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Redator Responsável: 

ANTERO DE CASTRO 	 Exponencial  

A qualidade da criação e a pujança do turf ficaram am-

plamente evidenciados quando da realização da exposição e 

dos leilões dos produtos nacionais de dois anos, promovidos 

pelo Jockey Club de São Paulo, como consequência da opero-

sidade de sua Comissão de Fomento. 
NA CAPA 

Solto em seu pi q uete, no Harus 	 Na verdade, foi êste duplo acontecimento, o de maior 
"Mondésir", Prosper, filho de 	 expiessão dentre os que ocorreram durante o mês de agôsto. 
King Salmon, exibe seu fisico 

previlegiado. Trata-se de um dos 	 - 	 - 	- A exposição de produtos não e feita para satisfazer a 
melhores reprodutores nacionais 

de tudos os tempos. 	
vaidade de quem quer que seja; trata-se, isso sim, de uma 
demonstração dos progressos alcançados pela criação brasi-
leira, de ano para ano; é, por outro lado, uma justa homena-
gem que se presta aos criadores, na exaltação dos seus mais 
perfeitos produtos, posteriormente premiados uma vez ultra-
passada a fase preliminar e seletivo; e, finalmente, significa 
o traço de união entre o público e a "eleva.-e", porque busca 
interessar os turfistas no mistér apaixonante de criar, ao 
mesmo tempo em que o aproxima mais e mais do "celeiro 

dc turf". 

Quanto aos leilões - aos quais deve-se unir, nas atuais 
circunstâncias, também as vendas efetuadas diretamente sob 
a égide do Jockey Club são êles que levam às pistas a 
"matéria prima" indispensável à sua execução; são êles que 
evidenciam o crescente interêsse dos proprietários em poten-
cial; são êles que representam para os criadores o índice 
seguro do prestigio de seus haras no mercado do puro-sangue; 
são êles que "alimentam" as cocheiras, multiplicando o qua-
dro de proprietários e dando maiores possibilidades de ganhos 
aos profissionais; são êles que permitem ao Jockey Club rea- 

A N O 3 lizai uma de suas obras tradicionais e exponenciais pertinen-
tes ao fomento da criação; são êles que alargam os horizontes 
do turf; são êles, enfim, que estuam vitalidade, renovação, 

1963 	 poderio econômico e fascínio! 



Cavalos de corrida, passeio e tração, 

potros em treinamento, reprodutores de 

tôdas as espécies, animais em prepara-

ção para exposições ficam em ponto de 

baia com Clotiamina-12. Combinação 

vitamínica ideal, Coiimna-12 estimu-

a o apetite e o crescimento, atua como 

tônico geral sendo especialmente indi-

cada para animais submetidos a tnienso 

., 	 trabalho muscular. Coticminu-12 pre- 

, 	 . 	 vine as doenças carenciais provocadas 

por deficiências das Vitaminas Bi e B12. 
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Snow Way atuou em "walk-over" 

ao conquistar seu segundo exito 

O Prêmio "Laerte Guimarães", homenagem 
ao saudoso médico veterinário, prematuramente 
desaparecido após ter prestado valiosos serviços 
ao Jockey Club de São Paulo, por fôrça de sua 
competência e dedicação profissionais, foi a se-
gunda das provas de animação "chamadas" para 
as potrancas argentinas importadas pela Socie-
dade, e vendidas aos criadores sob financiamen-
to. Apenas uma égua foi inscrita e, consequen-
temente, correu em "walk-over": Snow Way. 

Dados técnicos 

Prêmio "Laerte Guimarães" (animação) 
Para potrancas de 3 anos, importadas pelo Jo-
ckey Club 	1.400 metros (areia) 	Prêmio: 
Cr$ 600.000,00. 

SNOW WAY - "walk-over" - (tem., alazã, 
3 anos, Argentina, do Haras Guarehy), Horacir 
C. Silva, 56 quilos. 

Tempo, 91" e 3/10 	Criador, Haras "Don 
Santiago" - Treinador, José Nascimento. 

A importada 

Snov Way havia corrido em duas outras 
oportunidades: ao estrear, venceu brilhantemen- 

lioracir C. Silva posa para a fotografia, ao (1(xar a raia 
no dorso de Snow \Vay, após o «walk-over» da veloz filha 
de Snow Cat, nos 1.400 metros do Prêmio «Laerte 6ui-
rnarães)>. A potranca argentina provou ser inn (105 bons 
valores entre as éguas importadas. 
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te, evidenciando muita velocidade; depois, secun-
dou Loanza no Prêmio "Renê Straunard", per-
dendo por pequena diferença, após pontear até 
os últimos 300 metros, e, finalmente, levantou o 
Prêmio "Laerte Guimarães". Seus prêmios so-
mam Cr$ 1.180.000,00. 

A ganhadora é uma potranca de origem es-
plêndida, pertencente à primeira geração do re-
produtor Snow Cat (Arctic Prince) e de uma fi-
lha de Claro (por Colombo) : Llanura. Alianças 
como esta deram magníficos resultados, projetan-
do Snow Cat logo em sua primeira "fornada" 
como reprodutor incomum, já que seus filhos, so-
bretudo os netos maternos de Claro, venceram 
elevado número de provas na Argentina e no 
Uruguay, tendo Snov Bluff triunfado no "Jockey 
Club" argentino, e Snow Crown, no "Jockey 
Club" uruguaio; além dêles, destacaram-se Snow 
Palace, Snow Lake, Snow Scéne, e outros mais. 
Isto significa que a aquisição de Snow Way re-
presenta valiosa contribuição para a criação na-
cional. 

Llanura, a mãe de Snow Way, anteriormente 
havia dado La Estepe, filha de My Love. 
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Vencendo com grande facilidade 

Inch reafirmou a sua categoria 
O Prêmio "Rodolpho Laia Campos' voltou 

a assinalar novo encontro entre alguns dos me-
lhores valores da ala feminina dos animais nas-
ciclos em 1960. Em que pese as ausências de 
Tailândia e das filhas de Adil, a disputa reves-
tiu-se de inegável valor técnico, porquanto ela 
serciu para que Inch reafirmasse suas condições 
de esplêndido valor, impondo-se às adversárias 
com uma facilidade espantosa, não obstante lhes 
conceder apreciável vantagem em pêso. 

Um "passeio" 

A partida foi rapidíssima, mas Neocádia 
largou com alguma desvantagem, enquanto Inch 
despontava prontamente, aparecendo Quinei na 
segunda colocação; as demais vinham agrupadas. 
Até o final da reta oposta, não houve qualquer 
alteração de monta. Neste ponto, Neocádia for-
çou e, sem dificuldades, passou por Quinei, en-
quanto Inch prosseguia ponteando com enorme 
facilidade. Uma vez atingida a reta final, Inch 
ampliou mais ainda a vantagem que mantinha 
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Resumo técnico 

Tendo assumido o comando das açe:4 desde os primeiros 
instantes, Ineh assim se manteve até o disco. Na altura 
dos últimos 250 metros, ela vem fácil, correndo Harkhan 
em segundo, adiantada em relação a Naruóca e Neocádia. 
Distanciada, vem Quinei. 

sôbre as adversárias, das quais era Neocádia a 
segunda, com Harkhan já em terceiro. A rela-
tiva luta travada foi pela dupla, mas Neocádia 
esmoreceu bastante nos metros decisivos, permi-
tindo que Harkhan viesse a suplantá-la. Naruó-
ca e Quinei não tiveram papel de realce, se bem 
tenha a segunda delas figurado na primeira par-
te do percurso. 

Prêmio "Rodolpho Lara Campos" (anima-
ção) - Para potrancas nacionais de 3 anos, ga-
nhadoras - 1.500 metros (areia) Prêmios: 
Cr$ 960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 à primeira 
colocada; Cr$ 180.000,00 à segunda; Cr$ ...... 
120.000,00 à terceira; e Cr$ 60.000,00 à quarta 

Aos criadores, 10. 

1 	TNCH 3 anos, fem., alazã, São Paulo, por Pcw- 
Pla)ter e Kamar, do Stud São Luiz 1, Virgilio 

15 nheiro Filho, 60 quilos.  

IIARKHAN )3 anos, fem., cast., São Paulo, por 
Kam( , ran Khan e Palmarelio, do Stud Rosana), 
\Iekisian Artin, 54 quilos. 

; 	\EOCÃDIA )3 anos, fem., alazã, São Paulo, por 
l'aublas e Leocáclia, do sr. Alfredo Francisco 
Martinelli ), Joaquim R. Olguin, 53 quilos, 

-1. 11
KARUÕCA )3 anos, fem., cast., São Paulo, por 
Morumbj e Mouca, do sr. Paulo José da Costa), 
João Carlindo, 56 quilos. 

50 	
QUINEI )3 anos, fem.. cast., Paraná, por Baba- 
ri e Pinkity. do Stud J.C.RJ, Luiz Rigoni. 56 
quilos. 

Tempo, 97" e 3 , 10 (areia leve) 	Diferen- 
ças: seis corpos e um corpo e meio - Criador, 
Haras São Luiz (sr. Hernani de Azevedo Silva) 

Treinador, Enir Feijó. 

A ganhadora 

Inch já havia vencido o Clássico "Guilher-
me Ellis", bem como obtivera três vitórias em 
provas comuns. Desta feita, Inch nada mais fêz 

Ultrapassadas as pedras de 
apregoação, mcli continua ga-
lopando muito facilmente e 
seu pilõto está tranquilo. llarh-
hari firmou-se em segundo, e 
não 6 ameaçada nem 1)OF Na-
ruóca (que corre por dentro) 
e nem por Neocddia, que iria 
dominar sua adversária, con-
quistando o terceiro 1)õsIo. 
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do que reafirmar suas altas qualidades, prenun-
ciadas no Clássico. É que o "handicap" obri-
gou-a a carregar a severa carga de 60 quilos, de-
veras apreciável em se tratando de um animal 
de 3 anos. Não obstante isso, a veloz potranca 
paulista não demonstrou haver sentido o pêso, 
acionando na vanguarda com rara desenvoltura, 
e alcançando o disco sem qualquer esmorecimen-
to, mas, ao contrário, com ação viva e domina-
dora. 

A campanha de Inch pode ser resumida da 
seguinte forma: 7 apresentações, das quais 
transformou 4 em vitórias, colocando-se numa 
oportunidade, e descolocando-se em outras duas 
(numa delas partiu fora do páreo). 

Em primeiros lugares, levantou Cr$ 
2.200.000,00; à sua colocação correspondem Cr 
120.000,00: o que dá o total de CrS 2.320.000,00. 

Inch é filha do consagrado reprodutor Pov-
ter Plat ter e da égua nacional Karnar, cujo 
tu f-ierord" é dos mais admiráveis! 

1954 (7 	cal (ia 	fern.. 	alazã, por l'eel ei Plaltei 

28-10) 

1955 - Dibdin 	- 	 (em., 	casi., 	por Tévere 13-1)) 

956 Enchante 	masc., 	cazt., por Coatei' 19attei' 

(18-9) 

1957 Flat 	Foot 	masc., 	cast., p01' Pevter Pla))er 

(31 - 8)  

1 95 Giom 	r 	masc., 	alazão, por Pew'ter Plattei 

15-9) 

1959 Vazia de Pewiei' Pia) ler 

1960 - Inch 	tem., alazã, por Pe\vter PlaG ei (15-10 

1961 Vazia 	de 	Pea'ter 	Platter 

1962 Vazia 	de Pevter 	Platler 

1963 Coberta por Peater Plat ler 
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Trabalhoso mas meritório êxito 

obteve o valente Potro Scherzo 

Alguns dos bons valores da ala masculina 
da geração dos "três anos", foram reunidos no 
Prémio "José S. Quinta Reis", prova cuja "cha-
mada" técnica prevê sobrecarga de 3 quilos para 
os animais já com 2 vitórias, e de 5 quilos para 
os ganhadores de 3 provas, e não acumulativa 
de 1 quilo para os ganhadores de prova de ani-
mação, de 2 quilos para os de clássico, e de 
3 quilos para os de grande prêmio. Com  isso, 
obteve-se o maior nivelamento de fôrças, ocor-
rendo o prevalecimento do prometedor Scherzo, 
que atuou beneficiado pelos 5 quilos que lhe fo-
ram concedidos por Jurídico, e pelos 3 quilos 
a mais que deslocaram Kebir, Lutteur e Quibor. 
Apenas Quertile correu pêso a pêso com o filho 
de Royal Forest. 

Seherzo, por Royal F'orest e Seotch Kult, deixa a raia 
após a sua trabalhosa vitória no Prêmio «José S.  Quiita 
Reis», no qual teve onortunidade de mostrar um invulgar 
«espírito de luta». Francisco Irigoyen foi o jóquei do 
prometedor  «três anos». 
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Final emocionante 

Após uma excelente partida, Quibor despon-
tou, acossado por Quertile. Ainda na reta opos-
ta, Scherzo forçou, passando por Quertile e, logo 
depois, por Quibor; éste, resistiu a Quertile, man-
tendo o segundo pôsto, enquanto Jurídico apa-
recia em quarto, com Kebir e Lutteur mais atrás. 
A partir da curva, Quibor "endureceu" e passou 
• lutar mais fortemente com Scherzo, voltando 
• livrar alguma vantagem; todavia, na entrada 
da reta, o voluntarioso conduzido de Irigoyen 
dominava Quibor definitivamente, enquanto Ju-
iídico e Kebir eram lançados à luta. Kebir 
prosseguiu de forma mais avassaladora e, em 
poucos galões, assediou Scherzo. Êste, não obs-
tante ter sido já um percurso esgotante, resistiu 
ao adversário. Os últimos 300 metros foram 
percorridos pelos dois potros em viva luta, o que 
proporcionou arremate emocionante, com vitória 
de Scherzo. Jurídico manteve o terceiro pôsto, 
mas distanciado dos dois primeiros, para o que 
contribuiu bastante o fato de ter sido êle o "top-
veight" da prova. 
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Resumo técnico 

Prémio "José S. Quinta Reis' (animação) 
Para potros nacionais de 3 anos, ganhadores 
1.500 metros (areia) - Prêmios: Ci'$ ...... 

960.000,00, sendo CrS 600.000,00 ao p1 imeii'o co-
lacado; Cr 180.000,00 ao segundo; Cr ..... 

120.000,00 ao terceiro; e CrS 60.000,00 ao qual -
to Aos criadores, 10" 

SCH RRZ() 3 anos. cat. O! o . São Paulo, por 
Ro ai For t e Scotch ROl, do Stiid Seabra 
Fiancico Irigo en 53 (paio. 

NEBIR 3 anos, toid.. masc., São Paulo, iar Foui 
1 TiOs e ,\maaita, do Si ad C. Mndes e P. Borge 
'i.Tekiiaa Mim 56 qa lias. 

30 	JURÍDICO 3 anos, casi., maso., São Paalo, por 
Marilai o Tona, da Pocuál ia Aahumas Ltda.), 
Piei! e Voz, 38 qiiilu. 

4. 	QUIBOR 3 anos. casi., (flae. Paraná, por Ru- 
mov e Raio Gailand, do Stud (dito Lano O Rita!-
do Almeida, 56 quilos. 
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'11(10 -SI' ai 11(10 (1)141 III ii li \' ii &1 ('st' Ii o! tu la. 	('h ('F7M, ('Olii 

P  	 á a 114 aa o ponteiro. 
i 	 t 	 1(  

I'bi i' e QuerI ile estão emparelhados a seguir, com J u ri - 

'Itio 4.' LtitteflI' por tini. 

i'aitaio 2.5U metros para o (liS- 

a co: kebir. 1)01' fora, esta quase 

104 010511111 linha (lo INclierzo, II 

O 110111 li'a II 10500 III': goye Ii ('145-

liga, preocupado S0ll1'('tLl(I() 00111 

suas II ian lias. Qi: ihoi'. J no Id o' o 
e Quert ile ('orl'Ol o O opoR, a grii - 

1 	pa(105, luaS tO(l05 ('les já irro- 

3' 	I)1t'diiL\'('IIiiOIitl' derrotados.  Lut- 

teur (101)015. 



	

5. 1 	QUERTILE (3 anos, cast., masc., São Paulo, por 
John Araby e Burtile, do si'. Dante Marchione). 
José Osino Silva Filho, 53 quilos. 

	

6. 0 	LUTTEUR (3 anos, castanho, masc., São Paulo, 
por Faublas e Prosodie, do Stud Dalmata), Rena-
to Machado, 53 quilos. 

Tempo, 95" e 2/10 (areia leve) 	Diferen- 
ças: focinho e oito corpos e um quarto - Cria-
dor, Haras "Guanabara" (srs. Nelson e Roberto 
Seabra) - Treinador, Pedro Gusso F.. 

O laureado 

Scherzo, que apareceu, desde o início, como 
um dos bons elementos de sua geração, após dei-
xar magnífica impressão na estréia, quando ven-
ceu com extrema facilidade, não pôde correspon-
der inteiramente, vítima que sempre foi de suas 
próprias bRJdas. Êste mal, inclusive determinou  

sua desclassificação em favor de Narcel, no 
G.P. "Antenor de Lara Campos". Na vitória 
aqui focalizada, o belo filho de Royal Forest mos-
trou muita coragem e alto "espírito de luta". 

Sua campanha assim se resume: 4 apresen-
tações, com 2 vitórias e 2 colocações. Seus pré-
mios somam Cr$ 1.500.000,00, dos quais Cr$.. 
1.050.000,00 correspondem aos primeiros lugares, 
e Cr$ 500.000,00 às colocações. 

A égua Scoth Kilt, de fina origem, tem a 
seguinte produção: 

1956 -- Vazia de Canthare 

1957 	Seandia -- fero., alazã, por Make Tiacks (4-10) 

1958 	Scolland Yard - - masc., cast., por Radar (21-10) 

1959 	Scandinávia 	fem., cast., por Royal Forest 

(13-9) 

1960 	Scherzo - masc., cast., por Royal Forest 18-8) 

1961 	Vazia de Royal Forest 

Não obstante ter titio unia ')rova tle'eras severa desde os 
seus primeiros metros, cher7,o logrou vencer o I'riuio 
«,Jo,t' . Ouinta Reis» com certa classe. No disco de seu-
tenca, Irigoveu e Artin trazem o chicote iia mesma posição. 
A luta havia ternminado. 



Por ter bem resistido à Barda 

Orieta pôde vencer com classe 

Duas éguas de 4 anos, e quatro de 5, dispu-
taram o Prêmio "Antonio T. de Assumpção Net-
to', prova de animação na pista de areia. Como 
acontece invariavelmente, quando as éguas de 4 
e mais anos competem entre si, há forte equi-
líbrio de fôrcas; assim voltou a acontecer nesta 
oportunidade. As mais novas foram amplamen-
te batidas, o que não é comum. Ëste fato, mar-
( - ou com fortes tintas a disputa dêste prêmio.  

te nos últimos metros, Barda firmou-se no se-
gundo pôsto, cruzando o disco na escolta da ga-
n h adora. 

Resumo técnico 

Prémio "Antonio T. de Assumpcão Netto" 
(animação) 	Para éguas nacionais de 4 e mais 
anos 	1.600 metros (areia) 	Prémios: Cr 

O percurso 

Orleta despontou imediatamente, em segui-
da a uma partida ótima, acompanhada por Agé-
ria, acionando Brune em terceiro e as outras 
algo distanciadas. Vencidos os primeiros 400 
metros, Orleta aumentou sua vantagem; na cur-
va, já tinha vários corpos sôbre Agéria, enquan-
to Barda procurava melhorar de posição, apia-
::imando-se de Brune. Uma vez na reta final, 
Brune e Barda dominaram francamente Agéria, 
e procuraram se aproximar de Orleta que, toda-
via, instigada por seu jockey, resistiu sem gran-
e dificuldade. Tendo Brune esmorecido hastan- 
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Contornada a curva da Vila Hípica, Orleta, com o jóquei 
ainda tranquilo, mantém a primeira posição. As demais 
competidoras correm agruipadas, exceção feita a (Jarnur-
c.inha. A segunda é Barda, atacada nor Agéria, vendo-se 
Brune por fora, e Peiisácoa. 

G00.000,00, sendo Cr$ 500.000,00 à primeira co-
locada; Cr$ 150.000,00 à segunda; Cr$ 100.000,00 
à terceira; e Cr$ 50.000,00 à quarta. Aos cria-
dores, 10 1 z. 

- ORLETA (5 anos, f(-m., alazã, São Paulo, por Big 
Red e Grindélia, do Stud Berokã), Augusto Caval-
canti, 55 quilos. 

90 	FARDA 5 anos, cast., tem., São Paulo, por Saya- 
ny e Hay Haivest, da sra. Zélia G. Peixoto de 

Castro) Carlito Tahorda, 55 quilos. 

-- 

 

BRUNE (5 anos, cast., fem., São Paulo, por Dra-
gon l3lanc e Queen Bee, dos 1-laras São José e 
Expedictus), Luiz Rigoni. 58 quilos. 

4•0 - PENSÁCOLA (4 anos, alazã, tem.. São Paulo, 
por Paradiso e Kendália. do Stud Cynthia), José 

P. Santos, 59 quilos. 

AGIRIA (4 anos, alazã, fem., São Paulo, por 
Quebec e Afigura, do Stud Zuel), Virgilio Pinhei-

ro Filho, 59 quilos. 

Augusto Cavalcanti usa o chi-
cote para alertar Orleta, mi 
altura dos 251) metros finak 
do Prêmio «Antonio T. de As-
st1rO!)çO Netto». Barda aciona 
no segundo lugar, mas não 
(.onsegue descontar terreno, e 
Brune, praticamente batida, 
a terceira, adiante de Agéria. 
I'ensiíeola e C iam tirei nha. 

Orleta, ainda que tocada ape-
nas «na bõc'a», não (leu de-
inonstração de esmorecimento, 
passando pelas pedras de apre-
goação com boa folga sôbre 
Barda, que já se firmara na 
segunda colocação. Brune, 
Pensácola e Agéria correm 
depois, sem ameaçar a dupla. 
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h. 	('ÀMURCINHA 5 anos, alazã, fern., São Paulo, 
do se. Avrion Gonçalves Fiáes 	José Carvalho, 
55 quilos. 

Tempo, 103" e 7 10 (areia leve) 	Dife- 
renças: um e meio corpo e quatro e meio cor- 
pos 	Criador, Haras ''Patente" (si's. Foreili & 
Heinandez) 	Treinador, Juan José Gonzalez. 

A heroína 

Orleta tem cumprido uma campanha tão 
vasta quão útil. Em 1961, foi apresentada 6 vê-
zes, obtendo 1 vitória e 4 colocações, com pré-
mios no valor de Cr 295.000,00; em 1961, tendo 
corrido 13 vêzes, conseguiu 3 primeiros lugai'es 
e 8 colocações, a que correspondem prémios no 
valor de Cr 1.082.000,00; e, nesta temporada, 
apresentada 9 vézes, venceu duas provas e se co-
loccu em mais duas, totalizando CrS, 924.000,00. 
Em resumo: correu 28 vézes, obtendo 6 primei- 

ros lugares e 14 colocações., com 8 descolo,-ações, 
subindo seus prêmios a Cr$ 2.301.000,00, dos 
quais Cr$ 1.610.000,00 correspondem às vitórias 
e, consequentemente, Cr$ 691.000,00 às coloca-
ções. 

Orleta é filha do cavalo argentino Big Red, 
ganhador clássico, e da égua nacional Grindélia, 
cuja produção é a seguinte: 

1953 - Montezuma - masc., cast.. por Strong i'th'Airn 
21-9 

1957 - Ninon de Lenelos - fem., alazã, por Big Red 
16-9 

1955 	(Dileto - tem., alazã, por Bi ,, Red 29-8i 

195') - 	Priinella 	fem., cast., por Coaraze 	21-8 

1960 	Quintas Fobias 	mase., cast .. pai' Lucidon 
21-8i 

1961 - Vazia de Lueidon 

1962 	Vazia de AI Mahsoot 

1963 - Coberta p01' Xaveco 



Fogoso, um especialista na raia 

de areia, ganhou em otimo estilo 

Cinco produtos de 5, 6 e 7 anos, alguns dêles 
frequentadores inclusive da esfera clássica, com-
petiram nos 2.400 metros do Prêmio "Jockey 
Club Brasileiro", uma prova de animação que 
teve incomum valor técnico. Por outro lado, co-
mo competição prõpriamente dita, ela não frus-
trou as esperanças, uma vez que ofereceu per-
curso emocionante, culminando com o prevale-
cimento do excelente Fogoso.  

de rédeas, enquanto Nyrdhal progredia e, va-
lendo-se do desgarro de Gromar na entrada da 
reta, insistiu por dentro. Nos 400 metros der-
radeiros, Nyrdhal já ameaçava perigosamente o 
vanguardeiro, chegando mesmo, em frente às 
apregoações, a dominar Fogoso. Contudo, o fi-
lho de Palmarella, com a valentia que o carac-
teriza, reacionou, igualou a linha do adversário 
e, no momento justo da transposição do disco, 
livrou pequena vantagem, como ficou positivado 

Reta espiendida 

Partida rápida e ótima. Fogoso apareceu 
na vanguarda do pequeno lote, acompanhado por 
Gromar e Bel Ami, ficando Nyrdhal e Heros nas 
últimas colocações. Imprimindo um "train" 
pouco acentuado à disputa, Fogoso impediu que 
houvesse alterações de maior importância até o 
final da reta oposta, local onde Gromar passou 
para o segundo lugar. Os cinco concorrentes 
iniciaram a curva da Vila Hípica formando um 
bloco compacto e, nos 800 metros, Fogoso ten-
tou fugir, quando seu jóquei deu-lhe algo mais 
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mostrou em muitas oportunidades, é uni cavalo de quali-
dades verdadeiramente incomuns. 
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I-teros. Todos COFIeI)) contidos. 

pelo flagrante do ''photochar) ''. Cromar que, 
durante toda a luta, não se distanciara muito 
dos dois primeiros, pois havia descontado o ter-
reno perdido com o desgairo, arrematou bastan-
te próximo dos animais que formaram a dupla. 

