-se-ia, pois correu  al-
—umas vezes em distancias acanhadas, sem lograr 
qualquer colocação. Assim é que estreou no "Raphael 
de Barros Filho", em 800 metros, chegando em 
quarto, para Iloriinond. Flamel e Gynasta, á frente 
de seis competidores. A seguir, participou de três 
pareos para potros sem vitoria, em 1.000. 1.200 e 
1.300 metros, respectivamente. No primeiro deles, 
foi o sexto colocado: no segundo, o quarto, e, no 
terceiro, tendo já melhorado, o segundo, em pi'ova 
vencida por Quixú. 
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Suo api'ei-ientacão seguinte foi no Premio "Cumo 
de Artilharia'', em 1,500 metros, em que não entrou 
colocado, perdendo para Gaó, B-36. Dauphin e outros. 
Mas, no Classico ''Primavera'', em 1.609 metros, 
arrematou em terceiro, batido apenas por Rumor e 
Canaletto. com  os quais haveria de muito lutar no 
futu' o, e adiantando-se a seis adversarios. No Clas-
sico "America", em 1.800 metros, Adil só foi derro-
tado por Rumor, mas adiantando-se a Canaletto, bem 
como a Flamel, Quebec, e mais quatro outros. No 
"Manfredo Costa", em 2.000 metros, repetiu sua boa 
atuação, voltando a secundar Rumor, e de novo 
bateu CanalettO e mais quatro adversarios. 

Foi no "Bento de Paula Souza", em 1.800 
metros, que Adil colheu sua primeira vitoria, tendo 
então derrotado Odeon, Adieu e mais cinco animais. 
E, em seguida, registrou retumbante vitoria no 
"Derbv Paulista". em 2.400 metros, derrotando 
Rumor, e mais Quebec, Courageuse, Canaletto, 
Odeon, e varios outros, após ter feito irresistivel 
at' opelada. 

* 	* 

O ano de 1955 foi excepcional para Adil. Nesta 
temperada, participando de oito provas, seis em São 
Paulo e as duas restantes no Rio de Janeiro, o  filho 
de Epigrani apenas foi derrotado no G.P. "Brasil", 
vencido pelo "ci'ack' Mangangá, tendo, entretanto. 
batido Quiproquó e mais treze bons parelheiros. 

No ano citado, começou em 3.000 metros - 
G.P. 'Consagração" - e então derrotou Cana-

letio. Adicu e Odeon; a seguir, na "Taça de Ouro", 
em 3.218 metros, venceu Halte-lá, Acapulco, Indocil, 
Olci Fashioned e outros. Sua vitoria seguinte foi 
obtida nos 2.400 metros do G.P. "Criação Nacional", 
no qual se impôs a Quiproquó. Canaletto. Filosofo, 
Acapuko, Indoeil, Halte-lá e New Wonder; e, em 
seguida, triunfou no G.P. "São Paulo", superando 
Quiproquó, El Aragonés e outros. Não obstante a 
distancia tivesse caido de 3.000 para 2.400 metros, 
percurso do G.P. "Prcsidcnte da Republica", Adil 
voltou a vencer, batendo Cyro, Odeon e outros, para 
repetir o sucesso nos 3.000 metros do G.P. "Prefei-
tura Municipal", em que triunfou sobre o mesmo 
Cyro, além de Filosofo e High Bail. Foi então levado 
á Gavea, onde deu enorme trabalho a Mangangá, no 
G.P. "Brasil", e venceu King Bay, Bailenero, Qui-
proquó, Huxiey e outros, no G.P. "Jockey Club Bra-
sileiro", em três quilometros. 

Em 1956, a serie das vitorias de Adil, em São 
Paulo, foi ininterrupta, uma vez que, competindo 
em percursos que foram dos 2.400 aos 3.218 metros, 
e em sete oportunidades, todas elas transformou em 
triunfos. Em tais exitos, derrotou animais da cate-
goria do extraordinario Tatan, bem como dos exce-
lentes Ehó, Entalhe, Rumor, Diretor, Pontiac, 
Canaietto. Snookcr, Sancy, Venusta, Halte-lá, Cou-
i'agcuse, High Bali e Quiproquó, e levantando provas 
de alta categoria: "Piratininga", "14 de Março', 
"General Couto de Magalhães", "Criação Nacional", 
"São Paulo", "Presidente da Republica" e "Prefei-
tura Municipal". E triunfou também na Gavea, no 
G.P. "Jockey Club", em 4.000 metros. E ainda no 
Hipodromo Brasileiro foi batido uma unica vez na 
temporada: o fato ocorreu no G.P. "Brasil", em que 
Adil, provavelmente por haver concedido ti-és quilos 
de vantagem a Tatán, para ele perdeu. 
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Adil, quando triunfou no "Derby Paulista" (5-12-54) 

A temporada de Adil, correspondente a 1957, 
foi toda eia cumprida em Cidade Jardim, onde 
levantou as quatro provas de que participou: os 
Grandes Premios "São Paulo", "Criação Nacional", 
"General Couto de Magalhães" e "14 de Março". 
Nestas provas, suplantou John Araby, Rocket, Leo-
cadia, Jarnbolaio, Jarussi, Diretor, Timão, Caporal, 
Cedro etc. 

