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ANTERO DE CASTRO Exaltação   

O turf, na multiplicidade de seus aspectos, apresenta aos 
olhos dos que desejam apreciá-lo sob os mais diferentes ângu-
los, facetas dignas de destaque. Uma delas é a sua condição 
de esporte capaz de colocar à tona de todos os acontecimen-
tos o espírito cívico dos seus cometimentos. 

NA CAPA 	 - 
A denominação das provas, ora revivem, os nomes de 

A 'tríplice-coroada" Dulce, por 	 heróis nacionais, ou relembram os feitos históricos da gente 
Royat Forest e Duty, por Embrujo,  

brasileira; exaltam os inventores ou reverenciam a memória 
tem ao pé, numa das pastagens 

do Haras Guanabara", o seu últ- 	 dos artistas; realçam as grandes efemérides ou destacam os 
mo produto, uma linda potranca, 	 cenários dos atos gloriosos. Tudo isso é farta messe e válida 
filha de Nisos. 	 contribuição para que, através do esporte hípico, o público 

mais se aproxime dos homens e dos feitos que fizeram a 
grandeza da Pátria, após terem tornado inabaláveis os ali-
cerces de sua independência. 

Não é, pois, sem motivo justo, sem uma razão lógica, 
que o Jockey Club de São Paulo deu às suas principais provas 
denominações que pairam acima das críticas, por mais fun-
damentadas que sejam, já que pertencem à esfera intocável 
do mais puro sentimento cívico. 

Uma das mais brilhantes disputas do mês de setembro, 
dentre as que são levadas a efeito no Hipódromo Paulistano, 
tem um alto sentido cívico. Trata-se do Grande Prêmio 
"Ipiranga", que significa a primeira etapa da "Tríplice Coroa 
Brasileira", agora valorizada porque sua realização abrange 
os dois centros hípicos mais adiantados do País: Cidade Jar-
dim e Gávea. 

O "Ipiranga" exalta o valor da criação nacional, reunin- 
do a maior parte dos valôres máximos dos animais de três 

ANO 3 anos; por outro lado, lembra a independência política da Pá- 

SETEMBRO fria, pois foi às margens do riacho do Ipiranga que D. Pe- 
dro 1 elevou aos céus de Piratininga o brado heróico que 

e OUTUBRO rompeu as cadeias que ligavam o jovem Brasil ao vetusto 

1963 Portugal. 



Bilro venceu oG. P. "Ipiranga" 

demostrando que e lider de tato 

O G.P. "Ipiranga", ostenlando sua condição 
de primeira prova da 'Tríplice Coroa Brasileira", 
assim valorizado desde alguns anos, e assim tam-
bém valorizando a luta pela conquista do cobi-
çado galardão, foi cumprido, nesta temporada, 
com o brilhantismo que, de forma crescente, o 
vem caracterizando. Por outro lado, não apenas 
a prova em si significou muito, mas também seu 
resultado, num sentido técnico, satisfez as exi-
gências do esporte e veio de encontro às aspira-
ções dos entendidos, que aguardavam o prevale-
cimento do potro Bilro, apontado como o líder de 
sua geração. O "Ipiranga", p01' fôrça de sua 
própria condição de alta expressão, era a indi-
cada para apontar o verdadeiro líder da geração 
nascida em 1960, e o fêz, de fato. Bilro deixou 
a pista vitoriosamente, após um desempenho de-
veras meritório, valorizado pelos excelentes de-
sempenhos dos potros que apareceram como seus 
mais diretos adversários: Kebir, Jurídico, Itama-
raty e Scherzo. 

Percurso Brilhante 

A partida só pôde ser dada após a retirada 
do "confirmador", pois vários dos animais apre-
sentavam grande indocilidade; todavia, o "star- 
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Na entrada da reta, o jóquei 
de Dominó, preocupado, obser-
va Bilro que, com facilidade, 
está prestes a dominar o rival. 
Tusculum ê o terceiro, com 
Inch em quarto. A seguir, vêm 
Seherzo, Jurídico, Nareel e os 
denuii, agrupados. 

.' 

ter" conseguiu franquear a pista em oportuno 
momento. Dominó, recordista dos 1.500 metros 
na Gávea, e que estreava em Cidade Jardim, to-
mou a primeira colocação, com Inch e Bilro mui-
to próximos; depois, corriam Snovdrop, Panamá, 
Tusculum e Scherzo; nos últimos postos, aciona-
vam Kaito e Itamaraty, tendo êste último se atra- 

sado algo após o pulo da partida. Nos 800 me-
tros, Dominó ainda não havia permitido que Inch 
o dominasse, e mantinha um corpo todo sôbre a 
égua, ao tempo em que Bilro permanecia em 
terceiro, bastante próximo da filha de Pewter 
Platter, firmando-se Tusculum no quarto pôsto, 
com os demais agrupados. No final da curva, 
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Inch, que não lograra desalojar Dominó, foi ba-
tida por Bilro, pois dava mostras de esmoreci-
mento; o potro, ràpidamente, avançou sôbre Do-
minó. Iniciada a reía, Bilro já era o primeiro 
e, aos poucos, foi livrando maior e maior vanta-
gem. Quando passou diante das primeiras ar-
quibancadas já trazia a vitória garantida. Tus-
culum, que havia tomado o segundo pôsto, nos 
cOO metroa, manteve-se nesta posição 100 me-
tros mais, quando então foi alcançado por Jurí-
dico, Kebir. Itamaratv e Seherzo, que com ôle 
travaram luta e o suplantaram. Chegaram mui-
to juntos os quatro animais. Scherzo chegou a 
estar no segundo pôsto, mas, um pouco em lazão 
de suas conhecidas baldas, e outro tanto porque 
sentia "dores de canela', acabou batido por Ke-
bir, Jurídicc e Itamartv, conforme mostrou o fla-
grante do "photochart". Os demais competido-
res, a começar do sexto colocado, Tusculum, che-
garam formando um páreo à parte. 