Resumo técnico 

Prêmio 'Jockey Club Brasileiro" (anima-
ção) 	Para produtos nacionais de 4 e mais 
anos 	2.400 metros (areia) 	Prêmios: Cr 
960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 ao primeiro co- 

I'Oti('O (lepOis (te iniciada a teta final, o «lrahi» Em sett,-
ei Iii CII te 

 
ativado  pelo p rõ pci o ia ii gila FIlei FO Fogoso, em 

mantém um COFO todo sÕi)i'e 	roti cai, I ii e eticoli VI'  

totailllelite a Nyi'dhai. 	Bel .iiti, tirado 1)01' fora, livrou 
itt iii agem sôbi'e' II e ros. 

locado; erS, 180.000,00 ao segundo; Cr$ 
120.000,00 ao terceiro; e Cr$ 60.000,00 ao qual-
to. Aos criadores, 10. 

1.0 - FOGOSO ( a anos, cast., masc.. São Paulo, por 
Namei'an IÇhan e Palmarellu, do Slu(I Rosana). 
Alekisian Ai't in, 58 quilos. 

2. 	\YRDH,\.L 6 anos, casE., masc., São Paulo, por 
(I)rbaneja e Heni'i(tte, do 1-laços Pai ente ( , Pierru 
Vaz, 58 (lUil0O. 

GP0OMAR (5 anos, alozao, masc., São Paulo, por 
Pewlei' Plati ei' (, Mamar, do sr, Roberto K. Ma-
luf ( , Vii'gilio Pinheiro Filho, `)8 quilos. 

- HPROS 7 anus, cast., rnasc., São Paulo, por 
Violoncelle e Fidgety Night, da sra. Ivanir Garcia 
S. Corrêa), Dendico Garcia .58 quilos. 

5. -  I1EL AM1 ( 6 unos, cast., mase., São Paulo, po_-
Raclar e Dénédictine, do sr. Paulo E. Ferreira \rel-
loso ) , Francisco Põt'es 58 quilos. 

Tempo, 157" e 9 10 (areia leve) 	DCe- 
ienças: focinho e um corpo e um quarto 	Cria- 
dor, Hai'as 'Picolotto" (si'. Hugo Picolotto) - 
Treinador, Amazilio Magalhãea. 

Grande "arenático" 

A campanha do cavalo Fogoso, brilhante 
sem dúvida, é, todavia, pontilhada de altos e 
baixos, o que se deve exclusivamenie à sua ina-
daptação à pista de grama, na qual falhou sem-
pre que foram renovadas as tentativas. Em 
compensação, na pista de areia, o veloz parelhei-
co se houve sempre com eficiência, moa) i'aiido 
categoria elevada. 

1-1 



Entre as vitórias de Fogoso, contam-se as 
obtidas nos Grandes Prêmios "Duque de Edim-
burgo" e "Cidade de Milão", ambos em 2.000 me-
tros, bem como no Prêmio "Jockey Club do Rio 
Grande do Sul", e sobretudo no G.P. Internacio-
nal "Organização Sul-Americana de Fomento ao 
Puro-Sangue de Corrida", disputado em Pôrto 
Alegre, na temporada do ano passado, na milha, 
no qual o nacional se impôs ao argentino Es-
tribero. 

Fogoso correu também nos Hipódromos da 
Ilha do Governador, da Gávea, de São Vicente 
e de Campinas, tendo participado ainda de uma 
prova internacional em Lima (Peru), não po-
dendo corresponder, uma vez que sofreu reten-
ção de urina. 

A campanha de Fogoso, no Hipódromo de, 
Cidade Jardim, é a seguinte: em 11 apresenta-
ções, obteve 2 vitórias e 4 colocações; em 1962, 
correu 9 vêzes, vencendo 4 provas, e colocando-se 
em mais 4; nesta temporada, participou de 6 pá-
reos, ganhando 2 e colocando-se em mais um. 

Os prêmios obtidos pelo utilíssimo nacional 
sobem a Cr$ 3.586.500,00, dos quais Cr$ ...... 
3.200.000,00 correspondem aos primeiros luga-
res, e, consequentemente, Cr$ 386.500,00 às co-
locações. ]Me obteve em 1961, Cr$ 434.000,00; 
em 1962, Cr$ 1.632.500,00; e em 1963, Cr$. 
1.520.000,00. 

Fogoso, filho do inglês Kameran Khan, é 
também um dos excelentes descendentes da égua 
Palmarella, desaparecida em dezembro de 1960, 
e que fêz parte de um dos lotes importados pelo 
Jockey Club de São Paulo, e vendido aos cria-
dores, sob financiamento. 

A prova alcançou a sua fase decisiva: F'ogo3o, bez -.i junto 
da cêrca interna, defende-se do ataque de Nyrdhal, que 
passou entre o ponteiro e Cromar; êste, reacona brilhan-
teniente, após o seu desgarro. ,Já batidos, Heros e Bel 
Anii correm sem pretensões... 

O "turf-r€ cord' de Palmarella é o que se 
segue: 
1956 	Ditosa 	.fem., casO, por Nameran Khan 16-9 

1957 	Enolina - -- fem., cast., por Coaraze 12-9 

1958 	Fogoso 
	masc., casi., por Kameran Khan 11-9) 

1959 	Genaide - fem., cast., por Nordic (20-8) 

1960 	Harkdan -- fem., cast., por Kameran Khan 
(20-8) 

Fogoo (Alekisian .-%,tiii) chegou a ser superado por 
Nyrdhal (Pierre Vaz), nlas, corajosainente, voltou à car-
ga, recuperando a posição principal. No disco, o filho de 
Kameran Khan nianténi pequena vantagem sôbre o seu 
adversário. Cromar é o terceiro. 
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Ao bater Inch, Jembélia deixou 

claro que é a l 	de sua ala 

A sequencia das principais provas cumpri-
das no més de agôsto, culminaram com a dispu-
ta do G.P. Barão de Piracicaba', na distância 
clássica da milha, e que e a primeira etapa cia 
Tríplice Coiôa de Ëguas'. Desta importante 

prova participaram os principais elementos da 
ala feminina da geraçao nwscida em 1960, sem 
exceção de Tailândia, Inch e Jembélia-Jahuita. 
Não admira, port aol o, que a disputa tenha se 
revestido de um elevado padrão técnico, e que 
de seu resultado lograssem os entendidos tirai 
Sólidas conclusões a respeito do valor das po-
trancas, sobretudo em função do aumento da 
distância, que obrigaria a ulilizacão de uma dose 
já apreciável de resistôncio. 

No ultimo galão 

Partida boa, tendo Inch, imediatamente, to-
mado a ponta e, alguns metros mais, já livrava 
quatro corpos de vantagem sóbre Tailândia, cujo 
jóquei, instigando-a sempre, levou-a a se apro-
ximar gradativamente da vanguardeira até os 
800 metros, local onde ficou a meio corpo ape-
nas. Jembélia limitava-se a acompanhar as 
mais velozes, num cômodo terceiro lugar, com 
Jahuita, Neocádia, Coaiamita e as demais a se- 

() a ti a te a t o p ro gressi o da d is-
lâiwia (leti a Jimbelia o ele-
iii e iito (11 (]ti(-  p ite i sova para 
se impor à,, ,,tias (Oetãlieas, 
—Iiiii(lando-m ,  assi itt à 1 id era a ea 
da geração, tio (pie se refere 
à ai a Na fotografia, 
mi vigorosa potra tie a. após si 'kl 

belo triunfo. 



Na eu t iada da reta, 111c11 tem q ua,e um co rpo todo sôbre 
Tailândia, que ameaça abrir. Jenihélia e Jahuita, muito 
próximas, já procuram avançar, esta, sem passagem. 
Quintiliana é a competidora seguinte, dividindo o lote. 
As demais correm distanciadas. 

guir. Alcançada a reta final, Tailândia forçou 
sôbre Inch que, todavia, resistiu. Quatrocentos 
metros antes do disco, Jembélia, que "pegava 
corrida", juntou-se às primeiras, travando-se lu-
ta tão renhida quão empolgante, que durou até 
a transposição da meta, não obstante Tailândia 
haver esmorecido nos derradeiros 100 metros. 
Mas Jembélia prosseguiu assediando Inch, e as 
potrancas chegaram tão juntas que obrigou a 
consulta ao "photochart", tendo o aparelho re-
velado pequena vantagem para Jembélia. Tai-
lândia, resistindo a Jahuita, que avançou muito 
nos metros finais, manteve o terceiro lugar, com 
cerca de meio corpo de vantagem. 

Resumo técnico 

G.P. "Barão de Piracicaba" (clássico) - 
Para potrancas nacionais de 3 anos 1.609 me-
tros (grama) - Prêmios: Cr$ 3.200.000,00, sen-
do Cr$ 2.000.000,00 à primeira colocada; Cr$ 
600.000,00 à segunda; Cr$ 400.000,00 à terceira; 
e Cr 200.000,00 à quarta Aos criadores, 10%. 

1.0 - JEMBÉLIA (3 anos, alazã, fem.. São Paulo, por 
Adil e Embélia, dos si -s. Almeida Prado & As-
sumpção), João Manoel Amorim, 56 quilos. 

INCH (3 anos, alazã, fem., São Paulo, por Pew-
ter Platter e Kamar, cio Stud São Luiz), Virgi-
lio Pinheiro Filho, 56 quilos. 

Já em plena retal final, Inch, já exigida, defende-se do 
assédio de Tailândia. Jembélia e ,Jahuita continuam avan-
çando e estão muito próximas, a primeira delas, pratica-
mente na mesma linha das vanguardeiras. As demais, 
pouco ou nada progrediram. 



Duzentos metros antes do dis-
co, Jemb6lia, por fora de Tai-
1 ând ia, avança  de forma pro-
gl'ess iv a. 1 nch ainda ponteia, 
)rõ una da cérea. ,Jahuita vem 
depois, sem passage lo e seii i-
e ticoberta , segu ida de Coara - 
tinta, Neoca(lia, Narnõca, QuilO 
e as detn.tis. 

,1oIlas ('etit iiieti'os antes (1(1 
disco o e II) (li, te iii) osa 1)1 e tite, Te-
s1ste, mais a ,JeI)1I)elia. 1)015 Tai-
1 á 11(1 ia, estilO iec(' 11(10 algo, I' 1'-

(leu ai gil tu t(-1 - 1.4'110. ,J ah ui ta, ti-
rada 1)01' tora, avanca. Vi-se 
(lepOis, Coararnita, Neocádia, 
Quinluliana, Naruõ('a, QuilO e. 
flua liii e ii te, mais (lista ne ia das, 
Etiia e lIai'khaiu. 

3 W1,,* ('i(., Ii'oiSii l'aido, por 
Coiiiizc e Taiu\ a, do si. Roheito ,\l\eS cio Ai-
moida , Francisco Ii'igovcn, 56 quilos. 

JAIIUITA (3 anos, alazã, fc'rn., São Paulo, por 
13li 1 e S('ottisii 1 )iiemma, dos sis Almeida Prado 

& AsSuniprão Lociegar E. Goncalves, 56 quilos. 

5» - QUINTILL\NA (3 anos, cat., fem São Paulo, 
1)01 Lucidon (, Galega, cio Stuci Tuliai' ) Pieri'e 
\Taz, 56 quilos. 

COARA -IMITA (3 anos, east., tem., São Paulo, 
p01' Coai'azo' e Malagueta, cio si'. Pa ci lC) Laiceto 
de Sã Pinto ( , Floi'isvalcio Costa, 56 quilos. 

7." 	}-L\ RKHAN (3 anos, cast., tem., São Paulo, por 
Narneran Khan e Palrnareila, do Stud Rosana 
Alekisian Artin. 56 quilos. 

3 	udos, 	alazã, 	k'm., 	São Paulo, 	pol- 
I"wuI]Ljs 	e 	Leocaclia, 	cio 	si. 	AI irecio Francisco 
Martinelli 	, 	Antonio 	Bolino, 	56 	quilos. 

1." 	QUILI/ 	(3 	anos. 	cast.. 	fem,, 	Paraná, por 	Iiahaci 
e Glassy, 	cio Stuci 	Encanlo ( , 	 Joaquim 11. 	Olguin, 
56 	quilos. 

10» - 	 ËNIA 	(3 anos, alazã, tem 	São Paulo, por Que- 
1)('c e Unia, 	do SI uci Morumbi ) , 	Denciico Gai'cia, 
56 quilos. 

li." 	- NARUÓCA 	3 a nos, cast., 	tem., 	São Paulo, 	por 
JVIoi'umhi 	e iVlojica, 	CIO 	sr. 	Paulo 	José da Costa 
1-Ioi'acii' 	C. 	Silva, 	56 	quilos. 

Tempo, 99" e 110. Diferenças: focinho e 
um corpo e meio. Criador, Haras "Jahú" (.si's 
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Nelson e João Adhemar de Almeida Prado) - 
Treinador, Juvenal Batista Ivo. 

Expressiva campanha 

Jembélia foi apresentada apenas cinco vê-
zes, tendo estreado de forma vitoriosa, quando 
dos "primeiros passos" da nova geração; a se-
guir, secundou sua companheira Jahuita, em ou-
tra prova comum, que, da mesma forma, pode-
ria ter vencido. A seguir, obteve expressiva vi-
tória no Prêmio "Princesa Isabel", no qual 
suplantou Jahuita com muita autoridade, além 
de Ilena, Senzalina e Quatiara, no tempo de 79" 
e 9/10 (grama leve) para os 1.300 metros. De-
pois, participando do G.P. "João Cecílio Ferraz" 
("Seleção de Potrancas"), secundou a vertigino-
sa Tailândia, depois de um belo desempenho, 
adiantando-se a Quilé, Delos, Jahuita, Savoir 

Faire, Neocádia e Inch, em 1.500 metros. Fi-
nalmente, triunfou de forma espetacular no G.P. 
"Barão de Piracicaba", detalhadamente focali-
zado nesta oportunidade. 

Pode-se resumir as atuações de Jembélia da 
seguinte forma: em 5 apresentações, obteve 3 
primeiros lugares, entrando em segundo nas duas 
oportunidades restantes, com prêmios que so-
mam Cr$ 3.412.500,00, correspondendo Cr$. 
3.000.000,00 aos primeiros lugares. 

Jembélia é parte integrante da segunda ge 
ração do já vitorioso reprodutor nacional Adil, 
e da égua Embélia, descendente do "crack" Gua-
licho, e cuja produção é esta: 

1960 	Jembélia 	fem., alazã, por Adil (29-7) 

1961 	Limera, fem., cast., por I3urpham 22-9) 

1962 	Vazia de Caporal 

1963 	Coberta por Burpham 

IQ,  

O ângulo em que foi batida esta fotografia dá idéia de 
que Iiieh ainda resistira à fulminante atropelada de Jeni-
bélia. Aliás a filha de Pewter Platter valorizou sobre-
maneira a vitória da defensora dos srs. Almeida Prado 
& Assumpção. 
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Vetalog é um novo composto que atua poderosamente nos orga-

nismos dos animais, combatendo com eficiência as inflamações. 

Vetalog é especialmente recomendado no tratamento das inflama-

ções do sistema do músculo-esqueleto, tais como artrites, tendinites, 

tenossinovii- es. Vetalog tem, ainda, ação eficaz nas afecções da pele 

edos olhos, alér g icas e 4 Sqyjbb/Jat/iíeson  F,~7; 
não  especificas, estados 

DIVISÃO AGRO-PECUÁRIA DA 

de  tensão  ('stress"), esta- 	E•RSqui 	& SoNs.SA MATHIESON 

dos alérgicos e pruridos. A. 	 Erd T.H LRQu!B 



O "Mondésir" é celeiro 

generoso de campeões 
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Os mOnulTieni ai portões, de entrada do Ha-
ras 'Mondésir", fazenda situada no município 
paulista de Lorena, e erguidos há pouco tempo, 
acham-se no quilômetro 227 da Via Dutra, prà-
tieamente a meio caminho entre São Paulo e Rio 
de Janeiro. Uma situação privilegiada, uma vez 
que são exatamente estas cidades que possuem 
os dois principais hipódromos do País. Assim, 
é deveras prático o transporte de animais da fa-
zenda para qualquer dêsses centros hípicos, ou 
vice-versa. 

Quem passa pela Via Dutra, sente-se atraí-
do pela sedutora visão de uma parte da fazenda, 
com suas cêicas e pastos bem cuidados; à vista 
dos animais que se espraiam ostentando saúde e 
beleza; e porque é possível vislumbrar parte das 
instalações . A visão é rápida, mas nem por isso 
deixa de permanecei ,  longo tempo na mente dos 
que, desconhecendo a natureza da fazenda, fa-
zem a si mesmos as mais variadas perguntas: 
de que se trata? o que se cria? a quem perten 

7 7/ 
77 	

- 	
7 5 f * 77 	 / 	

7 

.% 	i)1al'(III (Ia 	%Ia i)alI'.k, 	1—, 	 a 	flI(I() 	(arlIIIIÍI() 

(If' São 1ttiio e Rh) (te Janeiro, 	tlIa-S(' a t0(ICItIil en-
trada do Iøiidosir. E o 1W (' flOil(' chamar oli' Liii) «bOLO 

COHJ0T.eO», pais a ii lessão que (ansa e a melhor possível 
além 1 disso, desperta a curiosidade.  

ce? No entanto, qualquer habitante d:i picgres-
sista cidade de Lorena poderia dar explicações a 
respeito, uma vez que o "Mondésir" é um dos 
mais legítimos orgulhos do município. 

E aquêles que passarem os portões, divisa-
rão, depois dos primeiros passos nos domínios 
prõpriamente ditos, um caminho asfaltado, que 
faz uma suave curva pela direita, em cujo pci-
curso elevam-se modernos postes de iluminação, 
C que conduz à sede da fazenda, urna casa de 
linhas simples, mas tão bela quão majestosa; uma 
'mancha" de côr mais forte na paisagem onde 
predomina o verde; uma residência a que não 
faltam os recursos modernos destinados a pro-
porcionar ao homem todo o confõrto das cicia-
des. E, além do confôito, a fazenda dá aquilo 
que os centros uibanos não podem dar: paz, 
tranquilidade, ar e alimentação sadia. Isto 
significa saúde, fartamente colhida no contacto 
com a natureza. Enfim, um paraíso pouco dis-
tante das trepidantes São Paulo e Rio de Janeiro. 

E o interior da residência não proporciona 
apenas confõrto e tranquilidade, ao corpo e ao 
espírito respectivamente, mas faz também recor-
dai,  as incontáveis glórias colhidas nas pistas 
pelos qualificados puros-sangue criados na fazen-
da. Em armários embutidos, com portas de vi-
duo, multiplicam-se os troféus, as medalhas, os 
galhardetes e as taças conquistadas nos mais di-
ferentes centros hípicos do País; em clássicos e 
em grandes prêmios; em provas especiais e em 
hcmenagens especialissimas; enfim em tôdas as 
disputas e galardões que o esporte hípico nacio-
nal pode proporcionar aos seus mais lídimos cul-
tores, de que são expoentes o dr. Antonio Joa-
quim Peixoto de Castro Júnior, e sua exma. es-
pôsa, dona Zélia, cuja blusa estrelada tem em 
cada turfista um admirador ardoroso, e que são 
os titulares da invejável 'cabafia". 

A fazenda 

O 1-Taras "Mondêsir" ocupa uma área de cêr-
ca de 430 alqueires de terras excelentes, na sua 
quase totalidade planas, que se estendem á di-
reita da Via Dutra, de quem vai de São Paulo 
para o Rio de Janeiro. Trata-se de fazenda bem 
cuidada nos seus mínimos detalhes, como o das 
cercas, que são de canos metálicos nas suas di-
visões horizontais, encimadas por uma primeira 
de madeira protetora. 

O haras possui pastagens e piquetes esplên-
didos, formados com três espécies de capins: 
rhodes, quicuio e pangola, que são utilizados em 
rodízio e na medidade da necessidade, nas dife-
rentes épocas do ano, segundo suas condições 
naturais. 

No que se refere aos adubos, são emprega-
dos tanto os calcários, a farinha de ossos e o 
pó de ostras, quanto o natural. 

Os animais são abrigados em 12 grupos de 
amplos "boxes", na sua maioria construções de 



A residência da família Peixoto de Castro, no Mondésir, 
aparece na, fotografia em toda a sua imponência, em que 
pese serem sini1es as suas linhas arquitetônicas. Tra-
ta-se de bela sede, inteiramente identificada (Ofl1 a grau-
(liOsidade (10 próprio haras. 

vários anos, mas não obstante ótimas, em con-
dições de resistir às análises da moderna técni-
ca de criar. 

Dois dêsses grupos possuem 44 e 48 "boxes", 
respectivamente, e situam-se isolados dos demais, 
que constituem uma pitoresca "vila", por onde 
se chega após seguir longo caminho ensombrado 
por altas árvores, que se erguem de ambos os 
lados. 

Um dêsses pavilhões isolados, abriga ani-
mais de mais de ano de idade, colocados dois a 
dois nos amplos "boxes"; o outro, destina-se às 
éguas vazias. 

Os demais 	os da "vila" 	comportam 
vinte "boxes" quatro dêles; e doze, os outros. 

Além disso, existe um amplo e duplo pavi-
lhão, destinado aos reprodutores, com piquetes 
que lhe são exclusivos, e com recinto adequa-
do às coberturas. 

O haras possui ainda, afastado das instala-
ções destinadas aos animais, um almoxarifado; 
e uma pitoresca capela; e próximas à "vila", as 
construções que abrigam a residência do capa-
taz; o escritório, a casa dos arreios, o laborató-
rio e farmácia, o recinto para as operações, a 
sala do aparelho de raios ultra-violetas, a fer-
raria, as duchas e a balança. Tudo isto dispos- 

to de forma funcional e, pois, prática para que 
possam ser utilizados sem disperdício de tempo 
e para maior eficiência dos serviços. 

Alguns permenores 

No momento em que TURF E FOMENTO 
visitou o Haras "Mondésir", havia, depois de 
muitos meses. chovido no dia anterior. Não 
obstante a longa estiagem, o verde predominava 
e poucos vestígios acusavam os efeitos maléficos 
do fenômeno, ainda que a região sofra, normal-
mente, longos meses de intensa canícula. 

A água, que existe em abundância, é dada 
aos animais, nas próprias pastagens, e em bebe-
douros especiais e higiênicos, após ter sido con-
venientemente filtrada e enriquecida, em insta-
lações próprias. 

A alimentação tem por base a aveia, que o 
Haras obtém inclusive promovendo importações, 
como recentemente havia ocorrido: tinham sido 
adquiridas no estrangeiro 250 toneladas do pre-
cioso cereal. 

Mas, igualmente, é dada aos animais abun-
dância de alfafa e leite, sendo êste último produ-
zido na própria fazenda, que possui rebanho de 
fino gado holandês. 
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O consumo diário é, em média, de 1.200 qui-
los de aveia, 30 fardos de alfafa e 600 litros de 
leite. 

Por outro lado, além dos alimentos natu-
rais, não faltam os recursos artificiais, propor-
cionados sem parcimônia e representados por 
preparados à base de cálcio, vitaminas e sais 
minerais. 

A desmama é feita quando os animais al-
cançam, em média, de 6 a 7 meses, no que in-
terfere, evidentemente, o maior ou menor desen-
volvimento dos produtos. E a utilização de ver-
mífugos à base de arsênico é corrente. 

A média de produção do haras nos últimos 
anos, por ter sido diminuido o número de éguas 
(nesta temporada acham-se na fazenda 148 re-
produtoras), é de 63 produtos. 

Perdas recentes 

O piantel de reprodul oic' 	ofi o 
baixas muito recentemente, com as sucessivas 
mortes do francês Sayani, do inglês S\vallo\v Tail 
e do italiano Alberigo. Êste último, animal de 
extraordinária categoria como corredor e como 
origem, só serviu em três estações de cobertu-
ras, e seus primeiros filhos correrão em 1964. 

Quanto ao nacional Zuido, e aos estrangei-
ros Wilderer (alemão) e Mat de Cocagne (fran-
cês), seus primeiros descendentes serão apresen-
tados na temporada de 1963. 