Infelizmente, o ultimo desempenho de Adil, já 
em 1958, não foi marcado por urna vitoria, como 
seria justo, um avez que o laurel coube á excelente 
Garça, a quem o cavalo concedia sete quilos de 
vantagem. Tratava-se então do G.P. "14 de Março". 

Em resumo, constata-se que Adil tornou parte 
em 32 provas, das quais venceu 21, e obteve 6 se-
gundos lugares, 1 terceiro, 1 quarto, não se cobrando 
nas 3 oportunidades restantes, alusivas ás tentativas 
em tiros curtos, no inicio de sua campanha. Seus 
premios, computados os referentes ás colocações, so-
maram Cr$ 10.350.500,00, montante admiravel se 
considerada a epoca em que foi obtido. 

* s * 

Incorporado á criação, em 1959, o filho de 
Epigram e Candid Lover teve oportunidade de pa-
drear dezesseis eguas, das quais uma perdeu o pro-
duto e outra ficou vazia, e as catorze restantes produ-
ziram, o que significa porcentagem notavel para um 
inimal que se iniciava corno reprodutor. 

Constituiram a primeira geração de Adil, os se-
guintes produtos: 

Bacia, de Audacia 
Indornito, de Aldaya 
Itambé, de Banderiza 
lrfaia, de Burfaia 
Itapiuna, de Carmelita 
Ibauba, de Castidad 
lapu, de Caradja 
Içara, de Fastness 
Isigenuo, de Inocencia 
Ilapa, de La Pastilia 
Iluverava, de Marilu 
Imbauba, de Palombe 
Iguano, de Pedida 
Potro, de Kardama 

Apenas Castilie, a mãe de Burtile e, pois, avó 
de Ortile, ficou vazia neste ano. 

Em 1960, Adil cobriu catorze eguas, engen-
drando sete produtos; porém, uma das eguas 
abortou, e outra morreu, ficando sem indicação, 
provavelmente por vazias, outras cinco: Caradja, 
Digitalina, Kardama, Mayombé e Nairosa Bruleur. 
A que abortou foi Cascade; e Lady Superior morreu 
antes de dar cria. Das outras resultaram: 

Jumará, de Aguila 
Jadilia, de Cadencia 
Jatilie, de Castilie 
Jybarine, de Dybarine 
Jembélia, de Embélia 
Jadil, de Esféria 
Jahuita, de Scotish Dilenima 

Embora já tivesse dado animais bons, na pri-
meira geração, corno Indomito, Ingenuo e Ituverava, 
os progressos alcançados por Adil, na sua segunda 
"fornada", foram notaveis, com realce evidente para 
a classica Jembélia, além de Jadilia, Jahuita e 
J uma: á. 

No que sr refere a 1961. Adil deu machos com 
Aguila, Brillcsa, Duqueza. Fadia e Kardarna, e 
femeas com Aureola. Dybarine, Florina, Finança e 

Fastness, ficando vazias apenas Inocencia e La 
Pastilia. 

Com referencia a 1962, a produção do notavel 
cavalo nacional ficou dividida, pois nasceram quatro 
machos: de Burfaia. Inocesicia, Fava e Scotch Di-
lemrna; e urna fernea de Moss Spring: tendo ficado 
vazias Florhsa e Guaraçuma. Tudo isto em conse-
quencia de sua atuação no Haras "Jahú". Já, no que 
se refere ao Haras "Rio das Pedras", ali nasceram 
machos das eguas Asteris, Garrana, Rozzetta e Sweet 
Discord, e ferneas de La Tour Belie, Light of Love 
e Pistache. Ficaram vazias Pardieu e La Pastilla. 

Nesta temporada, são esperados filhos de Adil 
todos do Haras "Jahú" - resultantes do seu cruza-

mento com as eguas Burfaia. Cadencia, Embroeza, 
Fairy Bird, Gaivinia. Harilu, Inocencia e Scotch 
Dilemnia. 