Resumo técnico 

GRANDE PR1MI0 "IPIRANGA" (clássico) 
1. prova da 'Tríplice Coroa Brasileira" 

1.609 metros (grama) 	Prêmios: CrS ........ 
4.00.000,00, sendo Crii 3.000.000,00 ao primeiro 
colocado; CrS 900.000,00 ao segundo; Cr$. . 
600.000,00 ao terceiro; e Cr'R 300.0110,00 ao qual-
to. Aos criadores, 10' 

- DILRO rnas.e.. alazão, 3 anos, cio Rio de Ja-
nono, por Cadi 	Caminha. do Ilaias Vila mau- 
(una 1, Ga-tão SIassoli, 56 quilos. 

REIJIR mae., lotd., 3 anos, cio São Paulo, ja 
Foca' }-Iills e Àcnanila. do Stud C. Mondes e 1' 
Eoi'ges c. João M. Àmoi'im, 56 quilos. 

3J - JURÍIDCC) mcisc., easl ,, 3 anos, de São Pan lo, 
Pol .  MaC mi e Tuna, da Pecuái'ia.Anhamas 
Li da. , Pieri'e Voz, 56 quilos. 

- ITÃM\RÀTY mase., eat., 3 anos, de São Pau-
lo, p01' Kamei'an Khan e Fi'olie, cio SI cd Pula-
1.i"), José Alves, 56 quilos. 
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5." 	SCHERZO (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Royal Foresi e Scotch Kilt, do Stud Sea-
bra), Francisco Irigoyen, 56 quilos. 

TUSCULUM )masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Sandjar e Harmonia, do Haras Faxina), 
Nelson Pereira, 56 quilos. 

7° 	DOMINÓ (masc., alazão, 3 anos, de São Paulo, 
p01' Blackamooi' e Queen Fairy, dos Haras São 
José e Expecliclus), Manoel Silva, 56 quilos. 

8." - NARCEL masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Moi'umhi e Escarcela, do sr. Paulo José da 
Costa), Horacir C. Silva, 56 quilos. 

9 , 0 - NAITO (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Ravisseur e Bianca, do Stucl Alvorada), José 
Maria Cavalheiro, 56 quilos. 

10 . 0 	INTERLAGOS (masc., alazão, 3 anos, de São 
Paulo, por Manguari e Cantarelie, do si'. Max 
Peelman), Gei'alclo Almeida, 56 quilos. 

11.0 	JANJÃO (masc., alazão, 3 anos, de São Paulo. 
por Jazão c' Elite, do Stucl T.1.M.), Urias Bue-
no, 56 quilos. 

12.° 	LUTTEUR (masc., casi.. 3 anos, de São Paulo, 
por Faublas e Pi'osodie, do Stud Dalmata), Re-
nato Machado, 56 quilos. 

13. 0 	INCH (f(,m., alazã, 3 anos, de São Paulo, p01' 

Pewter Plattei' e Ramal', cio Haras São Luiz), 
Luiz Rigoni, 54 quilos. 

14.0 - IOIÓ VALENTÃO )masc., cast., 3 anos, de São 
Paulo, do Haras Ipiranga), Antonio Bolino, 56 
quilos 

15. 0 	SNOWDROP )masc., alazão, 3 anos, de São 
Paulo, por Royal Forest e Snobless, do Stud 
Seabra), Edgar Gonçalves, 56 quilos. 

Tempo, 98" e 1/10 (grama leve) 	Dife- 
renças: três corpos e um quarto e cabeça - 
Criador, Haras Vila Brandina Treinador, Ma-
noel Cavalheiro. 

O ganhador 

Bilro nasceu no Haras Vargem Alegre, si-
tuado no Estado do Rio de Janeiro, e foi vendi-
do ao Haras Vila Brandina, de São Paulo, com 
poucas semanas de vida, ao pé da égua Caminha. 

Pouco depois das pedras c1e apregoacoes, a única luta que 

ajilcili persiste é pela dupla. Scherzo (por dentro) e ,Ju-
rídico encobrem parcialmente Itamaraty milito próximo, 
corre Kebir. Enquanto isso, Bilro dispara para o vencedor 
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No (',til() (105 autênticos doijiladores. O excelente 1)OtI'O 
Bilro aleanca o disco de sentença, ao cabo da milha da 
etapa inicial da «Tríplice Coroa Brasileira». O parelheiro 
galopa fàeilmente, como se estivesse fazendo o «eanter». 

Assim, foi criado neste último estabelecimento 
de criação, de que é titular o sr. Lafayette Al-
varo de Souza Camargo. 

A vitória no 'Ipiranga" foi a quarta da cam-
panha de Bilro, que compreende cinco apresen-
tações. Ao estrear, o potro venceu uma elimi-
natória, em 1.000 metros. A seguir, levantou o 
Clássico 'Tiradentes", em 1.200 metros, derro-
tando 16 competidores. Na sua terceira apre-
sentação, vítima de prejuízos (partiu mal e teve 
direção falha), terminou no 3. pôsto, no G.P. 
'Antenor de Lara Campos", mas bastante pró-
ximo dos primeiros colocados, pois, nos metros 
derradeiros, descontou grande parte do terreno 
perdido. Duas semanas antes do "Ipiranga", 
triunfara bi ilhantemente no G.P. 'Juliano Mar-
uns", em 1—500 metros, suplantando Tailândia, 
após uma reta final empolgante. 