Os troféus conquistados J)eit)5 produlos do Moiidtsir coo-

tanu-se «às mãos cheias». São de tôdas as naturezas, 

feitios, significados C alor. Na saia de recepção da S((l(' 

da faze uda pode-se apreciá-los sôl) te a ia rI' ira e nos ar -

mários eti\ <1 r>uatios. 

Para reforçar o plantel de iepiociutoies. O 

"Mondésir" obteve o concurso de Cadir, repro-
4utor do Haras Vargem Alegre", e notável fi-
lho de Tourbilion (Ksar) e Canzoni, por Ban-
star e Thaouka, por Astéius, de êxito incomum 
na criaçao nacional. 

Grandes importações 

O sr. Antonio Joaquim Peixoto de Castro 
Júnior, certo da necessidade de fazer importa-
ções, pois que outra forma não haveria como 
ainda hoje não há = de promover o progresso 
técnico da criação, sempre manteve os olhos vol-
tados para os grandes centros criadores do mun-
do, do que resultou a compra (le notáveis repro-
dutores e não menos valiosas éguas de cria. 

As importações foram sendo feitas numa se-
quência admirável, a partir de 1933, quando foi 
trazido do Llruguai o cavalo Bambú, ate época 
recente, em que foi importado o alemão Wil-
dei'er. 

A relação dos reprodutores importados, que 
deram uma apreciável parcela da atual vitalida-
de da criação brasileira, e a que se segue, em 
ordem cronológica: 

'lua coca ntad ora capela rea ' iva tio espírito humano 
>i 1 e nibran (a (Ia vxistência de JJtu s. Na fazenda mi-
1,1 àfl ind a ciii plena natu reza, a edifica( ' ão assume niai 5 

eI)leS5ã0 e beleza. Na cena, algumas acas holandesas, 
de que o haras possui valioso rebanho. 
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BAMBÚ (nascido em 1928, no Uruguai), 
por Grass Idol e Brillantina, por Danton e Brisa, 
por Jonquil. 

ROYAL DANCER (nascido em 1929, na 
Inglaterra), por Blandford e Queen of the Bal-
let, por Royal Realm e Lady Lightfoot, por Isin-
glass. 

TALLBOY (nascido em 1936, na Irlanda), 
por Apron e Taslon, por Hurry On e Taslett, por 
William the Third. 

KING SALMON (nascido em 1930, na In-
glaterra), por Salmon Trout e Malva, por Char-
les O'Malley e Wild Arum, por Robert le Diable. 

ALIBI (nascido em 1938, na Argentina), 
por Commuter e Faultless, por Picacero e Cas-
cade, por Watercress. 

SARAVAN (nascido em 1944, na Irlanda), 
por Legend of France e May Wong, por Rustom 
Pasha e Wezzan, por Friar Marcus. 

VAGABOND II (nascido em 1940, na Fran-
ça), por Astrophel e Waichowite, por Town 
Guard e Sandaraque II, por Sans Souci II. 

SKYLIGHTER (nascido em 1943, na Ingla- 

terra), por Fair'.vay e Oracion, por Apelie e Oja-
la, por Buen Ojo. 

SWALLOW TAIL (nascido em 1946, na In-
glaterra), por Bois Roussel e Schiaparelli, por 
Schiavoni e Aileen, por Nimbus. 

FANATIQUE (nascido em 1940, na Fran-
ça), por Epinard e Foraine, por Radamés e Fi-
glia Beila, por Polyphonie. 

LEGEND OF FRANCE (nascido em 1935, 
na Irlanda), por Dark Legend e Francilie, por 
Battersen e Farine Lactée, por Méslim. 

SAYANI (nascido em 1943, na França), por 
Fair Copy e Perfume, por Badruddin e Laven-
dule, por Pharos. 

ALBERIGO (nascido em 1950, na Itália), 
por Traghetto e Alierta, por Pilade e Alena, por 
Sagacity. 

MAT DE COCAGNE (nascido em 1948, na 
França), por Birikil e Fascine II, por Fastnet 
e Mistrigrise, por Motley. 

WILDERER (nascido em 1955, na Alema-
nha), por Neckar e Waldrun, por Alchimist e 
Walburga, por Aurelius. 

4 

L:! tpfyr 

A maior parte tios grupos de cocheiras situa-se num mes-
nio local, formando uma pitoresca «vila,>, de que a foto-
grafia nos dá uma eloquente visão. Semelhante disposi-
ção é lógica, prática e funcional, pois melhor atende ao 
trabalho cotidiano na fazenda. 
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Enibiora o liaras disponha de água excel co! e e ciii .1h11 11 -   

dãncia, antes do seu fornecinwiito às cocheiras e aos 1w-  
bedoui-os dos pastos, é ela filtrada, e igualmente dnl'iqu(-
(dOa, em aparelhamento especialiiietitc montado para isso, 
(01110 atesta a fotografia. 

Os reprodutores 

Atualmente, o Hai'as "Mondésir" conta com 
cinco garanhões: Mal de Cocagne, Prosper, Qui-
proquó, Wilderer e Zuido e, eventualmente, 
Cadir. 

Os reprodutores "efetivos", valiosos sob 
qualquer ângulo em que venham a ser analisa-
dos, serão, a seguir, apresentados através dos 
dados técnicos que lhe são próprios: 

Mat de Cocagne 

Excelente cori'eclor, Mat de Cocagne produziu, dos 
dois aos quatro anos, a seguinte campanha 

Aos dois correu três vêzes, ganhando duas: 

"Pi'ix Mieuxcé" (milha) sóbrç' Le Vent, 

"Prix Thomas Itivoii 	semi-clássico em 7 1 2  fui - 
longs 

Aos três anos, foi apresentado 11 vêzes, vencendo 
duas provas e entrando colocado em mais cinco: 

1.`no "Prix Lupin'', sôbi'e Aquino e Lavarede clás-
sico em 10 1  furlongs 

1.° no Prix Eugêne Adam'', sõbre Noiman semi-
clássico era 1)) fuilongs 

2.° no "Pi'ix Gi'effulhe", vencido por Sicamln'e. 

2.° no ''Grand Pi'ix du Pri nI emps''. vencido por 
L'Amn'al em terceiro, Ombret te). 

3 °  no ''Prix de Guiche'', vencido pci -  Sicambre. 

3 °  no "Prix Royal Oak" "Saint Leg( , r" francês) 
vencido por Stvmphale. 

40  no "Gran Prix de Paris', levantado por Sicam-
Pie sôhi'e Lavai'ede e Aquino. 

Aos quatro anos, Mal de Cocagne correu 7 vêzes. 
vencendo 4 ctelas e entrando placé em mais duas 

no ''Pi'ix Ganas''' (clássico em 10 furlongs ) só-
Pie Dynamitei', Nuccio e Free Man. 

1.0 no 'Pi'ix Jean Pi'at" (semi-clássico em 15 fui'-
longs). 

no "Prix Ou Cadran", batendo Talma (clássico 
em duas milhas e meia). 

1° no "Grand Pi'ix dei Print( , mps" smi-elêesieo au 
milha e meia). 

2° no "Prix Boiard" (semi-clássico). 

:1» tio "c;o Prix (te Saint Clouci'', paj: t 	 Fox 
e Silnet (clássico). 

Seu prêmios somam 19.974.586 francos. 

Foi retirado das pistas em 1953, tendo produzido 
'eplênclidarnente contando-se, entre seus filhos, AI Mab-
soo), i'epi'uilutor do Jockey Cluh de São Pai lo. 

* 
Alguns dados sõbi'e a origem de Mat de Cocagne 

Birikil, pai de Mat de Cocague, tem lido notável 
influência da cria(ão mundial, produzindo esplêndida-
mente tanto na Europa quanto na América do Sul ) ser-
viu no Haras ''Guanabara'' . Foi magnífico corrector, 
tendo atuado de 1938 a 1941 

Em 1938, cori'eu 9 vêzes, obtendo 3 primeiros lupa-
les, 3 segundos e 2 terceiros, descoloc-ancio-se apenas 
uma vez. Levantou o ''Criterium" de Maison-Laffitte 
1.300 metros), o "Prix Eclipse" (1.200 metros) e o 

''Pi'ix de Ia Reine Mathilde" ( 1.200 metros). Foi se-
gundo no ''Pi ix Thomas Bryon'', no ''Pi'ix de Mait iii-
vast" e no "Pi'ix de La Jave"; e terceiro no "Prix La 
Flêche" e no ''Pi'ix Lord Clifden'', 

Em 1939, tendo aluado 7 vêzes, venceu duas:" Grand 
Prix de Deauville" (2.600 metros) e "Prix Victot" (2.60)) 
metros) foi segundo duas vêzes: "Pi'ix Matchem" e 
"Prix Lupin" e clescolocou-se nas restantes. 

Em 1940, correu 2 vêzes apc'nas, ambas em Long-
champ, ti'iunfanclo no "Prix Jean Pr'at" 2,000 metros) 
e oh) endo o sc'gunclo lugar no ''Pi'ix des Sahlons" (2.000 
metros 

Em 1941, atuou 9 vêzes, vencendo 4, entrando em 
segundo mais 4, e eni i'ando em quarto lugar no ''Gladia-
toren Rennen''. Suas vitórias foram obtidas no ''Pi'eis 
(l( , i' Wehi'wn'tschaft '' ) 2-g50 metros), no ''Nacht der 
Amazonen" (2.400 metros), no ''Elite Flachrennen'' (1.60() 
m(tros), e no ''Pi'€Os von Oberviesenfc']d'' (2(100 metros). 
Enti'ou em segundo no "Preis Nat. Sozial. Erhehung", 
"Grosser Hansa Preis", "Waldchens Rennen" e "Sachen 
Weirnar Rennen". Esta campanha foi produzida nos lii-
pódromos de Francicfort. Munique, Viena, Hamburgo, 
llei'lim e Baden Baden. 

1 	- Fascine II (1941 ( venceu 7 pi'ovas aos 2, 3 e 
4 anos, e é mãe de: 

Diane de Bicho ( Birikifl, ganhadora de duas pro-
vas, entre elas o ''Prix Vedette''. em Le Tremblay, e co-
locações, como o terceiro no "Pi'ix des Villai'niaius", 

26 



27 

para Tantieme e Chapaico. E, por sua vez, mãe de 
Diane de Fontenay ("Prix dii Quesnay" e "Prix de 
i'Elevage", com 1.892.900 francos em prêmios); e de 
Granel Prix (Prix de Chaumiére" e "Prix de Satory", 
com 2.510.700 francos). 

Mat de Cocagne -- aqui focalizado. 

Caponniere (Flag) 	ganhador do "Prix de Ia Col- 
une", 'Prix du Cedi-e" e terceiro no "Prix Pénélope"; 
com prêmios no valor de 1.034.650 francos. 

Tour dii Guest (Vieux Manoir) 	ganhadora do 
"Prix Légitime", e mãe de Pont-Levis por Cranach 
ou Brantôme, e vencedor do Prix de Rueil", "Prix de 
Ia Theve" e "Prix Kergolay", com 4.301.500 francos); 
de Redan (por Guersant, ganhador do "Prix Madrigal", e 
2.° no "Prix Sir Gallaha(l", com 1.099.200 francos); e 
de Tour de Nesle (por Ocarina). 

2 	Mistrigrise (1934), com colocações e mãe de 
Fascine e Fastrade II (mãe de Blanc Eec, ganhador(. 

3 	Subtile, ganhadora e mãe de Mistrigrise e Hot- 
wille (ganhador), e avô de Alfai'en e Lord Boby, ex-
celentes ganhadores de corridas de obstáculos. 

4 - Suleima, mãe de Si Si ("Pi'ix Miss Gladiator" 
de Surprise XI, avô de Skytax ("Derby" da Bélgica); 
e d Subtile. 

Prosper 

Um dos mais brilhantes reprodutores nacionais, 
Prospei', através das atuações de seus filhos, inclusive 
na esfera clássica, firma-se dia a dia como continuador 
das glórias de seu pai, King Salmon. 

Prosper foi o "crack" de sua geração e o ganhador, 
na primeira campanha, de 6 corridas e Cr$ 881.000,00, 
inclusive dos Grandes Prêmios 'Conde de Herzberg", 
"Linneu de Paula Machado", "Jockey Club do Rio Gran-
de" e "Frederico Lundgren". 

Ring Salmon, pai de Prosper, venceu o "Sandown 
Park Produce Stakes", o "Great Yorkshire Stakes", a  

"Cononation Cup" (batendo Mate, ganhador de aproxi-
madamente £ 50.000, nos Estados Unidos) e o "Eclipse 
Stakes" (em tempo recorde), colocando-se em 2.° lugar 
no "Derby" (batido por Hypenion). no "Tvo Thousand 
Guineas" (derrotando, entre outros, Scaniet Tiger, Young 
Lover, Felicitation, Raymond, Manitoba e Statesman), 
no "Newmarket Stakes" (batido por meio corpo), no 
"Gordon Stakes" (dando ao vencedor um "handicap" de 
17 libras e sendo batido por cabeça) e no "Bui'nvell 
Stakes" (novamente batido por Hyperion). Seu acêrvo 
em prêmios é de £ 16.507. Como avô materno, demons-
trou a sua excelente qualidade, no 13i'asil e no exterior. 
Parthia, ganhador do "Derby" de 1959, é neto de Ring 
Salmon, bem como Alcide, grande ganhador na Ingla-
terra, e La Sorellina, ganhadora cio "Pr'ix de l'Arc de 
Triomphe". No Brasil, levantou as estatísticas de avôs 
maternos em 1956, 1958, 1959, 1960. 1961 e 1962, esta-
belecendo novo recorde de somas ganhas. 

Miraculous, ganhadora de 4 corridas, é irmã ma-
terna de Loelia (mãe de ganhadores) e Fleur de Lys, 

ganhadora de 10 corridas. 

Lily of the Valley, ganhadora, é irmã materna de 
His Grace, ganhador de £ 6.556, inclusive da "Conona-
tion Cup". 

Malva produziu, além de Ring Salmon, Elenheim II, 
ganhador-  do "Derby" de Epsom e pai de Mahnioucl ga-
nhador do "Derby" e pai de Romney, reprodutor no 
Haras "Santa Aflita") e Donatello II (pai de grandes 
ganhadores, inclusive de Alycídon, ganhador de £ 37.206; 
Supertello, ganhador de £ 15.178; Picture Play, ganha-
dora do 1.000 guinéus; Angelula, ganhadora de £ 6.198 
e mãe de ganhadores). Dcnateilo ii é, ainda, pai de 
Troth, Jakey Gem e Third Progr'amme, boas reprodu-
toras em serviço no Haras "Mondésir", onde produziram 
diversos ganhadores. Blenheim, exportado para os Es-
tados Unidos, produziu Whirlaway, ganhador' de US$ 
561.165,50, tornando-se depois bom reprodutor nos haras 
de Marcel Boussac. 

Wild Arum, ganhadora, é irmã própria do repro-
dutor Rivoli, ganhador do "Ascot Stakes" e rio "Queen 
Alexandra Stakes". 

O., pavilhões dos «bOxeS», onde 
são alojados os ann1ais, em su:r 
maioria, são antigos, maS só-
lidos e técnicainente satisfató-
rios, como mostra a foto, que 
foi obtida no momento em que 
se iniciava, na segunda nleta(le 
do dia, a soltura das éguas re-
produtoras e de seus pequenos 
«rpl)entos)). 



Quiproquó foi o líder ir'icont est avel de sua gerarão 
e o terceiro produto nacional a conquistar o galardão 
da ''Triplice Cor'õa''. Animal tai'<'tio, em vir'trrde de ter 
nascido em tempo europeu, começou sua campanha aos 
3 anos, vencendo logo na estréia, e correu até aos 6 
anos de idade, entrando descolocado uma única vez, no 
Grande Prémio "Brasil" de 1954, quando foi acometido 
(te mal subito durante a prova. A admirável campanha 
de Quipr'oqrrõ é a seguinte 

Aos 3 anos: 
10, prova comum. 
1,0, prova comum. 
10, G.P. "Outono". 

1. `, G. P. "Crrizetr'o do Sul". 

L ' , G. P. ''Distrito Federal''. 

1. ` , G. P. "16 (te Julho", 

1°, G. P. "Jockey Club Brasileiro", 

1, », G. P. ''Frederico Lundgr'en'', 

1.», G.P. "São P.M. 

2. ° . G. P. ''1V Centenário da Cidade de São Paulo'', 
vencido por El Aragonês. 

3. », G.P. "Brasil". 

Aos 4 anos: 
1.», 	G.P. "Jockev Club". 

Aos 5 anos 

1°, 	G.P. "Salgado 	Filho", 

1.», 	G.P. "Derbv Chio". 
1.0, 	G.P. "Ger'vásio Seabra". 
1,0, 	G.P. "Presidente do Joekey (Sub". 

2, » , 	G.P. ''Di'. 	Frontin'', 	vencido 	por 	Mangangá. 
3,0, 	G. P. "Brasil", 	atrás 	di.' 	Mangangá 	e 	A<ti!. 

Aos 6 anos 

1 .°, 	G.P. "São Francisco Xavier". 

Er'n resumo: correu 23 vézes, para ganhar 16 pro-
vas, inclusive 14 grandes prémios, e levantar Cr$ ...... 
6.988.7(10,00. 

The Phoenix, pai <te Qrr iproquó, é ganhador di' 5 
corridas, inclusive do "lrish 2.000 Gutnerrs" e do "Irish 
1)er'by''. o colocou-se em 2. °  no ''Tr'ish St. Lego r'',s <ia 
única derrota. Th<' Phoenix, que ciii r'ou para o ha 'as 
em 1944, é pai <te ganhadores de 433 corridas e £ 209.313, 
inclusive Bur'nt Br'oo'n, Morning Wings, Jupiter', Mad-
dalo, Ladv Seriatm', ~Mui na e Magic Carpet, ganhador 
do "Maideru Stakes" e do "Htll' lirrtlin Stakes", em 1962. 

Blrre Grass, quando veio para o Brasil, deixou na 
Inglaterra rim ''year'ling'', que foi vendido nos leilões de 
Nervmar'kei por 3..(00 guinérus. 

Grev Gorvn, ganhadora (te 5 corridas e £ 1.1(35, é 
mãe de Blrr<' Br'ocade (912  corridas e £ 1,951 ) , Gr'ey-
rrrrrntle (60 corridas e 4 1.413) e Go>vsman ganhador. 

Lricv Far'r'anct, ganhadora <te 7 1 , corridas e £ 121.4, 
é mãe de Bar't Snowball (12 corridas e £ 2.835), Pegg 
Bov (8 corridas e 1 1.967, Johnriv Roeburck (5 corridas 
e 4 1.134 < , Red 5hadov ( 6 cor'r'i(tas e £ 1169) e da re-
produtora Pr'crt h. ganhadora de £ 1.121 e mãe de ganha-
dores. 

llarrbk', ganhadora de 5 corridas, é mãe de Shor't - 
hea't, Long<'r'ofi e Chasuble, todos ganhadores. 

Os pr'iriieir'os produtos de Quilrr'oqrrr') fazem 	parte da 
ger'ac'ão nascida cm 1959, contando-se entre éles, Câd-
n'no, ganhador de 3 corridas e Cr$ 1.12950404 Caio, 
ganhador de 2 corridas e Cr'S 847.500,00. Cami, ganha-
(10<' de 2 corridas e Cr 359.50000, Chapa, Chelpa e Chi- 
crina, ganhadores. Na g<'r'aeão subsequente, já podemos 
Alai : Debuxo, ganhador do G.P. ''Remontrr do l'bsén'ciio'', 
na (;ávc'a, e as potrancas Deganha e Desasa, a primeira 
telas um dos expoentes (lri gerarão. 

1 

Este pavilhão, situado na parte mais alta da fazenda. 
comporta 21 anip 1 íssi mos «1)o (-s» que aI)riga tu dois ani-
mais cada, um Na sua face iioi'ti, achani-se os «aJ)arta-
nientos» das potiatiCas (oni ('éi'Ca de uni ano; na face 
sul, os poli-os. A c onstrtião ó sólida. 

MurI «ecu, ganhadora, é irmã materna de Irisli Ydill, 
Bronzino e Flipant todos ganhadores, e descendente di-
reta de P<'unel la, que produziu Penelope, Pavn, Pledge, 
Pope, Pai'asol. Misse, Pope Joun, Piquet e Prudence. 

A primeira produção de Prosper foi apreseni uda em 
1957: 9 ju'odritos apenas, todos vencedores, inclusive 
Vândalo ganhador de 9 coi'i'idas e Cr,-,' 6.712.50000, in-
clusive dos Grandes Prernius "1)erbv Paulista'', 
Froni in'', ''Jockev duO Brasileiro'', "Guanabara - , "Pre-
feitura Municipal" e "São Francisco Xavier" Vaspa 
ganhadora de 7 corridas e CrS 1319.51(0,00, inclusive 

dos clássicos "Luiz Alves", "Princesa Isabel" e Costa 
Ferraz" e dos Grandes Prémios "Montevi<léo", "Remon-
ta do Exército'' e ''República dos lOtados Unidos do 
Brasil'', e atualmente na i'eproclricão , Vassalo ganha-
dor de 4 corridas e Cr$ 431.00(1,00 1, Vilão (ganhador de 
7 mrr'idas e Cr$ 920.750,00 e Temporal, ex-Vem-Vem 
(ganhador (te 3 corridas e Cr'S 359.501(00). Nas gera-
ções subsequentes, portemos Atar: Xauã (ganhador de 
6 corridas e Cr$ 846.500,00, inclusive do G.P. ''Alfredo 
Santos- , Xrilipa ganhadora de 6 corridas e Cr$ ..... 
1.1 17.00),00, inclusive do clássico ''Guilherme ElI is'' 
Xié (ganhador de 8 corridas e CrS 1.020.000,0(1 e ótimo 
vencedor na Venezuela, para onde foi exportado) ,  Xanto 
(ganhador do lu'emio ''Seis de Marco'' 1, Zambi (ganha-
dor de 9 corridas e Cr ,̀  1.077.000,1(1), ZéIo ganhador 
de 9 corridas e CrS 1.492.000,001, XeJno (ganhador de 
4 corridas e Cr$ 599.1(00,00 ( , Chaddak, ex-Zagal (ganha-
dor (te 4 corridas e Cr' 731.1(0(1,00, La Grraira, c'x-Acu 
ganhadora do G.P. ''Alfredo Santos") e os ganhadores 

Xale, Xá, Sandu (ex-Zomba ), X('lma, Xaquema, Xoir'a, 
Zorõ, Zeugrna, Zuca, Andil ,Argail, Baixio, lialmaz, ID-
Hz, Bérber'e, Borda, Brasa, ('alaniiu', Calmo, Cérber'o, 
Teen Age (ex-Crise, ('hiráa, esta ganhadora de 4 cor-
Mas, inclusive os 0< andes Prémios ''Diana", de 1062, c' 
"Organizacão Sul-Americana <(e Fomento ao Puro-San-
gue'', em 1963, e 1 )élos, um <los \ alores máximos <la 
última geração em 1 reivament o. 

Quiproquó 

Não são muitos <is filh<s civ Quiproquó em ativi-
dade. Não obstante isso, o vigoroso tor'dilho vem de-
monstrando ('um clareza que será, (lent 'o <te porco tem-
pi, reprodutor notável, em eundicães de honi <o' a cria-
ção brasileira, 

Wi!derer 

Um dos melhores valores de',,urr gerarão (nasceu 
<'iii 1955), i' dono de físico invejável, \Vilcl<'r'er' cor 'eu 
rios dois e três irnos, t<'nrlo vi'ncicto na primeira dessas 
temporadas, uma prova em 7 frrrlong& en'r três apre-
sc'ntarõ's: na temporada seguinte, aluou 7 \'é'/.es, levan-
tan<iO o "l')er liy" <Ia AI 'rr<aruhrr na da milha 
e meia. 
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Wilderer é filho de Neckar, ganhador do "Deihy" 
alemão, da "Union Rennen", "Henckel Rennen" ('2.000 
Guinéus" da Alemanha) e do "Prix Chantilly". 

Neckar foi o líder dos reprodutores em 1959, na 
Alemanha; e líder dos pais dos "dois anos", em 1958. 

o pai de: Wilderer ("Derby" alemão) ; Grind ("Union 
Rennen", equivalente ao "Prix Lupin"); Waidmann (o 
melhor "dois anos" de sua geração, ganhador dos "2.000 
Guinéus" cia Alemanha, "Grosser Preis von Dusseldorf", 
"Grosser Hansa Preis", e terceiro no "Derhy" alemão) 
Sommerhlume ("Oaks" alemão e "Grosser Preis von 
Neuss"); Wiesenblute ("1.000 Guinéus" da Al(-manha); 
Marlyn ("Oaks" (Ia Alemanha); Bismarck ('Arthuroon 
Weinherg Rennen", "Grosser Preis von Bayern") ; Vier-
zehnender ("Aral Panal"); Barcelona (a melhor égua de 
3 anos de 1959, na Alemanha, ganhadora do "Frouhjahrs 
Stuten Preis" e do "Deutscher Stuten Preis" (; Alisma 
(o melhor animal de dois anos de 1960, na Alemanha, 
ganhador do "Oppenheim R( ,nnen" e do "Sierstoff Ren-
nen"); e de Peseta (ótima ganhadora na Franca, e se-
gunda colocada no "Prix de Casino"). 