* 	* 
A linhagem a que peitence Atlil, é fortemente 

marcada por sua fidelidade ás distancias de fundo, 
de sorte que, se cruzado com eguas do mesmo tipo, 
não será dificil obter animais á altura do proprio 
campeão. Aliás, de Adil é licito esperar brilhante fu-  
tu:o no haras; ele proprio, pelo que já produziu, 
assim se credencia. 
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'Fã orocyh hred 	1-tecoi'd", 
prestigioso orgão especializado dos 

Estados Unidos, trouxe, em seu nu-
mero de 13 de julho deste ano, ex-
celente materia intitulada "Tho-
rooghbred Blood Types". de auto-
ria de Robert J. Clark, e que, por 
seu interesse. "TURI° E FOMEN-
TO" transcrer'e, devidamente tra-
dusida. sob autorisação da revista 
norí e-am erican a. 

Trata-se da divulgação dos pri-
meiros resultados obtidas depois de 
intensas pesquisas cientificas no 
campo dos tipos sanguineos da pu-
ro-sangue. sob patroci aio do Jockey 
Club dos Estados Unidos da .Ame-
lOca (10 Norte, 

ltE(i'ETF1  

estudos para clarsiticiição dos 

tipos sanguíneos dos puros-

sangue alcançaram um progresso ta 

que agora é possível utilizá-los na 

eliminação de muitos CaSOS de dupla 

l'iliacão, é altamente significativa. A 

classificação 1)01 tipo sanguíneo po-

de ser, agora, usada (01)1 autoridade 

para exclusão de muitos falsos re-

produtores na identit'icacao do ver-

dadeiro pai, no caso de éguas que fo-

ram cobertas por dois ou mais gala-

nhõee numa só estação de monta. O 

apoio constante proporcionado pci 

J ockey Club a t'sse ('a fli P0 ('Si)ecial 

cia pesquisa, que está em progresso 

há mais de iiiii quarto de século, le-

va-nos a esperar muitas outras (les-

cobertas de importância. 

O valor da capacidade de se deter-

minar o verdadeiro ríprodutor es! 

vivaniente demonstrado pelo fato de - 

mii 1962, mais de 1.50 puros-sangui 

dentre os que competiram terem 

de uni possível pai, regundo os re-

gistros. Ësses cavalos ganliarani 

USS 171.077 durante o ano, e hou-

"e mesmo 11 deles que venceram 

rlássicos. Fatos como ('sse. natural-

mente, provocam iii uitos" becos seu) 

saída" nos " stud-1)ooks '. Também s - 

ria virtualmente impossível repetir 

tal cobertura no caso de o produto 

de dupla filiacão se tornar ti in ca-

valo de corrida de projeção. 

XPLTQtJEI\IOS. rgora, porque 

ocorrem essas duplas cobertu- 
ras. ('oinuloeute, euando se ve- 

rifica que uma égua, que foi coberta. 

n ão está cheia, é hábito devolvê-la ao 

'o esmo reprodutor, quando estiver 

nova mente no cio. E. assim, tantas 

vézes quantas for necessário, até que 

fique prenhe. Contudo, pode aconte- 

ce! .  que êsse reprodutor tenha ficado 

doente. inutilizado ou mesmo morri- 

do durante essa estarão. 	ts vt'zes, 

uni animal levado ao haras, mostra-

se niáu reprodutor, voltando siitise-

quentemente, para a pista de corrida 

a tini de pagar o que come. 1-lá tam-

bém o caso cio cavalo de corrida que 

está em plena atividade, luas que é 

proveit tdo no haras stiniente por 

'mia teniporada. enquanto aguarda 

.lej a treinado novameiite. 

Em qualquer um désses casos, se 

a égua acusa uõvo cio, o dono prefe-

"irá entregá-la a outro reprodutor a 

deixá-la vazia durante toda a estacão 

de nionla. O resultado é que não se 

tem certeza sõhre a verdadeira filia-

( ,,ao do produto. Então, os dois pos-

síveis pais 'cã reoíio1cc-. 

(tIi\iÇti( 	O' 	(lime 	io'speitii 	1 

sima linhagem sanguínea. 

Nos homens há, pelo menos, 24 ti-

pos de sangue conhecidos. Chegare-

a os lá, depois. Alguns podem ser 

misturados, outros não. Se, por aia-

so alguém precisa!' de uma transfu-

são, o sangue que receberá te!)) que 

ser compatível ('011) aquele de que é 

portador. Os cavalos também têm 

diferentes tipos de sangue, ii mais 

ainda. têm muito mais tipos que os 

homens. Sendo os tipos unia t'uneãn 

da hereditariedade, é aossivel, agora. 

detel'lmlil)al' COum mais exatidão a pa-

ternidade de uni 1)1! lo-sangue. por 

meio cia classificação dêsses mesmos 

1 ipos sanguíneos. 