Os pI'ômios obtidos por Bilro totalizam Cr$ 
5.200.000,00 

Origem 

Bilro, pelo lado paterno, provém de Cadi, 
cavalo nacional que cumpriu ótima campanha no 
Hipódromo Brasileiro, e cuja produção, não obs-
tante escasra, é de alto uivei qualitativo, contan-
do-se entre seus filhos as éguas Cleclara e I-Ioney 
Love. 

Caminha, a mãe de Bilro, é umaégua ar-
entina, filha de Claro que, na temporada em 

curso, vem se destacando sobremodo como avõ. 
tal como havia se mostrado esplendido como pai 
Suas filhas, cruzadas com Snov Cat, deram, na 
primeira geração déste reprodutor, inúmeros ga-
li hadores, inclusive clássicos. 

A atuacão de Caminha no liaras, é esta: 

1960 	Bilra, alazão, por Cadi (26-1)) 
1961 	Vazia de Cadi 
1962 	Sem noticia 
1963 	Coberta por I-loo<l 

6 
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Palace venceu de ponta a ponta 

resistindo a Dunkerque no final 

Uma prova de animação, o Prêmio "Inde-
pendência", destinada aos produtos nacionais de 
4 e mais anos, que não haviam obtido vitória 
nesta temporada em prova de Cr$ 600.000,00 ou 
maior, e em grandes prêmios em anos anterio-
res, foi disputada na mesma jornada em que se 
cumpriu o G.P. "Ipiranga", enriquecendo assim 
o inesquecível programa. Competiram vários 
animais que ostentavam plena forma física, atra-
vessando franca evolução técnica. 

Com valentia 

Palace. de ponta a ponta, foi o ganhador, 
exibindo incomum valentia. Dunkerque seguiu o 
cavalo paranaense até o meio da reta oposta, 
ocasião em que Bronx, exigido por seu jóquei, 
forçou e, encontrando passagem junto da cêrca 
interna, dominou o irmão de Dulce, e procurou 
hostilizar o vanguardeiro. Bronx chegou a igua-
lar a linha de Palace, mas, no final da curva da 
Vila Hípica, esmoreceu e recuou, voltando Dun-
kerque ao segundo pôsto. Na reta final, Dun-
kerque procurou desalojar Palace do primeiro lu-
gar, mas não logrou fazê-lo, não apenas em vir-
tude da coragem do adversário, mas também de 

Pouco antes da primeira passagem do Prêmio «Indepen-
dência>,, Palace é o ponteiro, com Dunkerque a seguir, 
tendo Bronx a meio corpo. Averno vem em quarto, se-
guido de Gromar, Harakiri e Bel Ami. Todos acionam 
com facilidade. 

7 
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Corrida ã lii',. (lo,.. ri'fliioi'e', o Pi'eniio «lldel)eli(l('li(iiI ))  

foi levantado por I'alnee, de ponta a ponta: o baldoso 

I)u II I{ ('1(111 e 5k'('tl I)(l OU-O, aia iiten&1<i M('Ilipia' a sega Ii(la ('O-

loeação. Uai'akiri é o terceiro, sem ameaçar; Bronx, 

depois. 

suas próprias baldas. I-Iai'akiri, avançando bas-
tante nos metros derradeiros, obteve o terceiro 
pôsto, finalizando Gromar a seguir, após cumprir 
decepcionante desempenho. 

Resumo técnico 

PR1M10 "INDEPENDËNCTA" (animação) 
2.000 melros (areia) 	Para produtos nacio- 

nais de 4 e mais anos 	Prémios: Cr$ 960.000,00, 
sendo Cr$ 600.000,00 ao primeiro colocado; Cr$ 
180.00000 ao segundo; Cr$ 120.000,00 ao tercei-
ro; e Cr$ 60.000,00 ao quarto Aos criadores, 
10. 

1 .' 	PALACIK masc., cast., 4 anos, do Paraná, por 
1iahaii e Faraway, do si. lKi'nesto F. Senise 
Ijoraci r C. Silva, 59 quilos. 

2.° 	DUN 1K FRQU l' 	mase., alazão, 4 anos, de São 
Paulo. por 110'al Foi'st (' T)uly, do SIud Sra- 

1, l'Algar 	 59 9111105. 

30 	HARA l IRI mase., rast., 4 anos, de São Paulo, 
por Munguaii (, Gargalhada, do Slud Mana), 
Afli num Bolino, 59 quilos. 

40 	BRONX masc., alazão, 5 anos, de São Paulo, 
por Blockamoor e Quietação, dos Haras São José 
e Exncdictus ) , Maio(-1 Silva, 61 quilos. 

5." 	BFL i"MI misc., casi ., 6 anos, de São Paulo, 
por Rodar e Ilóuédirline, do er. Paulo 13. Ferrei-
Ia Vulioso , Francisco Feios, 61 quilos. 

60 	GROMAII masr., alnv.ao. 5 anus, (le São ISuilo, 
pai' l'cwtei' Plullri o Narnai', do si. Rolmito Ida-
luf ) , Luiz Rigoui, 61 quilos. 

7." 	AVERNO masc., cast ., 4 anos, do Paraná, por 
Djemlnh e Ilumoiadu, do Stud Preto e Ouro 
José Alves, 59 quilos. 

Tempo, 130" e 1/10 (areia leve) - Dife-
i'enc'as: meio corpo e dois e meio corpos --
Criador, Fazenda Santa Ângela (sr. José Bas-
tos Padilha 1 -- Treinador, José Nascimento. 