* 
Alguns dados mais sôbre a origem de Wilderer: 

1 - Waldrun foi ganhadora aos dois anos, e uma 
das melhores éguas da criação alemã, mãe que é de: 

Windstille, destacada reprodutora também, e ganha-
dora do "Deutscher Siuten Preis", do "Ulrichum Vert -
zen Rennen", e segunda no "Oaks" da Alemanha. Ga-
nhadora de seis provas. Mãe, por sua vez, de Wiesen-
hlute (p01' Neckar (-, ganhadora de 4 provas dos dois 
aos três anos, incluindo-se os "1.000 Guinéus" da Ale-
manha); de Wildwiese (ganhadora de três provas); e 
de Windhruch (ganhador de três grandes prêmios, em 
1960). 

Waldschnepte, ganhador de duas provas. 

Wildhahn, ganhadora de urna prova aos dois anos; 
e de três aos três anos; e mãe de Wildhege (ganhador 
de três provas aos três anos) e de Wildwechsel (ga-
nhador).  

Witterung, boa reprodutora, e ganhadora do "Rose 
Rennen", "Gevlings Preis", "Grosser Preis der Industrie" 
e "Wirtschaft". 

Windfang, ganhador cia "Union Rennen" (sôbre Ou-
sini(, do "Grosser Preis von Baden-Baden" (sôbre Ma-
cip( ; do "Gerlings Preis"; bem como segundo para Or-
sini no "Derby" alemão. 

Wildercr 	aqui focalizado. 

Waidmann, o melhor "dois anos" de sua geração, 
ganhador do "Oppenheim Rc'nnen", cio "Sierstorff Ren-
nen", dos "2.000 Guinéus" cia Alemanha, bem como ter-
ceiro no "Derby" alemão. Aos quatro anos, triunfou 
no "Pi-eis von Dusseldorf" e no "Grosser Hansa Preis". 

Waidmannsheil, um dos melhores "três anos" de 
1957; ganhador do "Aval Pokal", e terceiro no 'Grosser 
Preis von Nordrhein-Westfalen". 

2 	Walhurga, ganhadora de três provas dos três 
aos cinco anos: mãe de seis animais, cinco dos quais 
correram e venceram: Waldrun; Waldmaus (ganhadora 
de uma prova e mãe de ganhador); Wiltr'aud (ganha-
dora de uma prova e mãe de ganhador); Wilja (ganha-
(lera de urna prova); e Wachtelkonic, ganhador de qua-
tro provas. 

3 - Waly, ganhadora de cinco provas dos dois aos 
quatro anos, e mãe de Walburga (ganhadora de seis 
provas); Waltraud (ganhador de 11 provas mios três aos 
cinco anos); Walclemar (ganhador de uma prova); e 
Walter (ganhador de duas provas). 

No "pedigree" de Wilderer figuram nada menos de 
sete ganhadores do "Derby" da Alemanha: Neckar, Ti-
cino (pai de BelIa Paola(, Alchimist, Athanasius, He-
rold, Graf Isolani e Pergolese. 

li'p'ud titoi'as (Ir valiosas linhagens agi'(il)ani-sr flhiifl tios 
muitos pastos tia fazenda. Dignos de nota são os detalhes 
da cêrca, que é protegida na parte mais alta por grossa 
ripa de madeira, bem como subdivididas nor Canos metá-
licos pintados de azul. 
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O haras 5IolI(Iésir, como adiantado estabelecimento de 
cria('ãO (1H ( é, estó 1)1 e iati ii ('111 e apa id li ad() com t ud o   aqui lo 
que a técnica exige. A fotografia mostra algumas das 
(01151 ril('Ões onde 10mw instalados o escritório, a selaria, 
a ferraria, a balança.  etc. 

Zuido 

(.) ca\ aio Zuido, cujos prinielios filhos correrão en'i 
1965. é urna gl'anue esperança que si' esti'iha em sua 
espleudida origem e nas provas de qualidade que deu 
em sua curta campanha. 

Zolulu ai u.iou na 1 empolada de 1960, aos três anos, 
110 1 lipodioflio iillstulflO, 1.' Iiuui iJ)i'eoeniado calco 
ei iii) 	i.5O('L a ii is Ii 	i lii (lis 

1." em eliminatória comimu, ai) estrear, (leI'roiaialo 
Montalhau, Requested, Az (Ias Pistas e outros, em 90" 
e 6/10 para 1.400 metros (areia leve 

1 °  em prova comum, derrotando Mistério, Houri'a, 
Turin e outros, em 95'' e 7 11) para 1.500 metros areia 
pisada). 

2.° em prova comum, erdendo para Pai-O, e derro-
tando J\Iussapére, cm 131'' e 4/10 para os 2.000 metros 
(areia leve). 

1.0 em prova comum, batendo HeIl, Mai'cel no, Mis-
t ério e outros, em 104'' e 6. 10 pina os 1.600 metros 
(a ''ia leve O 

30  no 'li)erbv Sul-Americano" (2.400 meti'os, grama 
pesada 1, vencido p01' Farve11 sõbre Hypei'io. derrotan-
do Arlechiuo, Ma,jor's 1.)ilemma, Fartini, Gavroc'he, 1)ix, 
Van Dick, Jet e Lsquimau. 

No Hipódromo da Gávea, Zuido correu duas vêzes 
na mesma 1 e co p o - a (la 

1.0 ruo G.P. "Cruzeiro do Sul'' ( ''Derbv'' brasileiro ),  
d ''rr ot ando Hvpeu - io. Dix, Volúvel, Zopo, Valence, Tendei', 
Voa Dick, Ai - lechino, Ziri'o. Falerno e Robie, em 151'' e 
2 5 para os 2.400 melros (grama macia 

Descolocado no G . P. "Distrito Federal", em 3.090 
metios, por ter se acidentado durante o percurso, do 
que resultou o eruc i-rI'amento de sua campanha Apro-
va foi vencida por Farvel1 sõhu'e Heros e Hyperio. 

Assim, sua campanha resume-se em 7 apresentaçoes, 
das quais 1 ransfou'mou 4 delas em vitórias, entrando em 
segundo numa oportunidade, e em terceiro na outra. 
Seus premios. eia temporada em que as dotacões eram 
muito menores que as atuais, somaram Cr$ 4.500.000,0(.(. 

* 

Alguns nados sõbre a origem do excelente Zuido, 
um dos principais valores de sua poderosa geração 

Swallow Tail, seu pai, foi considerado um dos me-
lhor( s tubos de Bois Routosel. Partindo milito mal na 
soa estréia, em HiI'minghan), logo após fêz corrida pra- 
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metedora, como assinala o cronista da "Racing and 
Breeding", ao colocar-se em quarto, em Ascot, no "Ches-
ham Stakes", ganho por Abernant. Ganhou as 3 cor-
ridas seguintes de sua campanha dos 2 anos, demons-
trando alta qualidade: Prince of Wales's Stakes", 
"Royal Lodge Stakes", Ascot, de £ 2.881, e outra, por 
4 corpos, sôbre Burnt Brow e vários expoentes da nova 
gerarão. Levantou em prêmios, nesta primeira campa-
nha, £ 4.178. 

Iniciou Swallow Tail sua campanha de 3 anos, ven-
cendo a "Chester Vase". de £ 1.380 e no percurso de 
2.663 metros. 

Em seguida, foi segundo colocado, a meio corpo de 
Prince Royal, no "Knowsley Dinner Stakes", de £ 1.022 
e no percurso de 2.011 metros. Seguiu-se sua memo-
rável cari-eira, no "Derby", de £ 14.245 e no percurso 
de 2.413 metros, na qual se colocou em terceiro, a ca-
beca e meia do vencedor e adiante de 25 competidores. 
Venceu a seguir o "Ring Edward VII Stakes", de £ 
5.345 e no percurso de 2.413 metros. Não se colocou 
uma única vez, aos 3 anos, na corrida imediata. o "Queen 
Elizabeth Stakes", no qual obteve o quarto lugar a pes-
coco do terceiro, que ficou a pequena diferença do se-
gundo, derrotando 10 competidores, para logo depois 
levantar por 12 corpos o 'Great Midland Breeder's", de 
£ 790 e no percurso de 2.011 metros. 

Foi então adquirido para o Brasil, onde, apresen-
tado no Grande Prêmio "São Paulo" de 1950, ainda sem 
aclimatarão e sem preparo, obteve o segundo lugar. 

Sentiu, logo após, de um tendão, e foi enviado para 
• haras. Suas performances na primeira campanha já 
• indicavam como autêntico "stayer", o que, aliás, con-
dizia com as características de sua ascendência pater -
na e materna. 

Swallow Tail, já desaparecido, deixou urna pi'odu-
ção magnífica, da qual fazem parte, além de Zuido, óti-
mos ganhadores clássicos como o "tríplice coroado" Ti-
mão, Ulemá, Ui'gência, Kuty, Vigor, Zangado, Zarza, 
Zarmi, Ati'amo, Cajado e Código. 

Nuvem, a mãe de Zuido, é uma das melhores re-
produtoras em serviço na criação nacional. A filha de 
Ring Salmon produziu: Timão (tríplice coroado", ga- 

nhador de 9 provas (, de Cr$ 4.223.000,00, inclusive o 
Clássico Candido Egydio" e os Grandes Prêmios "I)er-
by Paulista", "Consagração", "Jockey Club", "Outono", 
"Cruzeiro do Sul" e 'Distrito Federal"; além disso, é 
hoje bom reprodutor); Urda (ganhadora de 3 provas e 
mãe da ganhadora Chelpa e de Pocahontas (; Voga, Zui-
do (aqui focalizado) e Diese (um dos valores altos de 
sua geração). 
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Plantei de reprodutores 

O 1-laias 'Mondõsir' possui um admirável 
plantel de reprodutoras, um dos mais valiosos de 
tõdasi as Amõricas, a que não faltam filhas dos 
mais renomados garanhões do mundo hípico. 

Damos a seguir a relação das que foram pa-
drea das nesta 1 empoi'ada 

À À-por Sky 1-Iiçh e Faiixhot por flig Game ( lo-
elalei'i'a 	1943 e 

Àcaé 	1)01' Vagal)Oud li O Sili p0!' KiI!ç SilllYlOfl São 
Podo - - 1947 e 

Ànlii - por Vagabond II e 01(lilla p0!' Bamhú(Rio 
Glande do Sul - 1957 

,\men(loa -p0! SIlva!! i o 1,a 1 ,,ollimiw f) II 'l'ouIhilIç)I) 
São Paulo -- 19571, 

Ale› - -- por Vagahond TI e Nipa por biombo Rio Grito-
de do Sul - 1957) 

lilue Sbiter -- - por Bltie Pelei' e Frini's Belle por Filar 
Mai'cijs Inglaterra - 1943 

l3oune Ame -- por 'Fhe Phoenix e Bonhon por Concer-
to ilbanda - - 1946. 

Base -- p0!' Vogabond II e Sia p01' Legend 01' Fi'ance 
São Paulo - 	11)58). 

Conti'overv - 	por Nearco e AI mosphei'e por c;ain- 
borough Inglaterra - 1946 

Dare \Ve 	por Colombo e 1 ndian Vvlvet pui' Phei'oz- 
shah InglaI eira 	1941 

Eastet'n Iletet .. pot' Colombo e PaPei' Bunnet por 
Gi'and Pai'ade 	Inglatei'i'a - - 1946 

Eattei'n Svao - - p01' Coluiyilx v Socel Su ao por Cygiue 
) Inglub'i'i'a 	- 19411.  
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Quiproquó cumpriu maravilho-
sa (aOl pa iih a tia IM h ra ei ís í - 
a, e o iii iWtilidO inclusive ('0111 

g id 11(1 (.S Nalóres e.tra ii go il0 

No haraM, 1) vigoroso (IiM(111-

(1 e III! de f1i o Ph (10111 X melhora 
ii sua produção  (li te mporada 
1)11111 1 titijioraila, o que faz cota 
( iii' os entendidos (1610 esperem 
progressivamente mais. 



Zuido teve truncada sua caiu- 
panha, já que foi vitima de um 
grave 	contratempo 	fisico, 

impediu de que não o 	 4 n (e 
inclusive 	O 	próprio 	«I)r ii 
(«Cruzeiro ro (lo Sul»). 	As esp(— 
ranças ii ei e depositadas, de que  
venha a reproduzir bem. são, 
Sob 	todo, 	OS 	aspectos, 	muito  
bem fundamentadas. 

Prosper, belo tordilho nacio-
nal, começa a evidenciar a 
mesma capacidade de transmi-
tir qualidade que tanto carac-
terizou liing Salmoii, o seu cé-
lebre pai, que também prestou 
serviços no Monclésir. Campeão 
nas pistas, Prosper, ano apu 
ano, evidencia condições para 
engendrar «cracks». 



., 

%íz5 -]g!p1-1- - 

w 

11(11)0111 	P01' Siazarino i' F'i(lOi)ia 1)01' Polcmai'ch 	Tjr)i_ 
guai 	1943). 

Vou ii 	por I)eii'i e VolteI te V por Ii'iemond Franca 
11)46 

IS ora Hoi'I coce 	epor \Iagieler e Ilail i por Elack 
I)e\ ii 	F1'aOçOl 	1947. 

Han 1 1a\ ('0 	p00 Iii iie Peter e N(iViLiatOI"e Delight 
por l-r eipilat a)]) 	IngIlit)'rI'a 	1947 

Im)i'ecci( a 	por Filo]) e 1 nlpreeion por Fox Cub Ai'- 
i5'l'ltiOi( 	1948 

1\epie 	pIO' 1a'001)111'eh(is e Elfil) p01' S)llmOi) Troiit 
II)CIatei'i'a 	1933) 

Vivi?) 	1)0)' Ro\ 0] 1)ancer e 1-lave] por Sir llerkeley 
São Paulo 	11)14 

La 1-ei illeuce 	foi Maioi az e Fiz II por Toui'hillon 
(França 	11311.  

Ia Tona 	por Noi'seman e Vénerie p01' Roce Prioce 
(França 	1916). 

Linda Leivi 	por Ring Sa]mon e lan One por Chance 
Plav iSão Paalo 	1948. 

Londrina 	por Rova] Daneer ou Ring Salmon e Co- 
lii a por Tropero ( São Paulo 	11144). 

Lo\ clv Iluhh]es 	por Colornho e Sol d'( )r p01' Solario 
Inglaterra 	1945). 

Lo 'aduek 	por A mOur 1 )i'ake e Maril a por Paz) ii' 
1 oglateri'a 	'11(52 

Maldita 	por Ring Sal 0)00 1' Hazel p01' Sir llerkelev 
( São Poilo 	1945). 

Moi j6 	por The ('S)bhiei' e Avenue por Faii'wav (Ir- 
landa 	1956). 

SIai'tingala 	por Selim 1-Iazzao e Marigold por Pica- 
(Cio ) Ai'pen) ina 	1916). 

Maca ka 	por Ring Sal moo e Silen) Maicl p01' Silurian 
1 São Paulo 	11441. 

Moclei'ée 	por Vate] lor e La Mode por Mazsine (Fran- 
ça 	1941). 

Mi o Mini er 	1(0' Pi'ecipit at ion (' My Pet por Son- 
i)-L)i\v ) Ingla)ei'ra 	11)4))). 

Nave 	por Ring Salmon e Ha/,el ]ioi' Sii Flei'keley 
184, Pai:lo 	1946P  

Negi'uza 	por Miraele e Nepi uro pci' To zieP' (Uni 
guai 	1944). 

Neogamiz) 	por Neai'co e Sol(, ha) por Solto  
lei ia 	1 946 o 

Nepe)a 	por lIlue P ter ( 1 1'lian) ha por 'Fac Yang 
1 Inglaterra 	11SP. 

Nona 	por Ki 	Salmon e Li) IS' O' por T)aoc,nt'1 
Floor 1 São Pa 1110 	191)1) 

Notícia 	1)00 Ring Salmon e Golo a, por ÀSle o São 
Paulo 	1916), 

Nuvem 	1)0' Ring Salmon e Ceuta 1(0!' Ti op (1 (São 
Paulo 	19 16 o 

()clia 	P01' Ri)g Silmaa e Ultima Thule pci' 1'Lai' 
'São Paulo 	1947), 

Palma 	1101 Penei' Se e Pei'!iti pci' Schahi'iai' 1 

1945). 
I'hilnal lphie III 	p01' ,\zli'opiiel e Gla(liati'i,\ p01' Caa- 

nohie 1 França 	1942).  
Platina 	P01' Blue Traio e Si~ Pati eia por \Vv' 5- 

o ocO Àhliot 1 São Paulo 	11)490 
Prédica 	por Ring Salnion e Agni's For por  

( São Paulo 	11)48) 
Q ueen of the Soas 	por Neai'eo e Suli ao Idaho] lei 

Solii'io ) Inglalei'i'a 	11)41). 
Qiielone 	por Àh'hoi'iie e Eaeti'i'n Svao pai' Colombo 

(São Paulo 	1950), 
QIl(tIlil 	por Ring Silmon e F'gola p01' Co!],, iboralca ,  

1 São Paulo 	1941)), 
Quihoa 	pai' Ring Salmon e 1:5 1)00 p01' !iainlo'i 

Paulo 	1949), 
Quiea 	por Ring Salmon e Roz ' Mcdi l(i p01' Gaine- 

boi'ough (São Paulo 	11)1 1)) 
Quilaia 	por Ring Salmon e 'Fot]) por l)000b ilo 14 

i São Paulo 	19410. 
Vorás 	por Ring Sa lmon C 1 -Ia\' I-Iai'\'eP Por TI pii'l o 

(São Paulo 	195)o, 
Reit Coin 	por Mavai'in e ,\lanna p.o' Legend o)'  

II nglatei'i'a 	1918). 
Rezr\'ation 	por Nem co e 1-IndIca por I5boh 'lo] 1 lii- 

glateni'a 	llilli, 

e 

'411 pleno 1,10140 de eOhi'I'ttll'a, 11111 ((11100 (5' ('((1110. «sol-

teiras» é 0111ntdo flhlUl 1 patageni, à eoera do momento 
l tI) pie nd pura 1)), (Fil/a Ii)' II los .N'â o obstantv a est 1 age 01 
liii O falta a cena os II O 111 Iii (5 1 II li q 110(1(10 FOS 1111 'ege t 0(11(1 
s ( 't )1 I ) t0 ' j)resl'Iltcs 11:1 tli"eIltla. 
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Resina 	por Rockfella e Tirania por Colombo (Ingla- 
terra 	1951). 

Resoluta 	por Blue Peter e Modere por Vateilor (São 
Paulo 	1951). 

Revelia 	por Djebel e Alazais por Goya (São Paulo 
1951). 

Revoada 	por Ring Salmon e Miraculous por Mirado 
(São Paulo 	1950). 

Riga 	por Caracalia II e Kiris por Goya (São Paulo 
1951). 

Rosalinde 	por Bois Roussel e Wayward Belie por 
Fairvay (Inglaterra 	1948). 

Rotina 	por Vagabond II e Golden Chimes por GolO 
Bridge (São Paulo 	1950). 

Rubrica 	por Ring Salmon e Sister Patricia por Wych- 
\vCocl Àbhot (São Paulo - - 1950). 

Safira 	por Ring Salmon e Agnes Fair por Fairway 
(São Paulo 	- 1951). 

Saravana 	por Atout Mailre e May Wong por Ruston 
Pasha Inglaterra 	1947). 

Selei e 	por Legend of F'rance e Saravana por Atout 
Mailre (São Paulo 	1951).  

Ai estão dois belos produtos de Swallow Tal], reprodutor 
desaparecido: são ambos machos e filhos das céléhres re-
produtoras Platina (Blue Traiu e Sister Patricia, por 
Wychwood Abbot), no primeiro plano, e Nuvem (King 
Salmon e Colita. por Ti-opero). 

Sia 	por Legend of France e Blue Grass por Papyrus 
(São Paulo 	1951). 

Sica 	por Ring Salmon e Palma por Percebe (São 
Paulo 	1951). 

Simples 	por Buen Tiempo e Victory por Acimiral 
Drake (São Paulo 	1956). 

Silis 	por Ring Salmon e Bonne Amie por The Phoe- 
nix (São Paulo 	1951). 

Simy 	por Ocean Swcll e Olivette por Nearco (São 
Paulo 	1952). 

Sinless 	por Lambert Simnel e Little Jess por Umid- 
war (Inglaterra - 1947). 

Star of Ceylon -. por Colombo e High Light por Bru-
leur ( Inglaterra 	1940). 

Straight Tona 	por Straight Deal e Columbia por 
Colombo (Inglaterra 	1947). 

Suely 	por Ring Salmon e Shah Rang por Schiavoni 
(São Paulo 	1951). 

Sibylla 	por Ring Salmon e Beile Amoui- por Beila- 
cose (São Paulo 	1951 (. 

Tãlia - por Niccolo DeilArca e Tirania por Colombo 
(São Paulo 	1952). 



Os bebedouros, instalados em tôdas as pastagens,  do \Ion-
désir, são, a um só tempo, práticos e decorativos. Cober-
tos, por esta forma fica a água protegida da canícula, 
e presei'vada a sua teinueratura ideal. Nas proximidades 
(te uni dêles estão várias éguas. 

aci - por Ring Salmon e Tibet por Tiberius (Sã) 
Paulo -- 1953 

Tenda 	por Legend of Fia oco e Tropical Splendour 
por Colombo São Paulo 	(52 

Thiid Piogramme - por Donatello II e Radio Nor-
mandie por Mieuxcé (Inglaterra 	1947 

Tomba 	por Ring Salmon e Fiducia p01 Mazarino 
São Paulo - - 1952 

Trota. 	por Ring Salmon e Troth por IJonateilo 11 
São Paulo - 	1952). 

Tropical Splendour - - por Colombo e Serenoa por So-
lario Inglat eira 	1944 

Troth 	por Donalello II e Hybrid por Chance Shot 
Estados Unidos 	1940 

Ugica - por Svallov Tail e Hav Ilaivest por Hvpeiion 
São Paulo - 1953. 

Uja - - por Ring Salmon e Negrusa por Mirado (São 
Paulo - - 1953. 

Umbra - por Ring Salmon e Tirania por Colombo 
(São Paulo 	1953). 

Unde - por Soallov Tail e Saucepan por Panorama 
São Paulo -- 1953). 

Urda 	por S\vallo\v Tail e Nuvem por Ring Salmon 
São Paulo 	1953). 

Urge -- por Vagabond 11 e Tropical Splendour por Co-
lombo (São Paulo 	1953). 

Urgência - - por Swallov Tail e Eastern Svan por Co-
lombo (São Paulo 	1953. 

Urubá - por Ring Salmon e Star ot Ceylon por Co-
lombo )São Paulo - 1953). 

Uruçu - por Svallow Tail e Maldita por Ring Salmon 
(São Paulo - 1)53). 

Idiz 	por Ring Salmun e Cloche por Cote Eyes (São 
Paulo -- 1953). 

Utopia 	por Vagibond II (, Londrina por ltoyal Dan- 
cer ou Ring Salmon (São Paulo - 1953). 

Valência - por Faublas e Dirce por Tapar Amará (São 
Paulo 	1955 e 

Vante - 	por Cha!eauroux e Tropical Splendour por 
Colombo (São Paulo - l954). 

Vaspa - por Prosper e Boline Amic por Th( ,  Phoenix 
(São Paulo - 	1)54). 

Vergonha 	poi Legend o! F'iance e Negrus;t por Mi- 
meio (São Paulo - 1954). 

Victory - por Admiral Drake e Victoly Bread por Tii-
go (Franca 	1949). 

Victory Dea th - por Panipat (' Vietory Bmead por 
Trigo (Franca - - 1)47). 

Xanca - por Sa ani e Miruculous por Miracle (São 
Paulo - - 1955e 

Xu - por Chateauioux e Thiid Pl'ogramnie por TIo-
natelio 11 (São Paulo 	155 

Xema 	por Sayani e Cast agnola por Bois Roussel 
São Paulo - 1955). 

Ximana - por Chateauruux e Miss Gosling por San 
Teddy (São Paulo - 1955(. 

Xinga 	por Sayani e 1-lay Haivest por Hvperion ( São 
Paulo - 	1955). 

Xljis -- por Sa ani e La Fontaine por Tourbillon (São 
Paulo - 	1955). 

Xinia - por Sa yani e flue Sister por flue Peter (São 
Paulo - 1955). 

Ximljaú\ a 	por Sayani e Nuvem por Ring Salmon 
(São Paulo - 1955. 

Xolra - por Sayani e Assia por Bans) ar ( São Paulo 

Xo1oca - por Sayani e Revoada por Ring Salnion (São 
Paulo 	1955). 

Xepa 	por Piospei e Pastem Sdvan por Colombo (São 
Paulo 	1955 

Xulipa - por Prosper e liiitannia por Admiral I)rake 
(São Paulo - 	1958(. 

Xilose - - por CadE e Quiboa por Ring Salmon (São 
Paulo - 	1955). 