ITRANTE muitos a nos, por ser i) 

[) Jocki'y Cluli ri'sponsavel pela 

precisão e autenticidade do 

St ud-Boulc ". procurou pesquisar os 

meios de resolver o problema das fi-

liações duvidosos. Chegou-se à coil-

elusão de que a resposta poderia ser 

a classificação dos tipos sanguíneos. 

Mas. em primeiro lugu e. seria preciso 

fazê-la passar do estágio experinien-

tal para o domínio prático selo que 

se tornasse ninho dispendiosa. Quan-

do forani classificados os tipos San-

gm.mimieOs. osCilo Cofio io'nntem'ei! em 
tantas outras descoberta';científicas. 

o acaso, a coin,'iclénci'c, OU o:omno dluei-

otni c'haniiim' o fato, desemopenlioo 

li 

	

Ilci 	alpumo 	h'iop 	,iiis ,,\Iiorslooll 

('assidv, secretário 'xocutivo do lo-

ckey Club, sofreu unia, pequena iii-

tervenção num dedo, cansada por 

unia infeia,'ão sangi!inea .N essa oca-

sião, êle trocou idéias com o médico 

encarregado, dr. Alfred Schwarz. cio 

,Jewish Memllom'ial 1 tospital de Nova 

','om'lc. Mais tarde, quando o doutor 

Cassidv consultou o cl m'._',.íexander 

1 1 . Rave, médico do .locicey's Cuild, 

sõbre iludi) devia iil'o°ii ram' pala (1€ 

termninocão dos tipos sanguíneos dos 

puros-sangue, o dr. Kaye disse que o 

niesnio cli'. Schwarz e num senhor cha-

mado dr, llarm'y Véu) lonstein do Je-

tvish àleinurial, eram eminentes es- 
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pecialistas nas pesquisas atinentes ao 

sangue humano. 

Sucessivas conversações com o dr. 

Schwarz e o dr. Watlenstein deram 

como resultado o início de uma pes-

quisa no Jewish Memorial propiciada 

pelo Jockey Club. O cir. Manuel Gil-

man, veterinário dos Jockey Clubs de 

Nova York, trabalhou com os drs. 

Schwarz e Wallensteiii, tendo o tra-

balho se restringido a puros-sangue. 

Os resultados foram publicados no 

Veterinary Resarch Jeurnal. A pri-

meira publicação provocou respostas 

de todo o mundo, fato êsse que veio 

demonstrar que muito trabalho já 

tinha sido feito por outros, nesse 

campo. 

OR EXEMPLO. J. Bordet, consi-

J iI derado como o verdadeiro cria- 

dor da moderna serologia, des-

cobriu em 1898, que várias espécies 

de animais têm diferentes tipos de 

sangue. Landsteiner cai 1900, desco-

briu a existência dos grupos saugui-

neos do homem. Os estudos com os 

animais comecaram em 1940. 

Durante 30 anos, o Instituto Pas-

teu i' de Paris estudou os grupos san-

guíneos dos animais. À sra. L. P0-

dliachou k, diretora (](.,s laboratórios 

dêsse instituto, foi designada pala 

estudai' tais pesquisas. Ela visitou O 

.1 ockey Clu b. para intercâmbio de 

idéias, e trabalhou nos Estados Uni- 

dos durante algum tempo, com o dr. 

Gilinan. 
Entrementes, o df, Clyde Stor-

niont, chefe do Departamento de Se-

rologia da Universidade de Califórnia 

estudava, desde 1951. os tipos sanguí-

neos dos animais. O dr. Stormout 
afirma que seu trabalho foi custeado 

alternamente pela "Califórnia Bree-

ders Association" e pelo "Arnerican 

Shetland Pony Club". 
Convencido do valor da pesquisa 

cio dr. Stormont, o Jockey Club doou 

fundos para serem utilizados em seu 

trabalho na Universidade da Califór-

nia, possibilitando-o continuar a 

classificação sanguínea dos puros-

sangue. As amostras de sangue tão 

necessárias pala êsse estudo também 

foram fornecidas pelo Jockey Club, 

por intermédio do dr. Gilman. O re-

latório do di'. Stoi'mont , publicado na 

revista Thoroughbred Rec'ord. de 29 

de junho dêste ano, omunica o seu 

êxito, em apontar a filiação de um 

potro pela aplicação de sua técnica. 

O método usado foi um processo de 

aliminação pela aplica(.- ao de tipos de 

sangue. 

MATERIAL fornecido ao dr. 