Uma revelação 

Palace, desde o início da lempoi'ada, vinha 
dando claras demonstrações de que evoluia de 
mês para mês. Assim, não tardou a galgar as 
turmas de "handicap", e até mesmo a esfera clás-
sica, já que logrou correi' com desenvoltura no 
Hipódromo do Bonfim, quando secundou Pan-
theon na prova máxima local, o G.P. "Campinas". 

Palece, na sua campanha no Hipódromo Pau-
listano, competiu 15 vêzes, obtendo 5 vitórias, 
com prêmios que somam Cr$ 1.900.000,00, bem 
como entrou duas vêzes em segundo lugar, cor-
respondendo a tais colocações prêmios no valor 
de Cr$ 255.000,00, totalizando a apreciável soma 
de Cr$ 2.155.000,00. 

Trata-se de um cavalo paranaense, de bela 
estampa, neto paterno de Biguá, que é um ''Com 
í.rréve''. Pelo lado mal erno, provém de Faia-
\vay, repi'odutoi'a nascida no Rio de Janeiro, e 
cuja produção na Fazenda Santa Ãngela é a se-
guinte: 

1952 	INGRANA, tem., cast., por Danton ou Guay- 
raid 130-10 

1953 	Jals'ilá, f('m., alazã, P01' 1 )uulou 	8-100 

195'l 	Vazi'i de GuuyciuÚ 

1955 	\Taziu de Fasi lu1 

1956 	Vazia de Mv Pi mcc 

1957 	Vazia de Bahari 

1958 	Onagie, masc., cast., por Bahari (16-9) 

1959 	Palace, masc., cast., p01' Bahaii 24-9) 

1960 	Vazia de l3ahaj'i 

901 	Vazia di' hiahuii 

8 
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Abadia II revelou-se excelente 

velocista ao derrotar Son *ética 

A realização do Prémio "Luís Picolio", que 
congregou potrancas argentinas, importadas pelo 
Jockey Club de São Paulo, para o futuro enri-
quecimento dos plantéis de reprodutoras em ser-
viço nos haras do País, proporcionou uma equi-
librada disputa entre as quatro éguas que com-
pareceram ao "starting-gate". Prevaleceu Aba-
dia II, o que não causou admiração alguma, pois 
os descendentes de Make Tracks, como ela, são 
dotados de grande velocidade, e a prova foi dispu-
tada em 1.000 metros. Da mesma forma, no-
tou-se que Bragia, muito mal colocada no aca-
nhado percurso, só desenvolveu corrida nos 
derradeiros instantes, o que não a impediu de ar-
rematar próxima às primeiras. Sonética e Su-
misión tiveram participação ativa na disputa, que 
assim, sob todos os títulos, correspondeu à ex-
pectativa geral. 

Um quilometro 

Dotada de pouca ligeireza inicial, Bragia 
atrasou-se algo, enquanto Abadia II tomava a 
primeira colocação, com Sumisión e Sonética pró-
ximas. Mantendo um ritmo vivo, a vanguardei-
ra prosseguiu firme, enquanto Sumisión, a partir 

Al < 

wa 

Abadia II, por Make Traeks, 
obteve uma vitória bastante 
valiosa no Prêmio «Luís Pi-
collo>,, mostrando que não pos-
sui apenas ligeireza. Na foto, 
a bem lançada potranca, mon-
tada por ,Joaquim R. Olguin, 
após o seu belo triunfo. 

5 
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dos últimos 250 metros, comecava a dar mostras 
de esmorecimento, do que se valeu Sonética para, 
nos derradeiros 100 metros, suplantá-la, firman-
do-se no secundo pôsto. Sõmente nos derradei-
ros 200 metros foi que Bragia "pegou corrida", 
o que foi suficiente para que ela descontasse va-
lentemente o terreno perdido, chegando próximo 
à terceira colocada. Na verdade, não foi dilata- 

da a diferenca que separou Abadia II, a ganha-
dora, de Bragia, a última a transpor o disco. 

Resumo técnico 

PRiMIO "LUÍS PICOLLO" (animação) - 
1.000 metros (grama) Para potrancas de 3 
anos, importadas pelo Jockey Club de São Paulo 

Prémios: Ci 960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 
à p imeira colocada; ('rS 180.000,00 à segunda; 
Cr% 120.000,00 à terceira; e CrS 60.000,00 à 
(iu 1  tu. 

1. 11 AIL\I )I.\ II (f , m., alazã .3 anos, da Aigcnl iria, 
na 5Ialç Tia(-k,, e (Sai l"nma, do Haras Terra 
liraiie; . .Joaqi!ui R. Olgitin, 56 quilos. 

cast., 3 anos, da Argentina. 
por ('6 '\Voi 16 e Sonreidoia, (la Pecuária Anhu-
mas LI da. l'ieire Vaz, 56 quilos. 

USIISH)N 	(em., cast.. 3 anos, da Argentina, 
i'o' Cii fl)I iii e 	(i!rnise. da -rgeiOina, do Hii- 
ias (5iiabá i, Jos( ,\lves, 56 quilos. 

1 lL\GJA feni., alazã .3 anos, da Ai'eent ina, por 
\lag'ihil (, Bulliciusa, (li) Tinias Loa', cia, 1)( , n-
(li(-a (5a cia, 56 quilos. 