XiIide 	poi Cbaleauroux e Star 01 Ceylon por Co- 
lombo (São Paulo - 1955 

NuS - por Prosper e Bola por Cienfuegos (São Paulo 
- 1955e 

Zafiia 	por Sayani e Eastern Swan por Colombo (São 
Paulo 	1956). 

Zugala - por Sayani e Maldita por Ring Salmon (São 
Paulo 	1956e 

Zaira - - por Sayani  e Rosinha por Ttiikhan (São Paulo 
- 	1956e 

Zarca - - por Sayani e Roussete por Bois Roussel (São 
Paulo 	1956e 

Zarza - - por Swallov Tail e Platina por lllue Traio 
São Paulo - - 1956). 

Za da - por Sayani e Hay Harvest por Hyporion (São 
Paulo - 	1956). 

Zilda 	por Sayani e Thiid Progiomme por Donatelio 11 
(São Paulo - 1956 e 

Zoiaya - por O en Tudoi e Nokka por Tourbillon 
Fianea -- 1948  

Produção notável 

A criação do sr. Antonio Joaquim Peixoto 
de Castro Junior, iniciada no Estado de São Paulo 
em 1937 (ano em que nasceram os primeiros pro-
dutos do 'Mond(,sir"), e depois estendida ao Rio 



Grande do Sul (1941), por intermédio do Haras 
"Itaiassú", hoje já liquidado, tem tido no esporte 
hípico nacional, com profundos reflexos na "ele-
vage", papel tão preponderante que apenas dados 
estatísticos poderão dêle dar melhor conta, como 
se verifica a seguir: 

1937 - 9 vitórias (, 16 colocações - Cr$ 106.350,00 em 
prêmios. 

1938 	25 vitórias e 38 colocações 	Cr$ 299.687,50 em 
prêmios. 
Bell Kiss -- Clássico "Paul Maugé". 
Negus 	Clássicos 'Barão de Piracicaba", "Cos- 
ta Ferraz", "Criação Nacional", "Conde de Herz-
herg" e os Grandes Prêmios "Ipiranga", "Derby 
Paulista". 
Tapir 	Clássico "Seis de Março". 

1939 	30 vitórias e 58 colocações 	Cr$ 284.500,00 em 
prêmios. 
Cami 	Grande Prêmio "Ipiranga" e os Clás- 
sicos "Luiz Alves de Almeida" e "Imprensa Flu-
minense". 

1940 - 38 vitórias e 82 colocações 	Cr$ 335.775,00 em 
prêmios. 
Cami - Clássico "Protetora do Turf". 
Yankee - Clássico "Antonio Prado". 

1941 	69 vitórias e 104 colocações 	Cr$ 758.000.00 
em prêmios. 
Talvez 	1.° "tríplice coroado" 	Clássico "Seis 
de Março" e os Grandes Prêmios "Outono", 
"Cruzeiro do Sul" e "Distrito Federal". 

1942 - 73 vitórias e 113 colocações 	Cr$ 951.740,00 
em prêmios. 
Ark Royal 	Clássicos "Paul Maugé", "Raul 
de Carvalho", "J. C. de Figueiredo", "Pereira 
Lima" e os Grandes Prêmios "Conde de Herz-
berg", "Ipiranga" e "Linneu de Paula Machado". 
Elenita Clássicos "Rafael de Barros" e "Ma-
jor Sukow". 
Fasanelo - Clássico "Cota Ferraz". 

1943 	86 vitórias e 169 colocações 	Cr$ 1.329.850,00 
em prêmios. 
Grilo - Clássicos "Pereira Lima" e "Antonio 
Prado". 
Gladiador - Clássico "J. C. de Figueiredo". 
Toulon 	Clássico "Imprensa". 
Ark Royal - - Grande Prêmio "Outono". 
Emhuá - Clássico "Seis de Março". 
Fátima - -. Clássico "Cordeiro da Graça".  

1944 - 115 vitórias e 168 colocações 	Cr$ 2.216.000,00 
em prêmios. 
Typhoon -. Grandes Prêmios "Conde de Herz-
berg", "Linneu de Paula Machado" e o Clássico 
"Antonio Prado". 
Farsa 	Clássico "C. E. Souza Aranha". 
Royal Maid - G.P. "Dr. Oswaldo Aranha". 
Grilo 	Clássico "Jockey Club de São Paulo". 
Toulon --- Clássico "Seis de Março". 
Miami -- Grande Prêmio "Distrito Federal". 

1945 	91 vitórias e 178 colocações 	Cr$ 2.068.650,00 
em prêmios. 
Royal lOss . Clássicos "Pereira Lima" e "J. C. 
de Figueiredo". 
Typhoon - Grandes Prêmios "Distrito Federal" 
e "Guanabara". 

1946 	57 vitórias e 134 colocações 	Cr$ 1.623.550,00 
em prêmios. 
Heleno - Clássico "Jockey Club de São Paulo". 

1947 	66 vitórias e 157 colocações - Cr$ 2.284.600,00 
em prêmios. 

1948 - 92 vitórias e 125 colocações 	Cr$ 3.591.350,00 
em prêmios. 
Maldita 	Clássicos "Barão de Piracicaba" e 
"Paulo Cesai". 
Manguari - Clássico "Antonio Prado" e o Gran-
de Prêmio "Conde de Herzherg". 
Marfim - Clássico "Pereira Lima". 
Marshall - Clássico "José Calmon". 
Mouro 	Clássico "Imprensa". 

1949 	73 vitórias e 127 colocações 	Cr$ 3.970.950,00 
em prêmios. 
Manguari 	Grandes Prêmios "Outono" e "Cru- 
zeiro do Sul". 
Nacar 	Grande Prêmio "Conde de Herzberg" 
e o Clássico "Antonio Prado". 

1950 	87 vitórias e 133 colocações -- Cr$ 4.383.900,00 
em prêmios. 
Manguari 	Grandes Prêmios "Frederico Lund- 
gi'en", "Prefeitura Municipal" e "América do 
Sul". 
Ondino 	Grande Prêmio "Conde de Herzberg" 
e o Clássico "Raul de Carvalho". 
Oto - Clássico "Imprena". 

1951 	96 vitórias e 201 colocações 	Cr$ 6.861.575,00 
em prêmios. 
Prosper - Grandes Prêmios "Conde de Herz-
bei'g", "Frederico Lundgren", "Linneu de Paula 
Machado" e o Prêmio "Jockey Club do Rio 
Grande cio Sul". 

Quando as éguas reprodutoras, 
tendo produtos ao pé, silo sôl-
tas nas pastagens, o espetáculo 
é sempre atraente, pelo con-
traste que oferece entre a So-

lene calma das «mamães» e a 
esfusiante alegria dos seus «1)1-

bês». A foto foi obtida (te um 
dêsses encantadores e coloridos 
acontecimentos. 



Ondino 	Grande Prêmio "Distrito Fedeiul''. 
Miinguari 	Grande Prêmio ''Presidente Var- 
gas".  
Onêa - - Clássico "Vieira Souto". 
Pando -- Clássico "Imprensa". 

1952 	123 vitórias e 217 colocações - Cr$ 9.632.750,00 
em prêmios. 
Platina - Grandes Prêmios ''Henrique Possolo'', 
Marciano de Aguiar Moreira'', 'Cruzeiro do 

Sul'', ''Distrito Federal', ''Diana'' e o Prêmio 
''Nove de Maio'', 
Quica 	Clássico 'Balão de Piracicaba". 
Porfio 	Grande Prêmio Presidente Vargas". 
Quilaia 	Clássico ''LuizAiv es de Almeida''. 
Quilha 	Grande Prêmio ''F. V. Paula Bucha- 
cio'' Critcrium de Potrancas 
Quinto 	Grande Prêmio ''Linneu de Paula 
Machado'' Grande Crit erium 
Querela - Prêmio ''Firmiano Pinto''. 

1953 	121 vitórias e 268 colocações 	CrS 12.641430100 
em prêmios. 
Quilha 	Clássico 'Costa Ferraz". 
Porfio 	Grande Prêmio 'Presidente Vargas". 
Platina 	- Grande prêmio ''Prefeitura Munici- 
pal" 
Rondó 	Prêmio "Antonio Piado''. 
Risuleta 	Grande Prêmio ''0'. V. Paula Ma- 
chado'' Criterium (te Potrancas 
Retiro -- Grandes Prêmios "Conde de Herzberg" 
Ci'iteriun'i de Potros , "Linneu de Paula Ma-

chado" Gi'ande Critei'i um 
Quiproquó 	Grandes Prêmios ''Outono", ''Cin- 
zeiro do Sul'', "Distrito Federal'', 16 de Julho", 
"Jockev Club Brasileiro'', ''Giianahura'' e ''Fie-
dei'ici i Lundgi'en" 
Quinto 	Pi'êiuio ''Jockc'y Club Argentino". 
Quasi - -- Prêmio ''Jockey Club de Moni evidéo". 

1951 	101 vitórias e 333 colocações - Ci , $ 11.739.800,00 
em prêmios. 
Quiproquó 	Grande Prêmio "São Paulo". 
Rotina 	- Clássico "Costa Ferruz'' 
Retiro 	Grande Prêmio "Outono". 
Quinto - Grandes Prêmios "Gei'vasio Seabi'u" 
e "J. C. de Figueiredo". 
Quasi . - Grandes Pi'êm)os "São Francisco Xa-
vier", "Guanubara" e "Dei'by CiciO". 
Querena 	Prémio ''Jockev Club de Campinas''. 
Saguim 	Clássico "Vieira Souto". 

1933 -- 140 vitórias e 268 colocações 	Cr$ 13.651.600,00 
em prêmios. 
Quiproquó - Grandes Prêmios ''Salgado Filho -
e,  ''Dei'bv Club'', no Hipódromo Brasileiro, c' 
"Jockey Club'', em Cidade Jardim. 

tumto 	Grandes Pi'êmios "áIuoi- Sueko\v', 
"Gc'i'vasio Seulua", "José Cai'los de Figuc'ireclo" 
e "São Francisco Xaviei 
Timão 	Clássico "Candido Egvdio" e o Gran- 
de Prêmio ''Derbv Paulista'', em Cidade Jardim. 
Toa - Prêmio " lçleiitério Piado'' e os Gi'1ii)des 
Prêmios "João Cecilio Fei'i'az" (Seleção de Po-
trancas) e ''Juliano Martins," (Seleção de Pro-
dutos). 

1956 	210 vitorias e 403 colocações 	CrS 19.578.72500 
em prêmios. 
Quiproquó 	G.P. "Gervusio Seabi'a" e "São 
Francisco Xavier'', na Gávea, e o G.P. "Pies)-
(1(111 e do Jockev Club'', em Cidade Jardim. 
Timão - G.P. ''Consagração'', em Ci lacO' Jar-
dim, G.P. "Outono", "Cruzeiro do Sul" e "Dis-
tril o Federal-, nu Gávea. 
Kutv - - Clássico ''Luiz Alves de Almeida''. 
Urgência - Clássico ''Paulo Cesar'', empatado 
com Cinderela. 
Ti'êta 	Prêmio "Candido Egvdio de Sou/.a 
Aranha". 
Pia 	Prêmio ''Firm ia no Pinto''. 

19Sf 	277 vitói'ias e 491 colocações 	Cr$ 28.790.630,0)) 
em pi'emios. 
Tasca - Prêmios ''Antonio T. Assumpcão Net-
o" e "Br aulio Goi))es", em Cidade Jardim. 

Tilda 	Grande l-'i'êrnio '' 0'órc'u F,x Ped i('ionáiia 
Brasili'ii'a'', em Cidade Jardim. 
Timão 	Grande Prêmio ''Jockey Club'', em 
Cidade ,  Jardim. 
Tomba 	Prêmio ''Rio de Janeiro" e o c;i'anilc 
Prêmio ''República dos Estados Unidos cio lIra-
sil'', em Cidade Jai'dim. 
Trêta - Prêmio "Candido Egydio de Souto 
Aranha", na Gávea. 
Ubi 	G.P. ''General de Exército Alfredo 
SI roessner'' e ''i'i'edei'ico Lundgren'', nu Gávea. 
Ulani i 	Prêmio ''Presidente Dr. Antonio L. 

e o G.P. "independência", eni São Vi- 
cente. 
Ulemá - G.P. ''OcO ono'', ''Guanabara'', ''Dei'bv 
Club -  "Jockey Cliii) cio Rio de Janc'im'', na 
Gávea. 
Um - Prêmio ''Americo Ferreiro Camargo'', ('O) 

Cidade Jai (l o)). 
Urge - Pi'êmio "Nov( ,  de Maio''. na Gávea. 
Uigência 	Prêmio ''Rafael de Dai'ios'' e 
ckc'y Club dei Peru'', na Gávea. 
LTi'uçú 	- G.P. "José Guuthemozin Noguc'ii'a", 
efli Cidade Jardim. 
Uxi - - Prêmio ''Jockey Club do Rio Gi'ande cio 
Sul" e o G.P. ''Independência'', em Cidad ,lar-
dim. 
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Vândalo - Clássico 'América" e o G.P. "Derby 
Paulista' em Cidade Jardim. 
Vaspa 	Clássico "Luiz Alves", em Cidade Jar- 
dim. 
Vei ho -- Clássico 'Raul de Carvalho" e o G.P. 
"Linneu de Paula Machado", na Gávea. 
Vivaldino (ex-Salazar) - Prêmio "Diretoria 
Jíckey Club de Campinas", em Campinas. 

1958 - 294 vitórias e 624 colocações 	Cr$ 33.419.500,00 
em prémios. 
Nando - - G.P. "Prefeitura Municipal", na Gá-
vea. 
Ubi 	G.P. "República do Chile", na Gávea. 
Upanda - Prêmios "Americo Ferreira Camar-
go", "Braulio Gemes" e "Francisco Gemes Lei-
tão", em Cidade Jardim. 
Uro - Prémio "Thcotonio Lara Campos Junior", 
era Cidade Jardim. 
Vándalo 	G.P. "Dc. Frontin", "Jockey Club 
Brasileiro" e "Guanabara", na Gávea. 
Vaspa - - Clássico "Costa Ferraz", na Gávea, e 
os G.P. "Fôrça Expedicionária Brasileira" e 'Re-
pública dos Estados Unidos do Brasil", em Ci-
dade ,Jardim. 
Vento - Prêmio "Paulo José Costa", em Ci-
dade Jardim. 
Verbo 	Prêmio "Jockey Club de Montevidéo", 
na Gávea. 
Verdugo 	G.P. "Itália", em Cidade Jardim. 
Vigor - Prémio "Jockey Club Brasileiro", em 
Cidade Jardim. 
Xadrez 	Clássicos "Ti radentes" e "Candido 
Egydio", em Cidade Jardim, e o G.P. "Linncu 
de Paula Machado", na Gávea. 
Xauã - G.P. "Alfredo Santos", na Gávea. 
Xaveco 	Prêmio "Bento de Paula Souza", em 
Cidade Jardim. 
Xié 	Clássico "America", em Cidade Jardim. 
Xirnhaúva 	Prêmio "Firmiano Pinto", na Gá- 
vea. 
Xinga 	Clássicos "Luis Alves" e "Princêsa 
Izabel" e os G.P. "João Cecilio Ferraz" e "Ba-
rão de Piracicaba", em Cidade Jardim. 
Xulipa 	Clássico "Guilherme Ellis", em Ci- 
dade Jardim. 

1959 -- 309 vitórias e 675 colocações 	Cr$ 37.785.150,00 
em prêmios. 
Vândalo 	G.P. "Prefeitura Municipal" e "São 
Francisco Xavier", na Gávea. 
Verdugo - G.P. "Prefeitura Municipal", em Ta-
rumã, "Festival do Tui'f", em São Vicente, e 
"Derby Club", na Gávea. 
Xadrez - G.P. "29 de Outubro", em Cidade 
Jardim. 
Xanto - Prêmio "Seis de Março", na Gávea. 
Xaveco - G.P. "Consagração" e "Prefeitura 
Municipal", em Cidade Jardim. 
Xema 	. Prêmios "Braulio Gomes", "Franco 
Clemente Pinto". em Cidade Jai dim, e "Fir-
nliano Pinto", na Gávea. 
Zarca - Prêmio "José de Souza Queiroz", em 
Cidade Jardim. 
Zariha 	Clássico "F. V. de Paula Machado", 
em Cidade Jardim. 
Zarza - G.P. "Dinna", em Cidade Jardim. 
Zupo 	Clássico "Raul de Carvalho", na Gávea. 

196(1 --308 vitórias e 725 colocações - Cr$ 49.694.000,00 
em prêmios. 
Xavajé 	Prêmio "Daniel Lazzareschi", em Ci- 
dade Jardim. 
Xaveco 	G.P. "14 de Marco", em Cidade Jai - 
(um e G.P. "Dei'by Club", na Gávea. 
Zangado - -- Prêmio "Delegações Tui'fistas" e o 
G.P. "Dr. Frontin", na Gávea. 
Zai'iba - - Prêmio "Candido Egydio de Souza 
Aguiar". na Gávea. 
Zarmi 	G.P. "Henrique Possolo". na Gávea. 
Zai'za --- G.P. "25 de Janeiro" e "José Guathe-
mozin Nogueira". em Cidade Jardim, G.P. "Mar-
ciano (le Aguiar Moreira" e "Mariano Procópio". 
na Gávea. 

Zirro - Prêmio "Jockey Club do Rio Grande 
do Sul", em Cidade Jardim. 
Zuido --- G.P. "Cruzeiro do Sul", na Gávea. 
Zunga - Prêmio "Nove de Maio" e G.P. "11 
de Julho", na Gávea. 
Acteon 	Prêmio "Natal", em Cidade Jardim. 
Anil - G.P. "Ministério da Agricultura", na 
Gávea. 
Atramo - Prémio "Antonio Prado" e G.P. "Lin-
neu de Paula Machado" (Grande Critei'ium 1, 
na Gávea. 

1961 	347 vitórias e 653 colocações - - Cr$ 47.913.850,00 
em prêmios. 
Zangado - G.P. "Derby Club", na Gávea. 
Zilda - Prêmio "Joaquim Cunha Bueno", em 
Cidade Jardim. 
Acteon - G.P. "Independência". em Cidade Jar-
dim. 
Átramo . - G.P. "José Carlos de Figueiredo", 
"Cidade do Rio de Janeiro" e "Frederico Lund-
gren", na Gávea. 
Bachi - Prêmio "Natal", em Cidade Jardim. 
Bereré - Prémio "Leonel Faro", no Hipódromo 
do Cristal. 

1962 - (Rio e São Paulo) 	209 vitórias e 553 colo- 
cações 	Cr$ 67.673.300,00 em prêmios. 
Átramo - G.P. "Presidente Vargas", "Carlos 
Teles da Rocha Faria" e "Almirante Marquês 
de Tamandai'é", na Gávea. 
Bachi 	Prêmio "Ulysses Paes de Barros", ('m 
Cidade Jardim. 
Bar -- Prêmio "Raphael de Barros", na Gávea. 
Barol - Prêmio "Marechal Deodoro da Fonse-
ca", em Cidade Jardim. 
Cajado 	Prêmio "Herculano de Freitas", em 
Cidade Jardim. 
Caju - G.P. "Remonta do Exército", "Conde 
de Herzberg" e o ciássico "Paul Maugé", na 
Gávea. 
Captor - G.P. "Manoel Mendes Campos" e "Ma-
jor Suckow", na Gávea. 
Chii'úa - G.P. "Diana", em Cidade Jardim. 
Código 	Prêmio "Primavera", em Cidade Jar- 
dim. 

1963 - (Rio e São Paulo, incluída a primeira quinzena 
de junho) - 105 vitórias e 310 colocações - 
Cr$ 52.313.900,00 em prêmios. 
Aro - Prêmio "Jockey Club do Rio Gi'ande do 
Sul", em Cidade Jardim. 
Bar -- Prêmio "Seis de Março". na Gávea. 
Batota -- Prêmio "Jayme Torres", em Cidade 
Jardim. 
Beliz - - Prêmio "Luiz Nazareno T. de Assump-
ção", em Cidade Jardim. 
Cabine -- G.P. "Costa Ferraz" e "Cordeiro da 
Graça", na Gávea. 
Caio - Prêmio "Rio Grande do Sul", em Ci-
dade Jardim. 
Cajado - Troféu "Fábio Prado". G.P. "Anto-
nio Prado''. em Cidade Jardim, e o Prêmio ''In-
ternacional Primeira Junta", na Argentina. 
Chirúa - G.P. "Organização Sul-Americana de 
Fomento ao Puro-Sangue", cm Cidade Jardim. 
Debuxo - G.P. "Remonta do Exército". na 
Gávea. 
Deles -- Prêmio "Embaixador Dr. João de Deus 
Bataglia Ramos", em Cidade Jardim. 

Talvez!, Quiproquó e Timão conquistaram a "Trí-
plice Corõa" brasileira. Três, (Ias cinco vêzes em que 
êsse galardão foi conseguido, levantaram-no produtos 
(lo Haras "Mondésir". 

Quiproquó e Timão conquistaram, para o seu 
haras, (luas vêzes, a "Taça de Ouro", instituida pela As-
sembléia Geral rio Jockey Club Brasileiro. 

Totais gerais de prêmios levantados pelos Haras 
"Mondésir" e "Itaiassú" : 3.709 vitórias e Cr$ ........ 
417.297.250,00; conquistaram ainda 21 prémios individuais 
em exposições e 13 primeiros prêmios rle conjunto, além 
de 138 grandes prémios e 113 clássicos. 
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Morumbi é caso deveras peculiar 
por L. G. Ribeiro da Silva 

Um dos reprodutores nacionais que mais 
se tem destacado ultimamente, como consequên-
cia do seu próprio comportamento, é Morumbi, 
um produto do Haras "Bela Esperança" que, de-
pois de haver feito estações de monta em dois 
haras, foi incorporado ao plantel de garanhões 
da Diretoria de Remonta e Veterinária do Exér-
cito, em Campinas, onde pode ser visto ostentan-
do sua bela estampa, e onde tem produzido mui-
to bem. 

Morumbi faz parte da primeira "fornada" de 
Eboo, potro importado da Inglaterra, pelo sr. 
José Paulino Nogueira, para servir no Haras 
"Bela Esperança". 

Eboo, nascido em 1945, foi importado assim 
que terminou sua campanha dos "dois anos", in-
tegrada por cinco provas, das quais venceu o 
"Rous Memorial Stakes", em Nevmarket, bem 
como foi o segundo colocado no "Stud Produce 
Stakes", em Manchester, secundando o famoso 
"ligeiríssimo" Delirium. 

Uma vez chegado ao Brasil, aqui apenas "fêz 
tempo", aguardando o momento têcnicamente 
certo para ingressar na reprodução, o que se deu 
em 1948, nascendo seus primeiros produtos no 
ano seguinte. 

A primeira safra de Eboo foi pequena, o 
que, todavia, não impediu que dela fizessem par-
te Morumbi, e os excelentes Merci, Marbolito, 
Marco e Mouguet. E, sucessivamente, prosseguiu 
dando animais de boa categoria, como Next, Ne-
dio, Norton, Nick, Nogaro (hoje, reprodutor de 
grande êxito no Rio Grande do Sul), Old Parr 
(frequentador dos clássico e grandes prêmios 
gaúchos e também reprodutor de meritos), Ou-
tubro, Oruro, Pontiac, Pilgrim, Don Thomaz, 
Tarim, Umel, Usité, Usofruto, Xuço, Xandra, Ál-
gebra, Araxana, Quinta, Quiteria, Silver Bridge, 
Loirinha, Radicada, Riverside, Rock, Pretext, 
Umel, Ugal, Narcel (ganhador clássico e um dos 
melhores valores de sua geração), etc. 

Uma das razões que fizeram de Eboo ani-
mal de grande utilidade para a criação brasilei-
ra é o fato dêle provir de uma égua que foi 
grande ganhadora, filha, por sua vez, de outra 
notável ganhadora, o que, inegàvelmente, muito 
pode influir na produção de um reprodutor. As-
sim é que a mãe de Eboo, Theresina (não con-
fundir com sua própria mãe, cujo nome é seme-
lhante), é filha do esplêndido velocista Diophon, 
que venceu os "Dois Mil Guinéus" ostentando as 
côres do Aga Khan. 

A linhagem de Diophon produziu, com fre-
quência, animais muito velozes, porque, na maio-
ria das vêzes, Donetta, sua mãe, bem como suas 
filhas e netas, foram cruzadas com animais da 
linFiagem de Orby, ou seja, com o mesmo Orby, 
ou com seus filhos Grand Parade, Flying Orb, 
e outros, animais mundialmente reconhecidos 
como expoentes de velocidade. E assim é que, 
embora filha de uma "stayer" afamada, como 
foi Teresina, Theresina pendeu mais para a li-
geireza, que soube imprimir a uma parcela apre-
ciável de sua produção, que além de Eboo, contou 
com animais de grande valor, como Gino. 