O Storniont consiatia em amos-

tras de umas quarenta famílias 

de cavalos. Sua tarefa era identifi-

cá-las corretamente. Havia quatro 

amostras pala cada família. As amos- 

tras do sangue da égua e do potro 

eram conhecidas. Duas amostras 

eram desconhecidas, uma delas era 

do verdadeiro reprodutor, e a outra, 

tirada ao acaso de um outro puro-

sangue, talvez de outro garanhão ou 

mesmo de uma égua. Ao dr. Stor-

inont competia identificar a amostra 

cio verdadeiro reprodutor. 

O dr. Stormont conseguiu identi-

ficar acertadamente o reprodutor 

tóda vez que o verdadeiro garanhão 

não tinha o mesmo tipo de sangue 

que a amostra tirada ao acaso. No 

estudo completo, que abrangeu cêrca 

de 160 amostras de sangue, o dr. 

Stormont não cometeu um êrro 

sequer. 

Naturalmente, houve alguns gara-

nhões que êle não pôde identificar, 

pois o verdadeiro reprodutor e a 

amostra tirada ao acaso tinham o 

mesmo tipo sanguíneo. Contudo, o 

importante é que êle não fêz nenhu-

ma identificação errada. Êsse traba-

lho do di'. Stormont representou uma 

grande vitória. Os puros-sangue po-

dem, agora, ser identificados pelo 

tipo sanguíneo. Há, ainda um gran-

de caminho a percorrer para a expan-

são e o aperfeiçoamento désse estudo, 

mas a porta está aberta. 

VANTO aos aspectos técnicos 

Q
dessa classificacão, não estou 

certamente preparado pala me 

aprofundar em detalhes sóbre o 

que peritos altamente especializados 

de todo mundo, levarein de 25 a 30 

anos para descobrir. Portanto, passo 

a explicação nos têrnios eia que a 

compreendi. 

Em primeiro lugar, veja amos os ti-

pos sanguineos humanos, que são em 

número consideràvelmente menor 

que os dos puros-sangue, como já foi 

dito. No homem, há dois tipos san-

guíneos básicos, A e B. Há também 

a combinação dos dois, conhecida por 

AB. E. há ainda, a ausência de A e 

B, que é conhecida por O. 

Depois, dentro de cada um dêsses 

tipos há três variantes conhecidas 

como M, N e MN. 

Consequentemente, há 12 combina-

eôes possiveis dos tipos básicos com 

as três variantes 1 4 x á 1 , como 

segue: 

A 	II 	Ali 	0 

	

M 	AM IPJ AIIM OI 

	

N 	AN BN .%iIN ON 

	

MN 	AMN WIN .%IIMX O1N 

Há, em continuação, um fator RH 

positivo e um RI-! negativo para cada 

combinação. perfazendo 24 probabi-

lidades ao todo. Apesar de os núme-

ros e tipos de sangue dos Puros-

sangue não terem ainda sido comple-

tamente determinados, há pelo me- 

Pesquisa Patrocinada Pelo Jockey Club Norte-Americano 

Acusa Resultados Concrétos e Abre Novas Perspectivas 

por 

Robert J. Clark 
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nos I 	(iii li tipos itue ('oi'l'espondelii 

(ei A e 11 a'iuia. 	Portanto. o total 

de ('O011JjflOOõCs possíveis pode ele-

ai-se ii centenas. 

]EFITAS i'ai'actei'íeticas (te tipOS 

C sailgníileos 5o ltcredit!'(rias ('(110 

fatores doloi000t(-S e recessivos, 

001)10 pol ,  exelilpio. O fator dos olhos 

azuis no Iloloelo. Se dois olhos de 

:Ôi'es lo essivas ((O gens de tipo san-

0)lil!eO se 1111010, 05511 ('ai'actei'ística 

E t'oi'osaioeole (o!'olliI'ada na dos- 

Se (III! (los pais lelo 011105 

te cói .  (lOiiiiflai!1(' (III 00'il de tipo san-

ailíiieo, O O 0011(1 1011 ((0055(V)), (1 

(liii!) 	tela a côr (l0)i!111)lIlt('. 

	

'l'i'l(la-Se (1(1 'l'O(O'i( 	'íCII(Iei)i(lli! 111(1 

Imito l'esiiioi(l!(, Inas,  ('110 illlstl'a liem 

El)) svgi1id, 1)1(111 al(liclO' 1! ('I1(OSi-

tl)'iO'iP!) s1111Oí110!1 1111 i lentiI))'a(')-)O de 

0(1)00, io)i(gioe!005, p01' uXcluplo, 

100 a 	Ig)i O leili 0)1! 	seu 51)1! O)!)' 10) 

)'al'l!)'Ie!'istielis À. C. 1'' e K. 	S-'li pio- 

doto lei!) 1(5 !'!i1'11)'l01'Í5l('i(5 	A. E', 	V. 