Nõo correram: Punta de Lanza e Emilienne. 
Tv' 'ipo, 59" e 5 10 (grama leve). Diferenças: 
pe"oço e um e meio corpos Criador, Haras 
"La QuehH da" (si'. Hermán Cei'iani Cernadas) 

Importador, Joekev ('lub de São Paulo. Trei-
nador, Manoel Bramo. 
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Origem e campanha 

Quando de sua estréia, Abadia II que estava 
demasiadamente brava nos trabalhos de alinha-
mento, partiu com grande atraso; embora tivesse 
figurado, esmoreceu na fase decisiva e foi a quar-
ta colocada. A seguir, colocada em percurso to-
talmente favorável, e mais mansa, levou a me-
lhor na prova que ora focalizamos, totalizando 
seus prêmios a soma de Cr 660.000,00. 

No que se refere à sua origem, é ela uma 
filha do reprodutor norte-americano Make Tracks, 
exportado para a Argentina, após ter feito cam-
panha na Europa. Ëste cavalo costuma trans-
mitir dotes de grande ligeireza aos seus descen-
dentes e é, de fato, com animais antes de tudo 
ligeiros que êle vem se destacando nas pistas ar-
genti nas. 

A mãe de Abadia II, uma filha de Moslem, 
por Merrose, havia dado Editora, também resul-
tante de seu cruzamento com Make Tracks. 

» 
- 

' 

As quatro potrancas estrangeiras chegam ao final da 
disputa, tendo Abadia II, eOu(luzi(la por ,JOl(1t11fl1 R. 01-
guia vencido com alguma firmeza. Sonética obtêm o se-
gundo lugar, e as duas outras competidoras - SumisióH 
e Bragia - terminam próximas. 

11. 



Limó"gene atropelou com impeto, 

e venceu Toníco, no ultimo gaiã- o 

Sete parelheiros nacionais, de 4 e mais anos, 
foram reunidos no Prémio José Bonifácio de 
Andrada e Silva", uma prova de animação des-
tinada aos "flyers', porquanto foi chamada" na 
distância de 1.000 metros. Dado que o 'handi-
cap" foi estabelecido tendo por base a Tabela II, 
a distribuição dos pesos logrou estabelecer um 
apreciável equilíbrio de fôrças, cabendo a Gridge 
o pêso maior, 61 quilos, e a Tonico, um dos que 
melhor se comportaram, a carga menor, 5 i5 qu 
lOS. A prova, que foi deveras movimentada, as-
sinalou a vitória do animal que foi eleito favo-
rito, o que valorizou a sua disputa. 

ItiI'(llhhjIi 

(li tt,a II 
Itn1Ol(dIl 

IoIl',(a 1  
'I' III' 	i'}IOE\ 

Fi r(IahI',',i 
Filie 

Filie 	d'.%nioiir 

Tiiieerv 
I'ap 	ria. 

RILF 

(Te\ 	I'o 	IL 
(oivn 

Iil(V 	I'i rraiiii 

LIMOGENE 
Renhido final 

A partida foi dada em oportuno momento, 
tendo desnontado Campo Belo, que ponteou até 
a variante, momento em que foi dominado, pri-
meiro por Gridge e, logo a seguir, por Tonico. 
Uma vez nos dois primeiros postos, êsses ani-
mais travaram renhida luta, e, nas proximida-
des do disco, malgrado os progressos de Limó-
gene, pareciam que êles apenas decidiriam os pri-
meiros postos; todavia, Gridge, dada a alta carga 
que deslocava, não prosseguiu no mesmo ritmo; 
embora Tonico não tivesse livrado grande vau- 

Biii iil1ini 

t)iiui<tlelIo Ii 
1)l Iea Tiii 

a 
I(i'ti 	iiiiiti.t 

( raig i,i Ira ii 
( 	Ii i n 

Iiitiii 4, Ir 

I'lnii<tri.. 
d<td 

- 	 J.o - t' Oti 

1HA(L AIA 

— 

 Tia 
,'. 	 (alioper King 

a King 

Liinógene, tendo João Uiiioe 
Anlorila tio (biso, após a sua 

to ria iiii Pr' iii io «José Boni -
fácio de Andrada e Silva», vai 
deixar a pista. O filho de Qui-
l)l'O(ltIó deixou 1)eIll (lar() que, 
apesar dos seus 6 anos, ainda 

um 1)0111 corredor. 

'g1  
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Ultrapassada a variante, Toni-
co tem quase um corpo todo 
sôbre Campo Belo. Gridge, se-
mi-encoberto 1)010 vanguardei-
ro, corre depois. Por dentro, 
Salvo Seja; a seguir, Limúge-
ne, Borodine (por (teatro) e 
Fabito lio último pôsto, 

tagem sôbre êle, esmoreceu algo. Mas Tonicü 
não chegou a se firmar no primeiro pôsto, uma 
vez que Limógene, atropelando com progressiva 
violência, ainda chegou a tempo de dominá-lo, 
ao livrar vantagem pequena, mas suficiente para 
dar-lhe a vitória. 

Resumo técnico 

PRÊMIO "JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRA-
DA E SILVA" (animação) - 1.000 metros (gra-
ma) Para cavalos nacionais de 4 e mais anos  

- Prêmios: Cr$ 800.000,00, sendo Cr$ 500.000,00 
ao primeiro colocado; Cr$ 150.000,00 ao segundo; 
Cr$ 100.000,00 ao terceiro; e Cr$ 50.000,00 ao 
quarto. Aos criadores, 10w. 

1.0 - LIMÕGENE (rnasc., tord., 6 anos, de São Paulo, 
por Quiproquó e Galhofa, do si. Paulo B. Fer-
reira Ve]loso, João A. Amorim, 56 quilos. 