Teresina foi, de fato, uma "stayer" de fama, 
que, além de haver corrido na primeira turma, 
em distâncias longas, figurando sempre com 
realce fora do comum, acabou por se tornar base 
de uma das linhagens do falecido Aga Khan, ao 
qual forneceu excelentes animais, o mais famoso 
dêles, Alibhai, potro que, vendido inédito para 
os Estados Unidos, e embora tivesse fornecido 
trabalhos excepcionais, não chegou a correr, por 
ter sofrido grave contratempo físico. Todavia, 
no haras do falecido magnata do cinema, Louis 
B. Mayer, revelou-se, desde suas primeiras gera-
ções, um garanhão excepcional, já que figurou 
sempre nas estatísticas, o que se multiplicou por 
intermédio de seus filhos e netos, que também 
vieram a ser magníficos reprodutores. 
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Voltando a Ehoo, verifica-se que seu pai, 
Umichvar, também é oriundo da linhagem de 
Uganda que, adquirida pelo Aga Khan, acabou 
produzindo excelentes ganhadores, a começai de 
Ukrania, vencedora do "Diane" (França) , se-
guindo-se Ut Majeur, Urnidvar, Udaipur (da 
qual descende Claro, o famoso reprodutor e avó 
mal erno dos nossos dias, na Argentina) , etc. 

Filho de Blandford e irmão inteiro de Udai-
pur, Umidvn também mostrou pendores para 
as distâncias maiores, do que resultou em Eboo 
a conjugação de sangues bem "temperados", em 
condições de bem eclodir em seus descendentes. 

Entretanto, Morumbi - o objeto direto des-
tas considerações foi animal veloz, e sua pro-
dução tem se caracterizado por ser portadora de 
condições ideais para participai' de provas em 
distâncias curtas. Apesar disso, Morumbi che-
gou às distâncias maiores, pois inclusive partici-
pou da milha e meia do "Derby Paulista", em 
que foi terceiro para Jaceguav e Indócil.  

avô materno, que sempre produziu a nimnis do-
tados de grande ligeii'eza, após ler sido êle pró-
prio um grande velocista. De fato, British Em-
pire o animal em foco destacou-se pela 
velocidade que seus filhos mostraram, como é 
ainda exemplo, entre nós a égua Teima, deten-
tora do recorde dos 1.000 metros, e que provêm 
de um filho de British Empii'e, ou seja, de Em-
perol. 

Mas não é menos curioso o fato de possuir 
a mãe de Morumbi, Étincellante, pelo lado femi-
nino, correntes de pula resistência, sendo ela fi-
lha de Hunter's Moon, neta de Silurian (terceiro 
colocado no "Saint Legei" ) , e bisneta de Bavar-
do (ganhador do "Saint Legei") . Mas isto ser-
ve pala mostrai- que British Empire entrou no 
"pedigree" de Morumbi como elemento dominan-
te, impondo sua velocidade ao super-'fundo" dos 
citados antepassados diretos de Étincellante. E 
ainda esta égua transmitiu, corno é claro em iVio-
rumbi, sua dominante ligeireza, superpondo-a ao 
"fundo" que porventura pudesse ser herdado de 
Ehoo. 

Resumindo-se a campanha de Morumbi, ve-
rifica-se que foi êle ganhador de 6 provas, das 
quais a foram clássicas; por outro lado, obteve 
2 segundos lugares, 4 terceiros, e 2 quartos, to-
talizando prêmios no valor de Cr, 973.000,00, 
quantia apreciável para a época. 

No Hipódromo Paulistano, Morumbi venceu 
o G.P. "Ipiranga", ou seja, os nossos "Dois Mil 
Guinéus"; foi segundo pala Flambeau no G.P. 
"Juliano Martins"; e terceiro no "Derbv Paulis-
ta", como já foi registrado. 

Na Gávea, o cavalo paulista venceu os Clás-
sicos "Antonio Prado", "Raul de Carvalho" e 
"Costa Ferraz", tendo ainda chegado em segun-
do, em prova comum vencida por outro velocis-
ta: Quinto; em terceiro para Euclides e Jame-
gão; de novo terceiro para Qual e Draksar; e 
ainda terceiro para Targhi e Quinto, mas desta 
vez no G.P. Conde de Herzberg"; foi também 
o quarto colocado, para Jamegão, Euclides e 
i\Iaktub, no 'Paul Maugé"; e de novo quarto no 
G.P. "15 de Novembro", para Nerú, El Greco e 
Pa ti e bit o. 

Tal camnanha comprova que Morumbi foi 
mais do que um simples velocista, já que alcan-
çou com êxito distâncias maiores que os 2.000 
metros, embora sua típica forma de correr ti-
vesse sido a dos animais ligeiros. 

Mas a que atribuir essa velocidade? À 
Theresina, sua avó paterna? Tal coisa não pa-
rece provável. Deve-se antes atribuí-la ao seu 

Ësse é um típico exemplo cio que frequen-
temente acontece nos cruzamentos dos puros-san-
gue. Quando se cruza um animal dotado de 
"fundo" com um outro veloz, não é raro suce-
der que um dêsses característicos venha a se so-
brepor ao outro e assim fornecer, mesmo tratan-
do-se de ii'mãos próprios, exemplares divergentes 

no que toca às suas tendências, dependendo tal 
fato de qual dos dois elementos será o dominan-
te, se a velocidade ou a resistência. 

Caso típico dessa natureza foi o dos irmãos 
próprios Tetratema e The Sairap. O primeiro, 
só foi eficiente em provas até os 11.609 metros. 
Experimentado nos 2.113 metros cio "Derby", 
malogrou inteiramente. Já The Satiap, expor-
tado para os Estados Unidos, onde há predomi-
nância de provas em distâncias curtas, na espe-
rança de que se revelasse outro grande velocista, 
não correspondeu, e sua pi'odução foi constitui-
da sàmente de animais fundistas. De novo le-
vado para a Inglaterra, ali deu Auralia, exem-
plar de primeira ordem entre os animais resis-
tentes. 

Assim é que Motumbi tem dado muitos ani-
mais velozes, e que se distinguem por sua capa-
cidade de efetuar rápidas partidas, aprovando 
inteiramente nas distâncias curtas. Como a 
grande maioiia de nossas provas é cumprida em 
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percursos dessa natureza, é fácil prever para 
Morumbi um futuro brilhante, desde que seja 
convenientemente aproveitado. 

Morumbi iniciou-se como reprodutor no Ha-
ras São José; a seguir, foi transferido para o 
Haras Tijuco Preto; e, finalmente, levado à Di-
retoria de Remonta e Veterinária do Exército, 
em Campinas. Ële tem produzido uma série 
apreciável de animais tipicamente velozes e de 
inegável valor, ainda que nem sempre lhe te-
nham dado as melhores éguas dos citados esta-
belecimentos de criação. Assim mesmo, vale a 
pena mencionar alguns dos seus filhos: Bonheur, 
Bohéme, Gervaise, Koreto, Kithara, Katita, F ais-
queira, Dracina, Vizon, Bodgan, Bofors, Boro-
dine, Narcel, Bojar e Mistério. 

Morumbi já comprovou amplamente que é 
capaz de transmitir velocidade, e ainda que seja 
apenas pura velocidade como característico do-
minante, nem assim deixa tal fato de ser ele-
mento de real valor, porque, nos cruzamentos 
que se fizer, sabe-se de antemão que obter-se-á 
animal veloz que, em razão do número elevado 
de páreos em distâncias acanhadas do nosso turf, 
há de ter destaque entre seus concorrentes. A 
certeza de que Morumbi dará ao criador aquilo 
que dêle é esperado, representa uma vantagem 
imensa, pois é caminho segui -o nas incertezas 

naturais dos cruzamentos. 

O ''pedigree'' de Moi'umbi oferece aos estu-
diosos farto material para considerações: 

Blandford, Tracery, Hurry Ou e Teddy dis-
pensam comentários, chefes-de-raça que são, co-
mo tal reconhecidos em todo o mundo. Uganda 
já foi mencionada, bem como Teresina e The-
resina. 

Colombo foi grande velocista e, por certo, 

transmitiu tal qualidade a British Empire. Fi-

lho de Manna, êste um irmão próprio de Parwiz 

e materno de Sandwich (que morreu no Rio 

Grande do Sul, onde serviu como reprodutor). 
Manna, ganhador dos "Dois Mil Guinéus" e do 

"Epsom Derby" e Sandwich, laureado no "Saint 

Leger". 

Rose of England, vencedora do "Oaks", e 

fonte de inúmeros grandes ganhadores (entre 

nós, Strong i'th'Arm, Curling e Mv Ladyship). 

Hunter's Moon, pai de grandes ganhadores 
argentinos, produziu igualmente bem no Haras 
"Guanabara", tendo encabeçado a estatística 
brasileira de pais de vencedores, e agora figura 
como excelente avô materno. 

E Silurian provém da mesma linhagem de 
que provém Toboggan ("Oaks"), Citation (pri-
meiro animal noite-americano a levantar mais 
de um milhão de dólares), Canyon ("Mil Gui-
néus") e seu filho Colorado, etc. 

Raça, pois, não falia a Morumbi para que 
êle prossiga transmitindo as grandes qualidades 
legadas por seus antepassados. 

1 1 o 



A exposição, o leilão e as vendas 

diretas dos produtos de dois anos 

Pode-se dizer, tomando-se por base apenas 
os fatos concretos, que tanto a exposição de pro-
dutos nacionais de dois anos, quanto as vendas 
(leilões ou diretas), promovidas pelo Joekey 
Club de São Paulo, por intermédio da Comissão 
de Fomento, tiveram transcursos incomuns por 
seu brilhantismo, e resultados que bem realçam 
os progressos por que atravessa o esporte hípico 
paulista e, muito particularmente, sua dinâmica 
criação. 

Nas tardes dos dias 22 e 23, na Vila Hípica 
do Hipódromo Paulistano, foram apresentados à 
Comissão Julgadora, as potrancas e os potros, 
respectivamente, inscritos por seus criadores. 
Após severos e árduos exames, foram seleciona-
dos dez exemplares de cada sexo, que, as potran-
cas no sábado, e os potros no domingo, puderam 
ser vistos pelo público que compareceu ao Hipó-
dromo Paulistano. Nas mesmas oportunidades, 
foram escolhidos os cinco potros e as cinco po-
trancas mais perfeitos, classificados, e premia-
dos os seus criadores. 

A Comissão Julgadora, a despeito da qua-
lificação dos seus componentes, viu-se compelida 
a efetuar exames sucessivos, tal a homogenei-
dade dos lotes apresentados, que evidenciaram 
um sensível progresso qualitativo em relação ao 
ano anterior. Dela fizeram parte o hipólogo e 
criador uruguaio Ricardo Mattos Moglia, e os 
veterinários Ari uro Arnwanter Paz e Heliodoro 
Duboc, o primeiro, orientador técnico do Pôsto 
Agropecuário do Jockey Club de São Paulo, e o 
segundo, profissional de reputação invejável. 

Quanto às vendas, tanto as que foram fei-
tas ao "bater do martelo", quanto às procedidas 
diretamente pelos criadores, sob a égide do Jo- 

ckey Club de São Paulo, que a tôdas elas pro-
porcionou financiamento, mostraram claramente 
a valorização do produto nacional, e o crescente 
interêsse que as corridas de cavalos dia a dia 
despertam entre aquêles que estão aptos a ad-
quirir animais puros de corrida. 

As potrancas 

Foram prf'viamente selecionadas as dez potrancas se-
guintes: 

KLETI, cast., nor Destino e TKlesel por Lunar, do 
1-Taros Morro Grande. 

MINCE, alazã, por Coaraze e Gloriette p01' Violon-
celle, do 1-laias São Bernardo S A. 

COADRILENA, alazã, por Codi e Coadrina por Coa-
raze, do Haras Recreio. 

BARUJA, alazã, por John Arahr e Raruja por Strong 
ii LAcro, do haras Terra Branca. 

EMPANADA, cosi., por Minotauro e Tenerife por 
Fort Napoláon, do Haras Santa Terezinha. 

FORTUNELLA, alazã, por Cohalt e Snohless 
Rustom Pashá, do Haras Fortuna (Rio de Janeiro). 

URRACA, i'ast., por Sandjar e Joieuse por Antonym, 
do Haras Faxina. 

IRTINIA, cast., por Martini e Emy por Shah Rool-h, 
do Haras Maria Izahel. 

ETRARUA, tord., por Fanatique e Xépa por Pi'ospei', 
do haras Mondési r. 

ELOQUÊNCIA, tord., por Prosper e Troth por Do-
nateilo TI, do Haras Mondésir. 

Classificação 
Uma vez escolhidas as cinco otraacas mais lc'rfei-

las, foram elas assim classificadas: 

l., EMPANADA, castanha, nascida no Haras Santa 
Terezinha (São Paulo), por Minotauro ( Ortello ) e Tene-
rife, por Fort Napoléon e Duchka, por Formasterus. 

Os juizes Ricardo Mattos Mo-
glia, hipólogo uruguaio, e os 
drs. Heliodoro Duhoe e ,-rturo 
Arnwanter Paz, examinam a 
potranca Baru,ja, filha de •Joh ii 
Arabv e Karuja, que foi colo-
cada entre as (lez mais perfei -
tas. Diretores do Jockey ('liih, 
técnicos e curiosos observam a 
difícil tarefa. 



Na Vila Hípica (10 Hipódromo Paulistano foi realizada a se-
leção preliminar dos produtos nacionais de dois anos que 
foram levados a julgamento final, no Hipódromo propria-
mente dito. A foto nos dá uma idéia do acontecimento, 
de alto valor técnico. 

2,a, FORTUNELLA, alazã, nascida no Haras Fortuna 
(Rio de Janeiro), filha de Cohalt (Téléférique) e Snob-
less, por Rustom Pashá e Sospecha, por Polernarch. 

3a URRACA, castanha, nascida no Haras Faxina 
(São Paulo), por Sandjar (Goya) e Joieuse, por Anto-
nym e Giovinezza, por Seventh Wonder. 

40, KLETT, castanha, nascida no Haras Morro Grande 
(São Paulo), por Destino (Pilade) e Klesel, por Lunar 
e Karelia's Last, por Duncan Gray. 

5., ELOQUÊNCIA, tordilha, nascida no Haras Mon-
désir São Paulo), por Prosper (King Salmon) e Troth, por 
Donatello II e Hybrid, por Chance Shot. 

Os potros 
Os dez potros, prèviamente selecionados, foram os se-

guintes: 
FIACRE, cast., por Jambolaio e My Hope por Anta-

nym, do Haras Porta do Céu. 
CARA SUJA, cast., por Astrólogo e Sóbria por Tauá, 

do Haras Pinheiros. 

KIRINESCO, alazão, por Martini e Papyrosa por Hun-
ter's Moon, do Haras São Quirino. 

ORI, cast., por Engrossador e Rivera Por Felicitation, 
da Coudelaria de Campinas. 

ORPLAY, cast., por Fairplay e Pescara ter Marveil, 
da Coudelaria de Campinas. 

ADEUS, alazão, por Sirong i'th'Arm e Lacaia p01 

Fighting Chance, do sr. Joaquim F. de Souza Meirelles. 

ERASMO, cast., por Minotauro e Rastra por Rose-
mary Row, do Haras Santa Terezinha. 

ELFO, tord., por Quiproquó e Nave por King Sal-
mon, do Haras Mondésir. 

CARAMONO, tord.. por Astrólogo e Ibérica por Mil-
roy, do Haras Pinheiros. 

Classificação 
Os cinco potros mais perfeitos, devidamente classifi-

cados, foram éstes: 
1°, ELFO, lordilho, nascido no Haras Mondésir (São 

Paulo), filho de Quiproquó (The Phoenix) e Nave, por 
Ring Salmon e Hasel, por Sir Berkeley. 

2.0, FIACRE, castanho, nascido no Haras Porta do 
Céu (São Paulo), filho de Jambolaio (Esquirnalt) e My 
Hope, por Antonym e Furiosa, por Congralulations. 

30, MIRINESCO, alazão, nascido no Haras São Qui-
rifo (São Paulo), filho de Martini (Felicitation) e Papy-
rosa, por Hunter's Moon e Parity, por Blandford. 

4 0  ERASMO, castanho, nascido no Haras Santa Te-
rezinha (São Paulo), filho de Minotauro (OrteIlO) e Ras-
tra, por Rosemary Row e Arnrasta, por Rastilho. 

50 CARAMONO, tordilho, nascido no Haras Pinhei-
ros (São Paulo), filho de Astrólogo (Pizarro) e Ibérica, 
por Milroy e Iherty, por Pizarro. 

Vendas nos leilões 
Foram vendidos, nos leilões promovidos pelo ,Jockev 

Club de São Paulo, no «tattersall» de Cidade Jardim, os 
seguintes animais: 

Primeira noite 
Haras Morro Grande 

SPRING DREAM - Ferir., alazã, por Rob Roy e Spark, 
por Baroda Scivadron,  a Ricceri Malvaci, por Cr$ 
900.000,00. 



Segunda noite 
1 laras V,11viltv (Paraná)  

() juiz uruguaio, Ii'arlto 141aíto,.LogUa, hipólogo (lo rt- 
((0(10, e  (11(1(10v ('Iii 	11I pais, coloca na bela cabeça (II 

I'n(l)aIli.I(Iil. a lIotIanel i)l'il(Ojl'(I (' 	dficatlii, o distintivo 
(Iii 	a 	OjIfluliOU aos 011105 (10 1)l'lI)li('() (01(10 1)I'O(llltO (II-' 

(juaii(Ialles lisicai. 

[Eira., (';nandocaia 

FUGAZ 	Ma-( . .. caC. 	01 AI OIaI)s,ol o CIooho dOi' 
por Cadir, ao Haras Pirajui, por CrI 1,130.000,00. 

1- LalolIlo ( Ili1l1aIã(s 

lIN ElO')' 	1105)'., ('Os)., 1 , ol ' 1.ioIaolova e Nada 1 , or Foi'- 
maslei'us, 	lAdro Ciinim'Oos, por Ci'S 
1.4(1)1,00)0) 

1-taras Rcreio 

N.C;111__-1Ia'.r' 	('os),, Ir 1»,(\'r nok' o Aba, p0' Los'- 
n'larv 1Mw, a Anoat' C. Mansur 'i'uma, por Ci - ., 
-150.0W) ,00-  

11(11(15 Failili( 

ROUNI) ']'A1111O 	J\Ias(-,, ala/O), Ijov Destina e Dirce 
por Tu1a(' AmaMi, a Luis 1<I. 	,Junioi', por Cr$ 
1,000,000,00. 

haia .s La QuIlO III ia 

ARGENTINO 	Mace cosi,, por Soiar Gloti o APia' Ir 
Good COcei', ao Stud Vendaval, por Ci'SíDO.OI')O,OO, 

Ilaras FoltilIlti 1 RUI (11' JalieliO 

MACE '11113 EN TIPO 	1Iao 	'asL, por Mais eu e 
01 ) ar II do Pio, wi Si nO Eu J ihanrl do Damas, por 

haras .\londési r 

IOIRARUÃ - 	l"oni., oql, ) r Faaalq no o NO1 0 1 
Proslei', ao Sisal Aranha liii)), 	(35 l.13)r),00)IJ5), 

11111(5 Fi(XiI(a 

('t-IAI, 	Pose., 00-).. por ,]ollv SOe) O Pii'oa por SanO- 
o Alibair do Andrad' Olai'l nO por CiA  

hIlIlas '(11131 1z(1b1i 

IDA-RICA 	10110, ('fls) 	por 1)10110 ' Lena Rica por 
Elenei - an, O ARPoo 50(0, por (03 131M01,0,00. 

('((1:05 4. ,-niaraI Filho 

ANACONDA -- Cem., ('((5),, Ir liiii(i('I(I\(I o 

T'iosr'ivarv Roo', as SUd Sn)a l'e, por ('rIi)i((H))l)),0(), 

LOYAL 	\Iaio'., 1 rd., or Dernah e Olelil a pov Rom- 
a Ravmond Naulai, por Cr$ 1.000.000,00. 

Haras São José 

ELERIA 	Feno, cad. pr Diagon Piano o Oad0i por 
High Stiei'iff, a Hei'bert L. Caudie Juniot, Ir Cr 
1.200.000,0(1). 

ENZIMA 	F3'n, east., por Dragon Plane e Se\iilia 
}-Iii.ih ~M U, a CaCos Alberto cia Costa Menrlos, epor 
CCI ]D00.00() ' 00. 

1-Ia Ias SI, iii a Bárbara 

OUTRORA 	Feno. easl., Ir Acapulco ou Enlpel'or 1' 
Ouver)ure pai' Good Choer, ao 1-1) (1(1 1,115)', I°'  Cr13 
720.000,00. 

('CIIAIA - Fem., cast., por Emperor ou As'aluico e Ilha 
por Eslrelero, a Adolfo Benitez, por Ci'S 0301000,00. 

( 'tuiIIk ria (II' Campinas 

ORDENANÇA 	lImo'., OSIs)., Ir Sanan e Equamine por 
Ilridi,' P0111, ao 51 ud PaIno de Ouro, par CM, 

1. 

OXEUR 	lIas'., ('Os)., por lJo\oar o Qnioe 10 loing 
Salmon, ao Sturl Palma di Ouro, 1,or CiA 30)),(t)0,00, 

ORPLAY 	Ofase., COsI., por F'airlPi\ o D'soara 
\Iai's'eil, ao SI (1(1 Ilaoo ralo, 	r li - O 1.oi)(Leíc(i)0, 

1 Ia ('(15 11 (('' i o 

PALI'CINII)A 	F'ons., 	('as)., 	jor 	L1ioidon 	e 	Fales Ir 
Ei 013 	Salmoti, 	ao 	Si ad 	RiO is', 	cr 	CCI 	1,100.000,00. 

NISSIS 	Fem., cosI., 	por Savernal'a' e Ceylon Roce por 
Esquilo, 	ao 	Haras 	'Feita 	Tlranea. 	por 	CiS 	650.000,00, 

BLCEFIRE 	- Mace., easl,, 	Ir Esquilo o Elite Rooiç 
00 Denhigh, 	a Antonio lJlies, 	Im Ci'$ W~91. 

ALBASEA 	Fern,, r'asl., 	lar Savornako o Alhamar, ps 
Fs'licilalion, 	a 	Joaquim 	rios 	Santos 	Salguoii'o, 	por (13 
-17)) .0)3)1). 00. 

CARMINA 	Fel»., 	('as),, 	por 	Esquilo 	e 	Carambola poi 
Coroado, 	a 	Max 	Pei'lman, 	por Cr$ 	1.400.000,00. 

COADR ILENA 	Feno, alazO, 	er Cadi e Coadrina poir 
Coat'oze, 	ao SI ud 	São 	Lézai'o, 	por Cr$ 	1.400.000(10. 

RAFEIRA 	Cem., 	cosi., 	por 	Esquii'o 	e 	1111ff, 	pol 	I-Iigh 
Sheriff, 	a 	Margarida 	Cinlva 	C. 	de 	Caivalhosa, pai' 
Cr$ 700.000,00. 

1IIiis Ipiranga 

.JARAiIA - 	Feno, alazO, por Boxeur o Balsolila I mo 
1-liaelsamoor, a Agi'apeeuíít - ia Paranaianema, 	01' Ci5 
1-1(M.000,00, 

11(1 laS 'SI 011(1(51 1' 

lOURO 	llaso., 'al., Im Fanaliqil- o l'loia por Vaga- 
bonc 11, ao SIlid 1"1aau'o, lr CIA 1,31 

EURIBIA - Cem., Lo - ri,, 1,ot -  Quii'oqu0 ' O('lia nor Ring 
Salman, ao Haras Santa COndOa, lmr ('iS I.4110,00010)). 

flaras TII 1)11)0 id 

ILTS'l'IIIO 	Mao',, ç'asl,, lar Aluva e Oistria 1,or ('gIl. 
a Max Poi'lman, pol CrI P30,)1)íI0,00, 

110(110 	limo',, ('051,, por Auvo e I'figia lar Harle( h, 
a Joaquim Sei j3!0 Ramos, l(i' CII O0l1),000,,00, 

ILID1ON 	lIaso,, 'as)., poi I.uc'idon o Olia 	rr Apuvo, 
a Roberto Lacerda de Olivoil - a, 101' ('CI 1,150,00),),0)), 

IIIBORÉ 	- Ofasr'., oas),, por Ilark'(-b e Oilei'a por Cai' - 
tulo, a Paulo José cia Cosia Neto, 1 0 1' ("II 1,100.000,0(). 

TEORiA 	Cem,, ('ast., 1(01' Aluvo e Augui'ia por Harleeh, 
a Panlo José da Cosia Nela, pra' CrI )33)),Í10)IAO. 

1 
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Terceira noite 
Haras São Geraldo 

DEJANIRA - Fem., cast., por Itrio e Margaret por For-
midável, a Sebastião Antonio Gonçalves, por Cr$. 
420.00000. 

Haras Terra Branca 

BONZO 	Mase., cast., por Peter's ChoRe e Toul inegra 
por High Sheriff, ao Stud Sancá, por Cr,', 1.200.00000. 

BRUNETTA Fem., cast., por Peler's Choice e Karrno-
sina por Water Street, a Herhert L. Caudie Juiior, 
por Cr$ 1.300.000,00. 

Haras Castelo-Jaçatuba 

VERTENTE 	Fem., cast.. por Lucidon e Pastora por 
Paradiso, a Humberto Libero Riechini, por Cr.S ...... 
810.000,00. 