E e L. Aodelel'iOi!nI:' a [11111(00, ti -

deioos iheEai' (1)' 1,1(1" as )'ai'!O't('i'is-

1 o'as A, t ', E e E. poione elas 111)110111 

p10011' (lO oiEe, que 0')i!h!eeeOO)s, '1 

)'Ol'OStei')sl)('O 1. iiai I'Od)'l'lN vir (lO 

0)10, pois ('Ia nEo II possili, Nesi-e 

01(50, ('11110 dois gai'ooii'ies, (1 lhe ti-

'(0)')) a!'a!'tel'íst)('l! L 'lo 51-01 Silt)EUO, 

1) 01110)01 (1110  provuramos, 	5' 

(Is (1(05 g:o'oniiões tiVei'('il! () t)10(  1.., 

soto)) 0(11! 	u'e('is() lwo,urar outi'os 

''oiao'lei'istieos, 	Se ((5 dois possíveis 

'eo!'o)hl)tol'es tivc('enl o 	olesolo lii))) 

soiigoíi!eo. 	101110-se 	i!ojo!ssivel 	(10- 

l'-'!'O[iiO!l' 	7) 	\'Ol'dadf'ii'o 	1(a), 	001' 	('515' 

O 5101110. 

- 	IN'I'iEFEESS.\N'Fli 	ilota!' 	0(111(10 

1)1(1')! 	O 	11(-' 	1) 	iii'. 	tlt]ioait 	('1111- 

11101! aalei!( - ao: 11 1011, Ibo (11( 

eia. Podlioclionk mostra (1110  lodos os 

piii'os-saoou-' que ela exaloinoil t) 

ll]!1!u!) 011 10(11(05 (is IlpOS A e 1" ((u 

1' 	i(Uti'a 	(Iesigi!:-(([i() 	tilo, 	('1)! 

lhes 10111111 (10(1(1 	o Os! 11110 udo esta 

t511 0!liailtad() assiol ,, pOIlt!( de exis- 

1111)11 	n((ooelt('latura 	tltiiV('I's)il) 	((ii 

neni A e 11(11! F. :m i'uti'as palavras, 

(te 10(0(10 ('0111 1) expoi'i['ncia di Cia, 

Podliachouh, (1 ('aval') (1110 tem 5(1-

ioente 1) Moo A 011 O tipo 1". nEo E 

11111 t!uli'o-sangue. É preciso lei' 11117' 

hos 011 I(ao t'i' nm&um 1(10_Ia se!' 0(10 

polo-sangue, Se. com 1!)aio)i' 011 mi!ei'o( 

(te dados, ficai' inovado que esse E' 

o)!! fPilônielio universal, (71110(0. 51-7110 

possível determinar SI) 1110 cavalo O 

011 não PU1'0-500 g'ue. 

Do poluto de vista da ('1101cm (' (la 

medicina equina são evidentes as in -

fluências oriundas da classificação 

sanguínea. Será possível fazer-se 

1 m'ansfusões (:0111 segUl'ali('a, tipestii' de  

se sabei' lime elas 5)11! praticadas co-

111) i'iltjuio 100(110)!), tel do 0-1!! Vista O 

sempre presente liem')go de 011(1, de 

transmissão (lI' moléstia, (iii o!uti'o 

10111 (IlIal ) lu ( ' 0 '. Eh! 'ou 1'Ios palavi'as, 

1 'ausfuisões não são ('01110 injeções OU 

sio!l(Ies bIlhas (te vilaoonas 

Ili'i, e!!tre lis j)Ui')!5-s)0!500, fatores 

11(05 ('1)1)1(1 1(5 dos npos iO!'oi!il(! liveis 

de s:!l!aues , ,Jmitos. 11(1 s000ile (1€' 

11111 ~alo, 100 ei'am!! 100000)11' suo 

1111(11)' li)) o'tei'E'ia. 0 ii'o'esso seria 

10050))) 	(III 	i('lei'i('il( 	\'el'ihi(Odll 	11(1 

1(011')'. 111)110)!. que 1! 'i!! ('111 no-li0 

IiiSiflO )0!1i(.'O('p((S 	1110 Om!110)li\'5i5 ('001 

1! ~ (11) égua e (lue tIlilibéui). a('l(boa 

1111(1' !' 	1! do 

l''I'''('l()N\.\l IEN'í'C) 	dos 	tipos 

() 	
0)o)ginil)'os 1" !!iiilS 

	

ai)!i)'O(bo lig)!nçl)!-se 1! 	i!mti!'oi'lo) 

40 1(1100010 e o ai)lig'l!e!( dos gliibim-

00) \'IO' !))(-'llo(s do so'iue (1)! ('10)1)10 a 

1117! 1)0(111!)) (10 )(()), () 1!1!ti)'Oi'li(', (1!e 

E P)'odili0 di' l:iboat;'o'io, sobo'cssoi, 

1' assim icl'i!tificl( seu 'allticeuleo se-

1! ('II!!) ole. 