2.° 	TONICO (rnasc., cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Strong i'th'Arrn e Sakya, do Haras Pirajussara), 
Luiz Rigoni, 55 quilos. 

30 - GRIDGE (masc., cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Pewtec Platter e Hawkiidge, cio si. Francisco 
Dcl Vecchio), Dendico Garcia, 61 quilos. 

13 
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1 	1tMIP 

Três annnaisalcaivani o disco ('lo empolgante luta, ao 
cabo do quilômetro do Pr(iiiio «,Jo6 Bonifacio de Ândra-
da e Sil a ». Li m óge II e ve~ Livrando mi nin ia vau tage iii 
sôbre Toiiico (encoberto), e Grklge 6 o terceiro, bera 

ró x ilItO. 

40 - FABITO masc., east., 4 anos, de São Paulo, p01' 

Coaraze e Ponta Porá, do SI ud Piiatininça ) . An-
tonio 1-lolino, 56 qiulos. 

50 - C.\MF'O BELO rníisc., alazão, 4 anos, de São 
Paulo, por Port Napuleon e Ofélia, do Si ad Gua-
rá), Edgar Gonçalves .3 -5 quilos. 

6.° 	SALVO SEJA (niasc., cast .5 anos, cio Santa 
Cai arma, por Doogie Woogic' e Agridulee, cio Stud 
Dois Fi'anciscos , Nélio Cai'i'ara, 33 quilos. 

Tempo, 58" e 8 10 (grama leve) - Dife-
renças: cabeça e pescoço - Criador, Hai'as Bo-
cama (sr. Luiz Gonzaga Assumpção) Treina-
dor, José Nascimento. 

Animal útil 

Uma campanha excelente cumpriu Limógene, 
animal cuja vitalidade, já aos seis anos, mante-
ve-se ainda viva, como atestam seus desempenhos 
nesta temporada. Cavalo utilíssimo, Limógene 
chegou inclusive a figurar na esfera clássica, ob-
tendo, em i961, o segundo lugai', e em 1962, o 
quinto lugar, no G.P. "República dos Estados 
Unidos do Bi'asil", em 1.000 metros; 1)01' outro  

lado foi o 4; colocado no C.P. "Almirante Bar-
roso", balido apenas por Tabah, Jocelyn e Lou-
piot (1961). 

A campanha de Limógene pode assim sei' 
resumida: em 30 apresentações, obteve 8 vilá-
rias, 2 segundos lugares, 4 terceiros e 3 quartos, 
com prêmios que somam Cr$ 2.314.000,00, dos 
quais Cr$ 1 .670.000,00 correspondem aos primei-
ros lugares. 

Quanto à sua origem, Limógene e filho do 
"ci'ack" nacional Quiproquó, que vai, ano após 
ano, se firmando como reprodutor de primeira 
ordem, e dc égua Galhofa, que tem a seguinte 
produção: 

P157 	Lini'oeoe, mase., lord., por Quipiooiio 1 LI-til 

1958 - Mogio, mase., east., por Sua Valk'y 15-1) 

1931) - Vazia dc' Gi-ic'l e da Sua Vallev 

1960 	Vazia de Sn Vallev 

1961 	Pombinho, rnasc., casi., por Flanilioyaat dc' Fies- 
nay 16-11 

1962 - N.N., rnasc., cast., por Pe\vi'r PM"« 512 

1963 -Colo'ita ior Jc>cc']' n 

'o 
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D éOlos derrotou Quinei no disco 

após um quilometro de indecisão 

O Prêmio "J. B. de Paula Souza", para po-
trancas de 3 anos, determina uma sobrecarga de 
3 quilos às que tiverem vencido duas vêzes, e de 
5 quilos às com 3 vitórias, não acumulativa de 
1 quilo às ganhadoras de provas de animação, de 
2 quilos às de clássico, e de 3 quilos às de grande 
prêmio. Assim, as nove potrancas que foram 
inscritas, na sua maioria esmagadora, deslocaram 
o pêso base de 53 quilos; apenas duas Délos 
e Quinei -- levaram 3 quilos mais. E foram 
exatamente elas que obtiveram os dois primeiros 
lugares, provando mais uma vez quão justas são 
as leis que regem o 'handicap", única forma de 
estabelecer o equilíbrio de fôrças nas corridas de 
cavalos. 

O percurso 

landra, que partiu por dentro, Quinei e Dê-
]os, que partiram de balizas externas, saíram nu-
ma mesma linha e desde logo em luta. A par-
tida foi excelente. Na verdade, a prova foi limi-
tada à luta entre as três citadas potrancas, que 
alcançaram as arquibancadas sempre em luta, 
mostrando-se a situação indefinida. Todavia, daí 
para diante, ou seja, nos derradeiros 250 metros, 

1 The Tetrarch 
a! 1111) TI 	 1' 1t) tit 

Salarnaa d ra 

liIN(; sALUON 

Charivs OMalIiy 
Malva 

Wi!d Artini 

Maniia 
Mi jade 1 	roiliek Bay 

MIRA(UI)ISMIRACULOIS 
Lily 

of the Valley 
Tetratenia 

Ma va 

DELOS 
Fa 1 iIj II 

lO 
FaiI(y i'i'ee 

lÁ 	TIL%lN I' 

Hyperiou 
Sun (lia riot 

(la reneo 

J The Black Abbot  
Wychwood 

Sweet Hainault 
SISTER 	 Abbot 

PATRICIA 
iVinalot 

I)ispeiisatioll 
Friaistown 

Feoin. 	.!hr-uui 	 Punlo 	ISCO 

Dos, filha de animais brasi-
leiros, Prosper e Platina, oh-
teve valioso triunfo no Prêmio 
«J. B. de Paula Souza», no qual 
teve a correta direção de Car-
lito Taboida. A fotografia mos-
tra a crioula tio Haras Mondé-
sir após seu laurel. 
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Toulando conta da raia, cru 
tôda a sua largura, as compe-
tidoras ao Prêmio «,J. B. de 
Paula Sotiza» vão alcanear as 
prilmira'. arquibancadas. Des-
garradas, Quinei e Délos lii-
tani. Por dentro, a mais adian-
tada é Iaiidra, que tenta reagir. 