\TIVINHA 	Fem., cast,, por I-Tamdam e Ovação por 
Water Street, ao Stud Assumpção, por Cr$ 1.500.000,00. 

Haras Ipiranga 

JAMAICA BLUL 	Fem,, alazã, por Flamhoyant de Fres- 
nay e Puritana por 1-11gb Tabie, ao Haras «Preludio», 
1)01' Cr$ 420.000,00. 

1 Iliras Expe(lictus 

ELUSA 	Fem., cast,, por Maki e Serrania por High 
Sheriff, ao Slud Mendanha, por Cr$ 1.600.000,00. 

Coudelaria de Campinas 

OX - Mas( , ., east,, por Harndam e Xeura por Chateau-
roux, ao Stud Syivia, por Cr$ 070.000.00. 

OURO NOVO 	Masc'., east,, por Ai Mahsoot e Garryro 
por Khosro, a Sílvio Baroni. por Cr$ 360.000,00. 

ORT 

	

	Mase., ('ast., por Engrossador e Rivera por Fe- 
lictation, a Aido 1 tato Cantele, por Cr$ 1.250.000,00. 

OVAN 	Mase.. cast., por Vândalo e Pérola do lapó por 
Sea Bequest, a Rizzeri Malvari, por Cr$ 920.000,00. 

Haras La Querência 

AGUITA --- Fem., cast., por Minotauro e Libia por Tri- 
nidad, a Ulrirh Ralph Reiner, por Cr$ 1.000.000,00. 

Haras São Luiz 

JAHAN - Masc., cast., por Halte-Lá e Jeribita por Ble- 
neran, ao Stud Ás de Ouros, 1)01' Cr$ 1.100.000,00. 

JECINTO 	Masc,, cast., por Ubi e Jacinta por Burpham, 
a Herbert L. Caudle Junior, por Cr$ 1.200.000,00. 

Haras Paineiras H.P. 

NOMEADA - Fem., casl., por Gostosão e Guayaquis por 
Bleneran, ao Stud Piranel, por Cr$ 1.050.000.00. 

NIMBUIA 	Fem., alazã, por Golden Boy e Eta! por 
Govama, a Gabriel Moulatlet, por Cr$ 850.000,00. 

Haras Guanabara 

ANNE MARTE - Fem., alazã, por Coaraze e Anne Bo-
levn por Hunter's M.00n, ao Haras Mai'ingá, por Cr 
1.000'000,00' 

1-laras Jahú 

LAPLACE 	Masc.. alazão, por Adil e Duqueza por Dje- 
bel, a Gabriel Moulatiet, por Cr$ 2.500.000.00. 

Haras Vila Brandina 

CRUZADOR 	Masc,, cast,, por Hood e Iri-Mirini por 
Mahmoud, ao Stud Maldoné, por Cr$ 1.550.000,00. 

Haras Mondésir 

EPIONE - Fem., cast., por Fanatique e Suely tos' Ring 
Salmon, ao Haras São Miguel, por Cr$ 1.300.000,00. 

EFEBTA 	- Fem., cast., oor Prosper e Reservation por 
Neareo, a Ricardo Lara Vidigal, por CrS 2,400.000,00. 

ERINIAS - Fem,, alazã, por Alberigo e Quelone por 
Airhorne, a Humberto Tuoni, por Cr$ 1.600,000,00. 

Os dez mais belos produtos machos de dois anos são 
apresentados ao público, entre duas movas do Hipódromo 
Paulistano, bem como reexaminados pelos juizes que, a 
seguir, fizeram a classificação definitiva, o que, evidente-
Iul'nte, não foi tarefa fácil. 

1% 



Fito, tordilho, do Haras Motidésir, foi o primeiro colocado 
entre os potros. i filho de Quiproquó e Nave, por King 
Sainion. 

O repasse 
haras São Liii',, 
JARDO 	IViase., ('OS!., por I-IaI)e-la', e Ardosia pai' SwaI- 

mw Tail, a Salgado & Figueiredo, por Ci $ 700.00000. 

Haras São Quirino 

RARBOSA KSAR 	Fera., cast., p01' Nordie e Finfiaella 
por Tini oi'etlo, ao Stud Ui'pi, p0,' Cr$ 850.000,00. 

Floras Barão de Piracicaba 

JANVI1IR 	Mace., ('as)., pai' Lu,'idon e Til inha por Mi- 
I)OtaUi'O, a Pau)() Nov,ces de 13a,'roc, por Cr$ ...... 
1.000.000,0)). 

Horas São Lui',, Oouzaga (Paraná) 

BALISAGE 	Fem,, alazã, por Anubis e Espuma do Mar, 
por Baroda Squadron, a Nelson Corrato, por Cr$ 
670.000,00. 

BERIBÃ 	Fern., cact., Por Anubis e Dália por Esopo, 
a Nelson Cervato, por 00$ 670.000,00. 

IIÃDEN-BÃDIIN 	Fera., toi'd., por Anubis e Tocandii'a 
por Tapnló:, ao SI ud Mendanha, por Cr$ 900.000,00. 

1-Liras Guarehv 

DEJÃ. -- - Fera., coe)., por Brurnazón e Chupanga por Si-
milor, ao St ad Urutay, por Cr$ 800.000,00. 

DILVA - Fera., alazã, p01' Brurnazón e Dona Boa por 
Sea Beques), ao Stud Elaine, por 00$ 800.000,00. 

DURONA ---- Feia., í'asf,, por Lu('idon e levita por El 
Fm-o, ao Stud ,J.A.C., por Cr$ 1.100.000,00. 

h1ras Pinheiros 

CARA 51155 	Feria, ea'd .. 1 or As) 00logo e Mies You 
por I,oi'cl Flano, ao Slud Maherai, por (li'$ $90.000,00. 

CARAPINHA Fera,, c'asl,, por Astrólogo e A,'aquia)a 
por Cai') ajo, a Francisco Brand) de Carvalho, p0,' 

Cr$ 800.000.00. 

1-taras Bocaina 

PÔR DO SOL 	Fera,, raid., ;)Ol' Pewi(-r Plaiier e Rari- 
ria por Bk'neran, ao Stucl Ai'aquá, por Cr$ 1.500.000,00. 

Fiaras tpi EI! iiga 

,TASPI'I 	Mace.. ('as),, (((1' Boxc'ur e 'Fii'eni'iise 	c''  Pio- 
I€'rny, ao Stud Sirius, por Ci'$ 1.400.000,00. 

JUNGLE DANCER 	Masc., casi., por Bleneran e Da- 
lua por Manguari, ao Stud Enfiei Bera, por Cr$ 
1.400,000,00. 

,JURUBAIBÃ 	Fera., cosi,, or Boxeu,' e Pan-America 
por King Salraon, a Eduardo Tobias, por Cr$ ..... 
1.200.000,00. 

JOLIE FEMME - Fem., raid., por Nordic e Tllaine por 
Karaeran I'Ihuii, a Uduarcio 'l'obias, por Cr$ ........ 
1.400.000,00. 

.JAGUARIÜNA 	Fera,, eac)., por Narae,'an Khan e Erai- 
(e por F'aii'y King, ao 1-laias São Miguel, por Cr$ 

1.100,000,00. 
JACARANDÁ 	Fera,, cas)., por Ai Mahsoot e Morena II 

por Goya, a Ricardo Lara Vidigal, por Cr$ 300.000,00. 

1-taras Santa Bárbara. 

\5IlCAJ - Masc., ('as)., por Arapulco e Vernal por Cha-
(eauroux, aí Si ad A.M., p0,' Cr$ 400(10(1,00. 

lIai'as 1'aulista110 

PETIIRYN -. Mace,, ('as)., por Peier's Choice c' Qui,junga 
por Ma,'anta, ao S)ud Paulistano, por Cr$ 1.200.000,00. 

P1,ITI4DDY -- Mace., cast., por Pete,"s Choice e Is(iklai 
por Iror, ao Stud Paulistano, por Cr$ 1.000.000,00. 

BAHRAMY - Masc., east., por Barranca Yaco e Eherty 
por Iguassú, a Francisco José Lucas, por Cr$ ...... 
1.000.000,00. 

Haras Mondésir 

IINOL 	Mace., criei., por Pi'ocpei' e Riga por Carac'aila 
II, ao 5) ad Bandeira, por Cr$ 1.300.000,00. 

ESCRIVÃ 	Fern,, criei., por Proci ler e Carnrivalecca por 
Parwiz, ao Stucl Qual ro Meninas, por Cr$ ........ 
1.400.000,00. 

Coudelaria, de Campinas 

OM)RIO 	. Mac., )ord.. por Vândalo e Myrirarin por 
Corregidor. a Fauzi AbdalIa Ayub, por Cr$ 660.000,00. 

OVTIR - - Mace,. casi ., por Verdugo e Evidência por Da- 
lica)e, ao Siuc) Mo,'urahi, pai' Cr$ 1.000.000,00. 

ONDR ---- Mace., caci , (ii' Sanan e Garahõa por Eridlc' 
Pai h, a Rol hael ,Iul ano, por Cr$ 400.000,00. 

OTI - - Mace., c'aci .. por Engrossador,  c' Ii iúha por Mira- 
gaio, a Irce Baptista Luz, por Cr$ 620.000,00. 

ORUNGO - - Masc., )ord., por Morurnhi e Haconga por 
Congo, ao Stud Flamengo, por Cr$ 1.500.000,00. 

Haras Morro Grande 
Fiacre, castanho, (lo Haras Porta do Céu, foi o segundo 
classificado. 	le é uni filho de Jainhoiaio e l%Iy Hope, 
1)01' %iit0ii,viii. 

EMIROY --- Fera., alazã, por Rol) Roy c' Emissária por 
Coronel Eugênio, a Sílvio Dai- ou), )C)i' Cr$ 810.000,00. 



ír 

1 

Erasmo, castanho, do Hai'as Santa Tei'ezinha, foi classi-
ficado em quarto. É filho de Minotauro e Rastra, por 
Roseinary Row. 

Ija 'a' 	11)10 \i',Ia 

I1lI IDE SI.A.N  
por Blue Balsn, rI l0I)'rt) I,O)')F(la (1) 	))liveiia, 
Cr$ 1.140.00),00. 

filaras Itatinga 

QUARREL 	Mase., alazoo, por SI avanger e Jose) te 00 

Paradiso, ao Stud Cadetes, por Cr$ 910.000,00. 
QUENTÃO 	Masc., alazão, por Stavanger e Joizeile pio 

Christmas Festival, ao Stud J.A.C., por Cr$ 900.000,01:. 
QUEENLY - - Fem., cast., por Sandjar e Jacket por Con-

gratulations, a Jorge Eduardo Rezende Kiehl, 1)0 
Cr$ 1.080.000,00. 

Haras CasteloJaçatuha 

VIRADOURO - Masc,, east., por Lueidon e Nativa por 
Maranta, ao Stud Itacolomi, por Cr$ 1.200.000,00. 

VINTENA - 	Fero., cast., por Rocket e Tesalia por 
Loaningdale, ao Stud Magyrus, por Cr$ 50.000,00. 

Haras Terra Branca 

BOLVEDO 	M.ase., ('ast., por ,Jarinú ei-Ieliaea por 
Brumazón, ao SIud XI de Agôslo, 1)01' Cri 680.000,00. 

BADIANA -- Fem,, alazã, por Peler's Choice e Opera 
pci' Water SI reet, ao SI ud Cadetes, por Cr$ 810.000,00. 

1-laras Santa Terezitiha 

ERASMO 	Mase., rasI.. 	1 Minotauro o Lastra por 

Rosemary Row, aí) Si ud Theba, por Cr$ 2.000.000,00. 
EXCURSOR - Mase., cast., por Minotauro e Coquine por 

Panipal, ao Stud MMM., 101' Cr$ 1.500.000,00. 

fiaras Milano 

PREMA 	 por Noi-çlie ' Nerbela por 13 
Aragonês, ao Slud Luiz Felipe, por Cr$ 750.000.00. 

PROSAICA - Feno, east., por Luridon e Brunate por 

Good Cheer, ai) Stud Timão, por Cr$ 1.110.000,00. 

Haras Epedictus 

EUFORIA -- Fem., ('asi ., por Maki e L(-uca por Singro 
pore, a Joaquim Sergio de Almeida Ramos, por CrS 
1.300.000,00. 

ESPÁTULA 	Fero., east., por Fastener e Vincennes por 
Blackamoor, ao Stud Silvania. por Cr$ 1.000.000,00. 

1-taras Paineiras H.P. 

NAPOTE - 	Mase., ('asi .. for (3us1osão e FlOr de Ipé por 
Golden Boy, ao SI id Themis, por Cr$ 750.000,00. 

NAMORO -- Mase.. cast.. por Gostosão e Bolacha por 
Pera], ao Slud Branco e Dourado, por Cr$ 1.210.000,00. 

NARII< 	Fem., alazã, por Hiron e Queen of Hearts por 
Antonym, a Daisy Maria Ivo, por Cr$ 600.000,00. 

haras C'on',,o 

OCLUSÃO 	Fero.. ('asi ., por Baroda Squaclion e Ente- 
lesa por Loaningdale. a Milton Ferraro, por Cr$. 
800.000,00. 

OBREIRA 	Fem., ('ast., por Diretor e Candanga por 
Solar Glen, a Joaquim dos Santos Salgueiro, por Cr$ 
800.000.00. 

Resumo 
Os dados alusivos Os vendas em lei tão, sã)) ãst es: 

,1 

Noite 	--- Vendidos 	11 	produtos 	p01' 	Cr$ ........ 
10.480.000,00, 	o que dá a média de Cr$ 952.727,30. 

2.1 	Noite Vendidos 	23 	produtos 	por 	Cr$ ........ 
22.980.000,00, 	o que dá a média de Cr$ 999.134,00. 

3. 1 	Noite - 	Vendidos 	22 	produtos 	por 	Cr$ ........ 
26.300.000,00, o que dá a média de Cr$ 1.195.454,00. 

Repasse 	(4. 1  noite) 	---- 	Vendidos 49 produtos por Cr$ 
48.170.000,00, 	o que dá a média de Cr$ 983.061,00. 

Total geral - Vendidos 105 produtos, por Cr$.... 
107.930.000,00, 	o que dá a média de Cr$ 1.025.523,00. 

kirineseo, castanho. do Haras São Quirino. foi o terceiro 
classificado. É filho (te Martini e Papy rosa, por Hunter's 
Moon. 
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Vendas diretas 
A rela('ã)) das vendas feitas diretamente pHos cria-

dros. mas que, não (otante isso, gozaram do financia-
menti proporcionado 101' Jockey CIuh de São Paulo, é 
esta 

iii las Morro O 

KLETI 	I"em,, casi., p01' Destino e IÇIesel por Lunar. 
ao SI ad If álonne, p01' CrS 1.100.000,00, 

QUES'I' 	Fem., cast ., por AI álahsooi e Busca por Fri- 
loa, ao Stud Malopi, por Cr8 1.000.000,00. 

Haras São O iiaiido 

DARDANO 	- Mas)'., alazão, 1 ) 01' tino o lienah p,11 . A1i 
ionvm, a Nelson PlaneI Jr.. por Cr$ $00.000,00. 

DEVANEIO 	Mas(-., alazão, por Formidável e Guaryha 
1 ()V  Red Ocloher, ao Si ad Margim, por Cr$ 800.00000. 

INDO 	Fero, alazão, 	r Formidável e Eruala 	Pi- 
aio Stud Fre', o. 	o Cní( 800.000,00, 

Ha nt s Porta tio ('dii 

li  

lhanas São Bernardo 

lJIJIICRI 	\ta= ala/o)), por Sand,lar  e Cai 011)' 
Cranaeh, a \'isl;r t'manuel Bianchi, lwr Cr$ ...... 
1 .21t1).(100,00. 

east., ir Nameran Khan e Heai'' 
TItia por Téléférique, ao Siud Itacolvimi. p01' Ci'S .... 
1 AOl ).1!ll(l,Oti. 

IIANGE'FOU't' 	Fase., alazã)), por Fauhlas e Desinche 
por 'l'élél'éi'i)jw.'. a Cieei'o T,eueni'otti, por CrS ..... 
1,500.000.00,  

)tiiO Pi'itiia\ ('11) 

1101,1 t).'fl,, 	'0>1., J) 	l.u)'idon e Eugiar(la por UsO 
1 (1)0, a)) Harm São T.Ieri;ai'do, 1,ol ,  CI.," i)00.IJ0I.l.00. 

,Jose (14' Castilho Junior 

IIAYES 	Fia;,. cast.. por \'ã Pato e Haninha por Ilu- 
nili, a (Ano Ciueeie, por Cr$ 900.000.00. 

FINAL 	Fase,, 	'aS!., 	s)r 	Iol';;mld o FaP'oi;a;-a 
Sua fias, a Paul)) José da Costa, Ir Ci'$ $00.000,Ou, 

FIACRE -Mas)', 'asi., 	I)r Jamholaio e My Hoje por 
Aatonvm, a;) di'. José Martins Costa, por Cr . 
1.300.000,00, 

FITLCRO - Mase,, alazão, por Nordic e Biruta 111Hr Th.' 
Dei'hy Star, a Paulo José da Costa, por Cr$ P1000000. 

l"ALA 	Fem,, cast,, por Noi'ílii' e Hal)ta por lialcón. a 
Paulo José da Cosia, por Ci'S 800,000,00, 

ii;l1'as Pinheiros 

CARA SUJA 	Fase., cast,. por Astrólogo e Sóhria pi 
Tauâ, ao St ad Aranha Lapa, por CrS 1110.000,00, 

CARAMONO - Mase., lord., por Astrólogo e Ibérica j)0) 
Milrov, ao Stud Lafayette, por Cr$ 800.1100,l.)O. 

haras Cotizo 

OARISTO 	Mas;',, ;'a',t,, por Nailei' e Coloiuhiaaa por 
Iladariaga, ao SI ad Dalmat a, ir Crg 900,000,00, 

OCIDENTE - Masc.., alazão, por Nailer e Figurona por 
Foi'niasierus, ao Stud Flee)'ia Alata, por 0r8 ..... 
90(i.00tl,00, 

OFENSA . -' Fim;., east., por Nailer e Winisl olti por Ma- 
dariaga, a)) Stud Ricardo Luiz, por CrS 904000,00, 

()BAN 	Feia., lorO., por Vândalo e Arahesca por Grease 
Paint, ao SI uri Maid))né, por Cr$ 9ll0.0(t0,Oti. 

ONZENEIRA - - Feni., easi., por Simplon Exja','ss e Rima 
I l or Manrlello, ao Siud filiando Luiz, por Ci'S ...... 
9(10.00() ' 00. 

()CARA 	F'oni., alazã, por SinipOin Express e Delighl 
por Baroda Squadron, a lan Brandão da SiLo e 
Waldit IJi'andão da Silva, por Cr$ 900.000,00. 

( )DLATA F).'m., cast., por Simplon Express e Dona 
Maia por Parida Squadron, a Ivan Brandão da Silva 
P Waldii Ilrandão da Silva, ts°'  Cr$ 9011.000.00. 

OTARIA . 	F'em., cosi., por \'ãndalo e téif'l p" 
 a 	Stud Ricardo Luiz. por Ci.' li5l.)ll5l,ol;, 

11 aras 	(' rra \'( Id 

LVCUS 	- 	Masco, 	cosI., por 	Namei'an 	Khaa 	e 	F;'i'it 	lo) 
Antonym, ao Stud Aranha 	e 	Aluisio. 	por 	Cr$. 
9(10.001 1, 00. 

LACIO 	- 	Mas;'., 	lorO., por Clarão 	e 	Minerva 	por Lido. 
ao SI ud 	Ai'anha 	e Aluisir), 	por 	Ci'S 	90(1,000,00. 

LAUS 	. - 	Fase.. 	ias!., por 	Clarão 	e 	Vv'oger 	por 	Loi'd 
Wemhlev, 	a)) 	Stud Aranha 	e 	APOio. 	sr 	Ciá ...... 
900.10 0, 110. 

LALAX 	-- 	 Fem., 	east., por 	Clarão 	;' 	Rold 	Eseapadi' 	por 
Bold 	Sirec'i, 	ao Stud Aranha 	e 	Aluisio, 	por 	Ci' 	...... 
9(10.000,00, 

LUIII,A 	--. 	Fen;., 	i'ast., por 	Idah)) 	e 	Nonr'ti 	por 	San;i,jai', 
ao 	51 ad 	Aranha 	.' Aluisio, 	por 	Cr$ 	900.1100J111. 

i-It'Iit José J 4 irt's O)' Oliveira Dias 

I.)AEA 1,) lULA . 	F'em., alazã, por Di'stini i' Raan;a jsi 
1)10!. O Fekon Lop)'s Ceili. 	o) (') 	700,000.0)),  

Es5 

Eiiiptiiidi, castanha. 110 hiatos Santa l'eI'(''/iIiha 11 J)l'IIil('ii'a 

('010(11(111, d tjiria filho ilt' 3~Hauro 4' T('flt'I'ih', por l"oi't 

Napoleoti. 

i"OI'tliIi('lil), itiO'/,ã, 	(1() 	111111)5 	FOItIJIlI). 	)'s('Olhiidll 	('0)110 	a 
s('gtIll(la tiiiis lala. 	II filha de CoJiali 4 ,  Siiohh'ss, por 
liii',lolil E'ashij. 
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Urraca, alazã, do Haras Faxina, classificada corno a ter-
(eira entre as potrancas, é filha de Sandjar o Joicuse, por 
Atitonyni. 

Haras Preludio 

TRIPOLI 	Mase., casl., por Fighting Chanee e Negri- 
nha por Trinidad, a Rocco Sumo, por Cr$ 900.000,00. 

TLIM 	Mace., alazão, por Fighting Chance e Mia Donna 
001' Borron, a Nadir Helou, por Cr$ 900.000,00. 

TRAPE 	Masc,, cast., por Forestry e Cinderella por 
Camerino, a João Rangel Pinto, por Cr$ 900.000,00. 

TALEANDRA Fem., eazt., por Fighting Chance e Ga-
leandra por Bleneran, ao Stud J.C.R., por Cr$ ...... 
900.000,00. 

TRIADA - Fem,, alazã, por Ateniense e Lagôa Dourada 
por Fighting Chance, a João Rangel Pinto, por Cr$  
900.000,00. 

TWIST 	Fem., alazã, por Ateniense e Nêga F'ulõ por 
Guaycurú, a Antonio Gilberto Jovino, por Cr$ ...... 
900.000,00, 

Jialas gela Vista 

RICO ARABY 	Sias( , ., caci. ou lord., por Jazarie e Ra- 
diani Araby por Taj Ud Din, ao Siuci Polariz, poi 
Cr$ 900.000,00. 

REI DE MONJAL 	Mas(-., alazão, por Jazarie e Pavuna 
por Quati, a José Ciecuto e Eduardo Yunes, 1)01  Cr$ 
900.000,00. 

RAMAR 	Mace., alazão, por S)rong i'lh'Arm e Jappe 
por Esquirnalt, ao Stud Aguerrido, por Cr 900.000,00. 

haras Artiju 

LARTIM 	Mace., eazl., por Woocl Note e Misz Flame 
por Lord Flame, a Daniel Laniz. por Cr$ 900.000,00. 

LATICLAVO 	Mace., cact., por Balaelava e Janmri por 
Formasteruz, ao Stud Chui, por Cr$ 900.000,00. 

LOJIBIER - Mace., cast., por Wood Note e Cõte d'Es-
pagne por Castigo, ao Stud Timoneiro, por Cr$ ...... 
900.000,00. 

LORRAINE 	Fem., tord., oor Four HilL e Flór de 
Lena por Wood Note, ao St ud Quatro Riscas, ioi' 
Cr$ 750.000,00, 

Haras Paraizo 

LINGUARUDO 	Mace,, cost., por Ravicceur e Anill'lO' 
p01' El Cid, a Roberto Laeerda de Oliveira, p)i' 
900.000.00. 

LARGA BRASA 	Fem., ('az)., l°" Coaraze e Clarab 
por Zurrun, ao 5) ud Polaris, por Cr$ 900.000,00. 

LA CAPERUCITA 	Feno. cccl., por Ravizzeoc O PCI 1. 
5'')li XV iirl''r, ii 	11 	1 	1,0)0') 0'' OJi'oo 
Li O  

'11)1" 	iiI() Quirilio  

IcIBE'FO 	Mace., ''1 Ii Lo 	oi '' LíGri 	O'i\,o i 
ao St ud Cheqo»  

RIRINESCO 	Mace., alazão, por Mai'iini e Papyroco 
por Ilunter's Moon, ao Stud Pelicano, por Cr, 
900.000.00. 

KIGEPA 	Mace,, alazão, por Erave Buck e OleIza 1)01' 
Seventh Wondei', ao Slud Tihagi, por Cr$ 900.000,00. 

RADIOSA 	Fem., cazt., por Martini e Radiola por Ram- 
dam, a Eduardo Yunes, por Cr$ 900.000.00. 

K1ITMA 	Fem., alazã, por Martini e Yuma por Phariz, 
ao Stud Pelicano, por Cr$ 900.000,00. 

RIRRECA 	Fem., alazã, por Martini e Zamia por Saya- 
ni, a Francisco Credentino, por Cr 900.000,00. 