	

Natiinlnjeiite, a 	iO'OXf!flh( !iulestão 

iju(' disiii!g1!-' (II!! a!!iigei!eo 

'.1(1 oiib '1), 1105 10101OIlIO') vei'oiehlios (10 

saogio''? tIlmal 1! )':o'a0)ei'íst)(')( blisi(.'O 

(11) 	!l)1)'''u!')ae:o) 	011(10 	1111) 	tipo 	de 

51)05)10 (7 (OitI'O'? 	A Jifei'oncl( ess('o- 

('(1(1 I'iil]'s' ((5 ('1)1105 1)10(5 de sai!EOe 

1) (.'stri!ta!'a (l;( P(ObOihla dos glébo-

los ç!'hoell!os (II) sam!uO!e, 	Dessa foi'- 

1)1), 'o1:i ah!ti!'oi'jo) s)iiteti('o to'odo-

.7(11(1 110 l!(lo(ral('o'i!(. 501)1 í'lth!'ia')OO de 

ai 1)10(10 (01' 1011 'lo»,') i!ioi. sài'iiei!-

10 (0)!!)) esli')! 111,11 dos 51Úl01 (IS acm 

,oellos. ideuitil'h'aiolo, dessa [01(0(0 

	

('0)0)1111(0 5' )0j11('la 	'"lula 	('0- 

1 , 10 11111 	lipo 	-')1!151011P0. 

IEOI)0!dO 1) ('110)110 10!) too,1!'esso, 1' 

'0)5-0(1 	liie 	50 	(he0('l!h('10!) 	01(d)) 

ajo)'fe'i)oa)oel)tos 	de 	leitos 	lolticili' - 

1h15 	(li!)' 	tiOs 	(')(t!o'ite!( 	)( 	dist.iiagoiim' 

(bis 	5!l)b)hih)5 	\e(111elllC(5 

(11(0 	(1)115(1(11 	('01110 	1110 	1111)0)) 	1(101, 

i0!Ol01!i)0i(iO 	1)5,))) II n) '!!i!ei'u) ele ti1oos. 

STA.\IOS, 100111, 	000 10) hi!i!ilo' 

E
(lo 110) II ("('(O 10(i)! IU  da cU , licia. 

!lsse )'O!!Opo será 	loopliado e 

)(]o-'i'lO0'01)d!( A !!!edid1( 11110 n!1O' 

lles(l)!isas folem feitas, tipos saiigin-

ocos 1110' a5oi'a descodlecid!0) sei'ao 

ideiltific1(dos, E, ('on)'-eqoehlíelmuente. 

ampliando-se ~e estudo, !loen('as 

sanguíneas e anou'ioalidades do san-

511(0 dos cavalos, poderão sei' ('on!ha-

li (110), 

Não e (lesi'!lhidO espeta)' ou iil!agi-

nai' que, consequentemente, oi estudo 

i!OsSe ('1111110!, (pie )'011tiltUal'a sendo 

pm'0nvIdo( pelo ,Jo(0l(.E'v (lli.ih. ellcoil-

tt')ti')t (10110 i!ueio de identifica( . - ao 

(101') puros-sangue. p0' i1!iO do 1110-

1om'taute li'alJalh!u agora levado a efei- 

to 005 .10(50V Cltuhs ' ilos 110105, 	0 

sistema atual de iuleobifh'o'ão de 1011-

('OS-SlOig'(IO 11511 f!(lO5)'.;fillS e descri-

('005 1110111 !( 0! i i i ti 0115!! 5, 1111111 ti das 

000slloi!telllente 0-m dia, de lEdas as 

1!.ai'('as 01!t!h1')iIs dos,  ('av(los, assim 

''0100 sinais. )'o')(ti'ize1". que bO(det!( 

hei' (1 resultado 	ih' (OI(eo'1-IE0) 1111 	de 

oideuitps. 	Fotoguaifias e deie'o'uIoes 

1leh)Ih!1-!das. no (-'i!t)it!lO. 1101) são 111- 

(10. 	Os l)ltl'Os-s'dilãiu!e 	10(10-101 51'1' 1)1111- 

hém identificados nsa)!do-se II fichl'(- 

"O 	1l)!511')i(l)) 	) lOO51')I'i05 1 	(11)5 	'1)"' 

tIluolIlos ole' 011)15 Ilt'i'!lllI ' 	t) estudo é'' 

fot)!Q!'aflas )' 	'5' ('OStOi!li',05 	1'' 