Quinei livrou pequena vantagem sôbre Délos, ao 
tempo em que Tandra se atrasava algo. Nos úl-
timos metros, Quinei e Délos envolveram-se em 
luta tão renhida quão decisiva, e Délos, corajosa-
mente, acabou por livrai' vantagem, ganhando um 
quilômetro emocionante. 

Resumo técnico 

PRÊMIO "J. B. DE PAULA SOUZA" (ani- 
mação) - 1.000 metros (grama) 	Potrancas 
nacionais de 3 anos, ganhadoras 	Prêmios: Cr$ 
960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 à primeira colo-

cada; CrS 180.000,00 à segunda; Cr$ 120.000,00 
à terceira; e Cr$ 60.000,00 à quarta. Aos cria-
dores, 10 

1.' 	DËLOS tem., cast., 3 anos. de São Paulo, por 
Prosn.' e Platina, da sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro 	Carlito Taborda, 56 quilos. 

2. 0 	QUINI] tem., cast., 3 anos, do Paraná, por Ba- 
Pari . Pinkity, do Stud .T.C.R. ) Luiz Rigoni, 56 
quilos. 

3 ° 	IAN1)RA (tem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Pewter Platter e Malandra, do Stud Timoneiro).  
José Alves, 53 quilos. 

4. ') 	JADILIA (tem.. cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Adil ' Cadência, dos srs. Almeida Prado & As-
sumprão). João M. Amorim, 53 quilos. 

5. 	QTJARI'NMA fem., cast., 3 anos, do Paraná, por 
Fair Trader e Bel]e Diablesse, do Stud Preto e 
Ouro), Antonio Bolino, 53 quilos. 

6. ° 	JIJMARÃ (fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Adil o Aquila, dos sis. Almeida Piado & Assump-
cão), Roberto Marlinez. 53 quilos. 

7.' 	DESIDIA tem., loid., 3 anos, de São Paulo, p01' 

Pi ospei e Impiesiva, do Stud Quatro Meninas 
Eduardo Lo Mener F.°, 33 quilos. 

Elo 	1 l'(llte 	às 	al'(lllil)aIl('a(la 
«gerais», Délos ,já é a vailgua r- 

 dei 	Quinei, devido ao angu -. 

lo, parece (lista II eia da, 	tua' 
disputa OS primeiros l)OStOs 
Iaiidra está ell(ol)erta l)OF Quti-
lé depois, e pelo centro, vêni 
.Jad ii ia e 1 )e'.il ia, 
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8.° 	QUIL1 )fem., cast., 3 anos, do Paraná, por Ba- 
hari e Glassy, do Stud Encanto), Joaquin R. 01-
guin, 53 quilos. 

90 	QUEZA (fum., cosi., 3 anos, do Paraná, por Fair 
Tiadei e Douala, do Stud Dois Irmãos), Luiz 
Taborda, 53 quilos. 

Tempo, 59" e 1/5 (grama leve) - Diferen-
ças: paleta e um e meio corpos - Criador, Ha-
ras Mondésir (sr. Antonio Joaquim Peixoto de 
Castro Jr.) Treinador, Mário de Almeida. 

Uma boa potranca 

Délos já havia vencido duas vêzes, bem como 
obtido 2 segundos lugares e 1 quarto, em 6 apre-
sentações (apenas uma vez entrara descolocada), 
antes de alcançar a vitória no Prêmio "J. B. de 
Paula Souza", totalizando prêmios no valor de 
Cr$ 1.740.000,00, dos quais Cr$ 1.400.000,00 cor-
respondem às suas vitórias. 

Délos, cuja origem indica boa dose de resis-
tência, herdou de Prosper, todavia, a ligeireza 
que tanto caracteriza os seus descendentes, ra-
zão pela qual o seu prevalecimento numa disputa 

Final do Prêmio «J. B. de Paula Souza»: Délos, com Car-
lito Taborcia no dorso, vence, livrando cêrca de meio corpo 
sôbre Quinei, que termina por dentro da rival, quando 
estava por fora. landra é a terceira, após ter reagido. 

em 1.000 metros não poderia constituir surprêsa 
alguma. Reprodutor nacional de amplas possibi-
lidades futuras, o tordilho do Haras "Mondésir" 
segue, por intermédio de seus filhos, multiplican-
do vitórias. 