Haras Tanibord 

ILAJO 	Mace., alazão, por Harleeh e Areja por Pi- 
zal'ro, a Paulo José da Cozia, P01' Cr$ 1.100.000,00. 

II.RO 	Base., easl., por Harloeh e Oléra por Pizari'o, 
a Paulo José da Cozia, por Cr',,, 1.100.000,00.  

1)14 
I{leti, castanha, do Haras Morro Orando, foi apontada 
corno quarta entre as potrancas. Descende de Destino 
e lUesel, por Lunar. 

Eloquência, tordilha, do Haras Mondé,ir, apontada como 
a quinta mais bela. É uma filha de Prospor e Troth, 
por J)onatello II. 
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'l't1RCL\ 	Foi,, alazO, por A1eeiene e Graeeful Im , 1' 

liplitinp (Tlueiee, ao Slud Zuel, 	ei' Ci' 900.000,00. 
TALIA -  Fi'ni.. alazã, 	e AIeiiieiie e Inul')ia uir Fight- 

in' Chanee, a Jeã 	Ranpel Pinte, lei' Cr$ 10.000,00. 
'PC lfl'C\ - 	Feia., alazã, 	ei' Atenieaze e Ladv América 

lii' RiO Fiarei'. a Roberlo Malaf, 	ei' Ci'íi 900.000,00. 
FAlARIA 	Fere,, eazI ., ii' (àeaveurú e Cliinehilla p01' 

Paii'hite, ao Stud Ceireai', 	ei' CRi 900,í]00,00, 

11111. -w, h'f0 Biiilii 

NASQUI'l'() 	Va'e',, cezi,, ei' Ne'die e Yai'eta por Thv 
Dei 1) 	Star, ao Slud Celniai', p01' CRi 900.000,00. 

ltI'P','OLTA 	Fere,, raid., por FerrOu e Grimpa jiot' Red 
Oeto0ei', a Cyrillo Brloletle. por CRi 900.000,00. 

\TULTTPLA - 	Feia,, raid., pci' AlOR' e iIuIherry p01' 

Fte'telello, poi' (,7r$ 900.000,00. 

1-1 ara, 1' erra Piei 

d'tOPO 	SIazi',. ('aO., 	e' Da Vallen e Dalva ioi' Ge- 
Ii ao, a Plaute de Bai'i'oz ( Iilll'Ii'ãei. 	Anteaie de 

1 	()l ' 	tIj'ii 	¶lI)(l,i'lll(l,l'Il), 

lia fie. Quatro 

Al.Alisil: - 	Sta'e',, hilil/Oli, Ir l.i,i'idiie 	Gran Dama 
pc Grata rIO', e r'Iaet 	de Barrei. (Iuiiiai'ãez e 
\et iii 	de' Lei i ii., poi' Ciii L)0.00(,),00. 

Ilar ii, \tnnte Negro 	Ilio (r iidi' (lO Aul 

F IIAPIliS 	Slaze., ('heI., pie' Guayr'erá e .Jiquerana teir 
(,'ri'eizidi', a Er neO)) OcuPe, por CRi 900.000,00. 

	

IIODODIOODR(,)N ' 	Nlazr',, cozi., ter Guaz'eui'ú e 
ii' Danlee, a Jeão Rangei Pinte, por CRi 900.000,00, 

Rt,il)IGLI() 	SIazi'., raid,, por Guayuui O P Ceraniiea 
l3I'di'ii'il, a .1()1)0 1),aneI Prelo, por 

lt'(t'l'tI 	- Dose., ea'il ,, p01' Batiai'i e Fai'arvav por Co'- 
a l':i'neo 	Senize, i. o' CRi 900.000,00. 

lii TOCO) - Maze., cazi ., ei' Bahari e Imi  ereta ter FazI - 
ad, ( Mái'ie D'AcOrda, pci' CiO 700,000,00. 

II t'SA SI 	Doze., i'a,id ,, por Guavi'urú e Realeza poi Sie- 

	

a Fdeai'd 	Rai'rtiae Pizqua, 'e' C'ii 600,000,00, 
li.ICAS(,)I,lNA - 	Fere., eazl., ler Bahari e Má li' Ati'en, 

a ,Jeee iainO)'i Pinte, lei' CiO 900.000,00. 
RIOAA'A 	F'eire, r'azt,, ler Guavr'ui'ú e Jueticia por Dan- 

o, a Stái'io BAndida, pm ,  CrO 600,000,00. 
F-IiTi-'ALA - 	Fere, raid,. Ir Ilahari e Rainha pie' Gua)- 

curO, a Mário D'Andréa, ler Cr',' 700.000,00. 
ROCIIIOA 	Fere., raid., por Bahari i' Nalmea ter Lua - 

'ui'ú a SIái'ie D'Andi'éa. por CRi 60í1,íl00,00, 
ROSA I.(OUCA - Foi,, cozI ,, se' Bahari e Lvi. LI are 

pie' Guavc'ei'r'i, a leão Raapet Preto. 	se' Cri 

t)At)t,)l,-\ 	Fiei,, ua't., ler  flahai'i e Nokia 	ei' Guav- 
'te-O, a Erie».t' Senão', por CRi 900,000,00, 

11111115 I'ati'nti' 

IDA' O 	Base, ee'.T,, pci' hei' e MOna por Ceai'aze, ao 
O) ud ,Je0ieliá, 1)01' ("i'O 	)ulÜ,íH'iíil,l'tÍ). 

1-tI S'i'AN 	Mam-., 'ao., por SI i'ong II h'Ai're e Huia pre' 
(';eed ('hei', a Raihaei J utiano, ter Ciii ¶)0l'J.(')00,00, 

1 1 10,â.C'P01 	 alazão, por,  Dr'ztiuo e Bazófia pci' 
Slieolaui'e, 10) SI ad ItaIfi'anee, pr Ciii 000.000,00. 

ROSY PIOARL 	Fere,, toi'd., por Vândalo e Dciv Pearl 
ei' Shah l'Ieoi<h, a Al'onzo Alieei'ti, p01' Ciii 

IJOCI<.JOV 	Fere,, east , 	e' Lig Red e ,Iutapa ler Doou 
('heer, ao SI ud Rio Vei'di', por Ciii 700.000,00. 

IR )YAI. LADY 	Fere., i'asl., o' AI Stah,zoei e Damreit 
pio' 'l'('IOI'éi'iquo, ao SI url 'I'uliai', pci' CiA 900.000.00. 

Itt'BI'.I.IA 	- Frei,, ea'-I,, 	ir Flaredant e Gii'ándela 001' 

Selai' Girei, a)) FluO Pão Chui, 	o' Cr$ ¶00,000,00. 
IR)I,AND - Fia,, alazã, pie' Lei' e I'Ieni'ielto pci' Bip 

Reil, ao SI crI 'I'aliar, por Ciii 90('),000,00. 
R 	 , 	 aa,   	 tt  

'\tai'aaia ao Starl II) COei, por CRi 000,000,00. 

haia', Iiatiii'a 

Vaze,, ea't,, 	ior 5Ieiot'iais, e Lethi' por 
Obali FIrO, a Caio Figueir'edi e Iivaibei'te Seni'aiuo, 

Qt' 1(A 	Fere,, ca.t., ter Sand,jai' e Jack&'t por Ccii - 
gi'atulaiions, a Oscai Faria Paehoeo Borges, p0!' CiO 
1 50) (000,00, 

fiaras  ('a st elo-j açatu ha 

\'IRUSCA 	' Fere,, unO., ter Minotauro e Sátira por 
Ever Readv, ao SI ud Majoid, por CRi 900,000,00, 

haras Alvorada 

CRISÃI.IDA 	' I"ere,, alazã, pur Sti'(,ng i't bArre e Lady 
Reze lei' Peni., a Israel Wei'nir'k, pci' Ciii 1.100.0()0,()i), 

Haras Barão de Piracicaba 

JOLIE S'I'AR - 	Fere,, eazt,, lei' Siinotaui'o e 011 GuI 
ler Sandjar, ao SI ud Libra, por Cr$ 900.000,00. 

.JOLIE BRISE 	- Fere,, alazã, por Coara/( ,  e Juriti pci 
Sfashallah eu Seventh Wender, ao .51 rol Theba, 
Ci'$ 900.00000, 

1-lavas Paineiras 

A 1 ÍBO 	Maze., cozI., por Hii'on e Volga pol .  Resemai'y 
Row, a Joaquim Pereira Leite Filho, p01' Ciii - 
900.0(1)0,00, 

haras Vaicilite (Paraná) 

1 .OQUETT 11 - Fem., cOO., p0!' Dernah e Hriapi por 10'.- 
quin'ialt, ao SI ud Lafavette, por Cr$ 800,000,((. 

Fiaras São Luiz 

JANAIO - Doze,, alazão, por Alhr'rige e Manaia ter 
Marsvaz, a F"i'aneizeo O(anez Lagineztra, pci' Ciii 
900.000,00. 

lAGO -. Masc., alazão, poi Pewlei' Platter e Zaga 
Swallow Teu, a Antonio SaIlum, por Cri 900.00000. 

.LTAI 	Ma>c., alazão, por Pewter Platter e Dai! por 
Vagabond II, a Antonio Saltem, por Cr$ 900.000,00, 

JURANDO 	Masc.. ias!., por Ubi e Nulrei'ailga  lei 

Punch, ao Siuri Zuel, por Cri 900.000,00. 
JIS'l"E - 	i\'Iasc,, raid., por Ubi e JsL'i F 	liii' BIenei'an, 

ao Siuci Cau, por Cru 900.000,00, 
.1 UC-JAC 	Maze., cai.)., por Belo e 'l'ureuc Humac pie 

Rio Tinto, no FluO Eduardo Guilherme, por Cri.,,,, 
900.000,00, 

l ACATO --- Marc., ('azt,, por Belo e Cacatúa lide' P€'e'I er 
Piatter, a Antonio Sal) um, por Cri 900.000,00. 

.1 ERMAUS - Mas(-., caiA,, ter Pewier Plattr'r e Fledor-
maus por Violoncelie, a Antonio Sailum, tirei' Ciii 
900,000.00. 

J E0ANTE - - Masc,, ('az),, por Pewter Pla)ter e Elegância 
por Bleneran, a Mário D'Andréa, por Cr$ 900,000,00, 

,JI,TFLAGE -- Mase,, casi., por Ubi e Camoufiage ler 
Pewteu' Plailei', a Sebastião Ferreira, por Cri,,,,,, 
900.000,00. 

,J1LTO .--Masc., casl,, trer Pewter Plalter e \la tsr 
Saravan, a Antonio Salirim, por Cr'-, 900.000,00, 

JAFALAH - - Masc,, caiO,, por Pewter Platter e Vada-
kifalá por Good Cheer, a Farelo Sucena Rasga, por 
Cr$ 900.000,00. 

,JAMEL - - Masc., tord., por Haltr'-lá e Dona Amélia por 
Albatroz, a Antonio Gilberto ,Jevino, uni' Cri 
000.000,0(1. 

.JECKRJDGE - - Mazr',, cazt,, ter Coaraze e Eucki'rIi' 
por Pew( er Platte,', a Hernani W. S. Azevedo Silva, 
por Cr$ 900.000,00, 

JOCONSUL - 	Masc., cai.),, por Pewter Plalter e Con- 
sulesa por Téléférique. a Antonio Sailure, por Ciii 
900.000,00. 

.Tt';CLE - Mmc',, cast., por Pewter Platler e Cloche poi 
Cute Eyez, a Roberto K. Maluf, por Cri 900.000,00, 

.tt'TLE - - Fere., alazã, por Pewter PiaI.ter e FRite ler 
Violoncelle, a Antonio Sailum, por Cr$ 900.000,00. 

.tAO}oLITA - Fere,, caiO., por Flamhoyant de Fresnay 
e Só por Royal Danr'er, a Roberto K. Maluf, por 
Cr$ 900.000,00. 

Jt';SSlVA -- Fem., cast., por Pewter Platiei' e Expres-
siva por Bleneran, a Antonio Salhum, por Cr$.,,... 
900.000,00. 

.1 IDRA -' -' Fere., casL, por Inshalia e Cidra por Cadiu', 
Francisco 01 anez l,aginest i'í(, por Ciii 900.000,00, 



.TIRIRICA 	Fem,, cast,, por AI Mabsoot e Tiririca por 
iligh Sheriff, a Antonio Salium, por Cr$ 900.000,00. 

JAN IQUE - F'em., casi., por Pewter Plalter e Virgula 
por Swallow Tail, a Rayroond Naufal, por Cr$ ..... 
900.000,00. 

JERRA 	Ferir., cast,, por Belo e Serra Nova por High 
Sheriff, a Antonio Sailum, por Cr$ 900.000,00. 

JET - - Fem., ('ast., por Minotauro o Mirabelia por Sin- 
gapore, a Mário Tavares Leite, por Cr$ 900.0000,00. 

.JALANDRA - Fem,, tord,, por Halte-lá e Malandra por 
Helium, a Antonio Salium, por Cri 600.000,00. 

.JELULE -- Fem., alazã, por Pewier Platter e Libeliulo 
por Anlonym, a Roberto K. Maluf, p01' Cr$ 900.000,00. 

JULEDA - Fem., alazã, por Pewter Platter e Lêda p01' 

Le Ksar, a Antonio Sallum, por Cr 900.000,00. 
JAFL1NDA 	Fero., ('ast,, por Belo e Flinda por Red 

October, a Antonio Salium, por Cr$ 900.000,00. 
JAWCKRIDGE Fem., cast., por Pewter Platter e Haw-

kridge por Kingsway, a Fausto Sucena Rasga, por 
Cr$ 900.000,00. 

JEDRA - Fem., cast., por Pewter Platier e Hedra por 
Esquimalt, a Sebastião Ferreira, por Cr$ 900.000,00. 

.JAR]NITA - Fem,, cast., por Belo e Carinita por Pewter 
Platter, a Francisco Otanes Laginestra, por Cr$ ...... 
900.000,00. 

JACELITE 	Fem., alazã, por Halte-lá e Dacelite por,  
Good Cheer, a Salgado & Figueiredo, por Cr$ ..... 
900.000,00. 

JIRIPA - - Ferir., cast., por Belo e Xiripa por Swallo\v 
Tail, a José Medici, por Cr$ 900.000,00. 

JAVATA - Fem., cas[., por Belo e Errata por Pewtex 
Platier, a Fausto Sucena Rasga, por Cru 900.000,00. 

líaras Vila Braiitiina 

CALABAR -- 'vias(-., casi., por I-Iood e Simúa por 1-Iam- 
dam, a Cesar Luiz Mondone, por Cr$ 900.000,00. 

CIRULIA -- Fem., alazã, por Hood e Vola por Chateau- 
roux, ao Stud Maldoné, por Cr$ 900,000,00. 

Haras Fortuna (Rio de Janeiro) 

FORTUNELLA --- Fem., alazã, por Cohalt e Snohless 
por Rustom Pashá, a Antonio Luiz Ferraz, 1)01' Cr$ 
900.000,00. 

Haras Ipiranga 

JIMBA LOO - Masc,, alazão, por Boxeur e Destinée por 
Destino, a Paulo Dunshee de Abranches, por Cr$ 
900.000,00. 

JURUBEBA - Fem., cast., por Kameran Khan e Au-
reola por Minotauro, ao dr. José Martins Costa, Por 
Cr$ 900,000,00. 

JOATINGA - Fem., cast,, por Four Hilis e La Pomrne 
por Cameronian. a Raymond N. Demolein, por Cr$ 
900, 000, 00. 

JUNDIA - Fem., cast., p01' Manguari e Gargalhada por 
Maharajá, ao Stud MMM., por Cru 900.000,00. 

Haras Faxina 

UZES ---- Masc., cast,, por Jolly Joker e Olivia p01' Sand- 
jar, a Jean Louis de Sirnoni, p01' Cr$ 900.000,00. 

UPLAND 	Masc., alazão, por Sandjar e Narriman por 
Anlonym, a Jean Louis de Sirnoni, p01' Cr$ 900.000,00. 

5; 

1 
11> 
1 	1 

Um público entusiasta, e incomuniente numeroso, esteve 
presente no «tattersai» do Hipódromo Paulistano, assis-
tindo e participando dos leilões tios produtos nacionais de 
(bis anos. A foto mostra o momento em que era apre-
sentado um belo exemplar. 
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Todo ,, os grandes teu 1 ros cria - 

dores (lo IÏiUfl(i0 possuem o stil 

ri tat ti rsal ri, 110 qual  sao fei t as 

as S'ifldaS dos animais p11105, 

o que e fator de progresso. 

Silo }'a til o tem 11 111 «tati e isa ia 

à altura de sua grandeza 

tio valor di sua ('i'ia('ão. Na 

foto, tilti aspecto (lii obra 1111 111a 

í(iiI(ti N , iNão uiot 1111111. 

1'1111'1INO 	SIair'., alazOu, por ,iulI 	Joker e Pasloi'alr' 

	

ar Saidgtr, a Althaii di' Anrlradr' Irlarlitri, 	rir ViS 

i'Sl;F'Ul. 	Fent., alazi), por Saird lar' 1' Calirariaa 	ir 
'l'eaeraoi, ao Si ad Vira Cruz, Ir Ci'5 000,000,00. 

ilaias 13i!5(tO 

DIGCAY TROCIN 	Mato'., rasi., rir Pulo e Feiticeira 

liii' Maril 1011. a Ani(raio Dimanei, TI lO, 	rir ('15 
911111.0000(1. 

1)AF'Ni3 - - Tem., alazO, 1,or Rubi e I'Iit uja por Si rirag 

i'Ii',4.rrn, a Aiitr.iaio IDirataneir F'ilbri, pol 	900.000,l1(l. 

1 laias Santa Rorlair,i (i(j(sti 

'1 A( ;ANA 	Tear,, c'ai,i,, por Maiti'r Ruiria e Tagarela 

riri' Rlue Barria, aoi Stud \'ei'nrelhrr e Preto, pow CrS 
91)0.1100 J)(, 

II aras Santa Bá rI)a ia 

LAPEDO 	\Ias( , ., cal. ,  ar Pau  eror e Ladv Daintv 

por Coagratulai loas, ao Siud Saint Clrud, 	ri 
1.000.0H0,00.  

fiaras São 31,11104 , 1 

IIOLY - 	Muni'., cast ., 	rIr Aer'ordeun e Cbai'nring 	ri' 

Faaiarird, a Claudio Tartaglione, por Cr'5 900.000,00. 

1 JYGIA - Tem., cast., por Faaimhé e Chuá pow Fau(rlas. 

a Heitor Geraldo Sanjuan, por Ci'5 900.000,00. 

1-ICCINII - Tem., im'd., por F'aaimbé 1' Varra por Rlaclt-
(lrl'rrrril', ii /t.11tofliii SaIlum, 	rir CrS 110ft0l)O,00. 

1-jatas Paraná Ltda. 1 l'aiaiia 1 

RUSSO - Mano., cai!., rui' Red Or'iobei' e lisete Irer 

Reval Doarei', arr SI ad J)ui.n Ii'na'ien, por (liS 

1.0(10.000, 00. 

RANKIN 	Maio'., alazão, lrrrr Guayi'urá e TraVe 
Roval Fr'ii'est, a Aairrairr Zea, por Ci'5 1.1)00.01(0,00. 

11> A1,11)Mato'., trrrd., ter Rd Octrrber e (iiagl'iaa por 
Fali' Garlaad, ai SI ad Diii Irrril'res, por ViS ..... 
1 .1.1011.01)1) 

IIJBON 	Maia'., r'asl., por Cyrarri. e Jeali 	rrrr SoJir 

(lili-ri, ao Slud Ora jana, 	rr CDI 1.Oull).000,0Il. 
i'toSlF:LA 	Fera., caiO., por flahari e Piakrtv nir Pink 

F1over, ao SIud Dois lrroãrrs, jumr RiS 1.0l.l0.0(1),00. 

RONDA NEGRA - Tem,, caiO,, pot' Teimo e Caslille por 
Fastlari, a Azei' W. 'Fat'i (Ice, rol' CRi 1.000,0)110.00, 

REGALIA 	Tem., caiO,, rrrr Rumor e F;n'erpleasiag por 
Nilgii'is, a Azoi' W. Tai - luci', 	rol' CDI i.000.000,00. 

Feno, caiO., por Red Ocirr)rei' e Nuga 101' Fie-
Pus, a Anlonirr Zen, 	e' (liS 1,00l),000,00, 

11.'\VINA 	Trai,, cast,, por Fi.'i'Iiiri e Srrlret'ira InIr J-irryal 

ti 	Si cal ()i'ajana, pol' Ri' 5 111000.000,00. 

111 TROTADA 	Tem., caiO., por Angãflco e laTi Foi'aio- 
na no' Fali ,  'Fradei', a Antriniri Zi'a, ler ("iS 

1.000.1100,00. 

1-IIONDEIRA 	. Tem,, toi'd,, 	01' F'ei'iao e Hai'ali ir Viciei' 
Hugo, a Azrir W. 'Fat'i rir'.', jrer Ci'S 1.000.000,00. 

LIaItIS l0itIiuiI 

POMBINHO - 	hino' cast 	rir Tlaou)nr\ - alnt cio Treinar' 
r' Galhr.ri'nr 	rIr l3leai,'i'an, a Piiulrr B. Ferreira Velrrso, 

Ir RIS  

IltIitts 'klttiiII 1/alie1 

tRAI, 	Maio'., cat., 1101' AI Irlairsool e Papa Tina por 
Lrri'd Flame, ao SIud Si)> Lazaro. rIr Cr$ 900,000,0((. 

1 (lEI 	Mato'., caril., por NoI'eur e Olara por Sand,jai', 

a F'i'ancisco Vei'rie Mat'linez, i'rr  Cr$ 900.000,00. 
ISLÂNDIA - Tear., alazã, por Idaho e Pan iate por Sand- 

ar, a Francisco Verde JIal'tinez, por Ct'S 900.000,00. 

INTOCÁVEL 	- Feito., 101(1,, 	rir Irlari mi e FarRa por 
Phar'a,n, ao Slud Anti éa, rol' CDI 90)1,000,0)). 

131 RA - 	Tem,, alazl'i, por Flauban e Rumba II (nrr Biri- 

kil, a Caaclidrr Marci'mdes da Silva, lrrrr Ci'$ 100.000,00. 
131 PLICaNCIA 	Tem,, alazã, Iror Nrrceur e Fderiquc' 

'ri' 'I'ãléi'rit'iqcie 	ali Siud Astt'éni, III' CDI 900,000,00. 

Ilaias To -1.1.a Branca 

1111l'l'O 	(trino., caiO., 	rol' Peier's Chriiee e Dii asiti plrr 
I- Iai'ralri, tio Sicrci Iirr5 , 	nu' ('iS 900.000,00, 

IlitriLs ..JtIl)tI 

LI:I.IO 3lase., 	raiO., 	rir Fiurlrhaar c' 	('arnrelita 	ler 
F'ull 	Stul, a 	Dreno 	Eirii'ges, rrii' 	CiS2,500iO00,00. 

l,i'P>'INC) Mano., 	caril,, 	r>ri' Bui - lrhanr e 	Sci,Itish 	Dili'nr- 
tia 	rrri' Sr'iittish 	Uaion. a 	Ol'u 'irrpiir Feliz 	de 	Ai'au,jrr 
Curtia Filho 	r.' 	rrirl.i'rrs, (biS 	0,.rOO,00(,lJl0, 

I1tII'IS Guanabara 

KAROI,IDASH - 	Tem., ias!., rlrr Prrrlirr Lia 1' Nai'elrirra 
pr 1'Iuritr,'r's hIiroa, a Anlrriiiir Luiz Fr.'rr'az, 	rir' CDI 
9(10.00(1,00. 

TEJ'IORA 	Tem., alazã, 	rir Rrr'i'al Frii'€'st e 'l'emc'i'air'e 
p(u' Tear.'rani, a Aaliuirir'i I,,uiz Fi'i'rrtz, 	rrrt' CDI ..... 
90(110(0,00, 



Foi no Rio, em 1871. Zéfiro ganhou o Prémio Ministério da Agricultura, para 
causar tremenda celeuma. Tudo porque Sie lõra inscrito como brasileiro (por 
adoção) e era argentino de nascimento, enquanto não. se  descobria que Zéfiro 
não era nem uma coisa nem outça, mas Inglês legitimo. O seu próprietário 
ficou aborrecidissimo com o aconjecido, recolhendb-se à Sua fazenda, com 
Isto dando inicio à criação  nacional - que mais tarde se afirmaria em Prima-
vera. (neta de Zéfiro), primeira ganhadora brasileira. O. fato vem a propósito . . 
do* s Inúmeros imprevistos que podem ocorrer no turfe - para os quais O ES-
TADO DE S. PAULO dedica amplo espaço., contando.: minuciosamente, tudo 	.. 
o que se passa nesse esporte. Na sua maneira séria e objetiva de bem Infor- OU mar, o ESTADO'reglstra, diàriamente, os grandes e pequenos acontecimentos 
.de todos os setores; Porque o ESTADO é um dos melhores jornais do mundo. 	 a PAULO 

1 



s. pi LO 