1(1 .1)100 	(0100105 	(10(1 	(01110 I'eSlIIt)i(l)) 

)(1I(" elas "ão lã)') i!!1!i')'aiubes ('0010 as 

i111lU'eSsOOs 	iii,giloos 	Ilili!iOl!Oi-, 	e (10(7 

1)1)10 O) unha O! dii 'II ilb e 10(11! 	a 	('ida (lo) 

0! ii!!)! 

l,iI! IES'i!i'O foi ('I(lO'OhOdO 1)1(1)1  ('llI,S 

sil'I0)!F )is'''aS)ai)h)Io (II' acordo com 

o ioo-'b('(l0 do i'l!issiIil'a(ão( das mi- 

pressões (h'O)liOl. lilh!0)11fls, ("io!!O to-

los 51110)0) luchos iO)V(i'l,hs de (111110 da 

leio'visão, 10) ilolIl'essoes digitais lo!-

1011111(5 500! )'1)!sOIli)'adO!s ole 0)0(110 

'11111 	'0111 	)lO'sei!h)) 	(' 	1)11) 	O( 	assouh!to, 

10(510(1 	bola 	(1110.1 	II 	5)Il '110 	lhe 	i)1(i1(l'O- 

ei!ou'li!('s 0' lI(' 011 'l'\ faz (105 50-0-leI)) 

(lo examinar )0Ii)) i)Oj)1'OSSl!O (ligitai. 

'01100 conio flh'O''O('i)-I( ilO 100)111,0 0' 

'l''s)'(!h!'e 	iuoe)li)!'))m)('il1e',l 	111(01 	011) 

Ou '1)00), 	'lo 	leria 	que 

1(0011)00' 'oli'e (Os ('0)10 ul!ibllões 001 

bus' (1)' tipos (10 io!l(L'essões digitais 

111107 o "111 1105511!, lã))!! 011111(5 1)1(111" 

('105, pom' Incio ih)s )',lb"tanh)(S 00 de 

(li5it)05 11)0! ('llissificlidl'l,S 

,)Od0-'(-SO")) 1(10)100)  )lli!H!i111' que aqt!el!( 

(05501! 0!! 10)111010-' vivalo l~ 50,0) 

qui , 111 	50 100011111: 	5011)( pi'eo'iso a -e- 

l'ificl!u' toT'das as iI!!bO esCoes 011 ('115- 

1)0111)0 	)o'qumi\'lidas 	jla! ' a 	sIlhem' 	de 

100-1) se ti'ala.. Atual:lo'i!le, no siste-

ma de id0otil'i)")O'ao Ko joo'kev (Ilulo 

.10 ('OstludIlOs ja estão classificadas. 

SS.\ l'lassifioa)Ho H(h!5'ilIiI('11 é um mmi 

E
passo0 	iiopo!'tam!te 100 (lescuivolVi- 

	

1)151110 (l1( I'l'I!C'0. 	(jum(lqnel' nova 

)IOs('Ol!ei'b)) 	O l!€(dOE7I1i'00!C 	a 	expies- 

são 1 E' 	'XUibtiObd, 1 1 1'çliS do ,jôgo s'ie- 

rano de lodosas tarOs do inundo e 

1! 11j1!dl( )'Oiltínuml! (1!) 0)110(10 ii)-

leiloo, 	illiVlis 	des('OlO'-i!'(as 	(" 	!10\'OS 

1) peu'feiçoa o!eilt)is 	seo'ãio 	aI imigi dos, 

tãsfou'cos 

 

científicos udo ('OOi'd('Ol(dOs 

podem. o'oi!tlm!lo. (1)0' lugar E du'n'ida, e 

!'eShmlbam' em pi'ogm'esso i=Mo 	1111h) 

101111!. 	Eis até que ponto chegaram 

o Jm'key ((Ituhi e o cl,', (Tlilmimn, 	Se 

"les não tivessemol focalizado esloecifi-

)'lom!ente ((5 1!0I'05-sangule, não 11010(0' -

la sabei' se, ('oilseil,Oentei!!eote. a 

('ién('ili teria evoloido, [lIaS O (Ind E 

omito provável é i0ne levar-se-ia 

!!ituitO mais tei!!po 1)1(111 chegam' a Esse 

tágio 
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