Délos, pelo lado materno, descende de uma 
das melhores éguas nacionais de todos os tem-
pos, Platina, cuja campanha na esfera clássica 
foi magnífica, bastando dizer que ela lutou de 
igual para igual com os melhores cavalos de sua 
geração. E, uma vez incorporada à criação, não 
desmereceu sua campanha, produzindo de forma 
igualmente brilhante, como é fácil constatar a 
seguir: 

1956 	Zarza, fem., cast., por Swallow Tail (3-12) 

1957 - Acteon, masc., cast., por Sayani (16-11) 

1958 - Brigue, masc., cast., por Sayani (26-10) 

1959 - Vazia de Sayani 

1960 * Délos, [em., cast., por Piosper (28-7) 

1961 - Ensejo, masc., cast., por Swallow Tail (6-9) 

1962 	Fiapo, mase., cast., por Swallow Tail (4-10) 

1963 	Coberta por Swallow Tail 

17 



Harkhan surpreendeu ao vencer 

o Premio "Raphael de Aguiar" 
Também na disputa do Prêmio 'Raphael de 

Aguiar' ficou demonstrado que o "handicap', so-
bretudo por ser justo, não impede o prevaleci-
mento do melhor animal. Harkhan, que deslo-
cou 58 quilos, concedendo, pois, 2 quilos às suas 
adversárias, foi a ganhadora, e ganhadora legí-
tima, a derpeito da favorita Jahuita haver par-
tido com atraso. Os dois quilos a mais que to-
caram a Harkhan, foram consequentes de sua 
vitória no Prêmio "Firmiano Pinto". 

Com valentia 

Ao ser dada a partida, Jahuita tropeçou, 
atrasando-se, porque teve de ser contida por seu 
jóquei, caso contrário, poderia ter caído. No en-
tanto, durante o percurso, a favorita não mostrou 
condições para recuperar o terreno perdido, coisa 
em que acreditaram os espectadores até a fase  

final do percurso, tal a alta conta em que era 
tida a filha de Adil. 

l-iarkha.n, fazendo uso de sua velocidade, des-
pontou, aparecendo Ossessione e Jocelita nos pos-
tos imediatos. Antes do final da reta oposta, 
Quintiliana avançou e passou por Jocelita, pos-
tando-se no terceiro lugar, ao tempo em que Ja-
huita, deixando o último pôsto, ultrapassava Na-
ruóca. A prova não sofreu alterações de monta, 
até que a reta final foi alcançada. Neste ponto, 
Hai'khan procurou ampliar sua vantagem, o que 
conseguiu, enquanto Quintiliana e Jocelita pio-
giediam também, indo lutar com Ossessione pelo 
segundo lugar. Jocelita, que pôde avançar com 
maior ímpeto que Quintiliana, logrou passar por 
Ossessione, formando a dupla. Surpreendente-
mente, quem mais esmoreceu nos derradeiros ins-
tantes, não foi Ossessione, mas sim Quintiliana, 
que assim não logrou suplantar a adversária, ai'-
rematando no quarto pôsto. 

' iitoiit 
Boi,. 	Boiissel 

'[EH R A N 

Z Sial ara lia 
Sola rio 

.i ira ivala 

Iilaiiilfortj 
Ba lira iii 

 1 a tiglite 

ltlItlBl:( 

ltletiilieirn 

\Iitnitai 	tjaiial 

HARKHAN 
Pltiilai i., 

lJiari,s 
Seapa 	i"lttiv 

(aJi.'.i,ita 	
(Irissiltios 

( a sq tietts 

'l'.,ii liii 1 	l ii 
o a 

Zarilta 

(AJl..'i 

Orlainla 	
(raiz 	au 	Braui 

i'ri7( lii. 

I"Hfl). (IIN( 	/, 	, 	 - - 

Harkhan, com Alehtsan Artin sorridente em seu dorso, 
(a m iiih a para a 1 pesa g iii, a pós a bonita e sti ri) iPi 11(1 e ii te 
vitória que co aqui st ou no I'ióni io «Riphadl de Aguiar».  
A irmã inteira de Fogoso (lei) lO nst rou que e corre bem nas 
(Irias raias. 
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A duzentos metros do disco, 
Harkhan, com boa vantagem 
sôbre Ossessione, tenta correi' 
para fora, obrigando seu jóquei 
a corrigi-Ia. Jocelita é a ter-
ceira colocada e a favorita Ja-
huita é a última, por fora, ina-
pelàvelmente batida. 

Na altura dos 150 metros fi-
liais, o panorama da corrida 
havia mudado. Harkhan con-
tinua na colocação principal e 
Jocelita dominou Ossessione, 
que se atrasou para terceiro. 
Quintiliana, por fora, tenta 
sem êxito o terceiro I)ôStO. 

Faltam apenas 100 metros pa-
ra o disco. Harkhan está com 
a vitória assegurada e Aleke-
sian Artin olha para trás. Jo-
edita aumentou a vantagem 
sôbi'e Ossessione, que continua 
sendo atacada por Quintiliaiia. 
Jahuita é a quinta. 

Na altura das Pedras de apre-
goações, a carreira já estava 
definida. Harkhaii corre na 
frente com três corpos sôl)re 
Jocelita. Quintiliana, por fora, 
e Ossessione, junto aos paus, 
continuani lutando renhida-
mente pelo terceiro lugar. 
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Hai'hhan (luza o tikeo e vence o Pi'iuiio <l-aphael de 
Aguiar» de forma surpreendente. Jocelita foi a seguiida 
colocada, P01éfll jamais colocou ('111 risco o êxito da J)i-
lotada de A Artiii .Afavoj'ita Jahuita largou mal e mulo 

Vi 10(1 (1 una 1 ôgro. 

Resumo técnico 

PRÊMIO "RAPHAEL DE AGUIAR" Cmi- 
macão) -- 1.609 metros (grama) 	Para po- 
trancas nacionais de 3 anos 	Prêmios: Cr$ 
960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 à primeira co-
locada; CiS 180.000,00 à segunda; Cr$ 120.000,00 
à terceira; e Cr$ 60.000,00 à quarta Aos cria-
dores, 10. 

HARIKHAN (1'em., cast., 3 anos, cio São Paulo, 
por Na meran Nha n e 1 'alma rol la, do 51 nO Ro-
sana), Aiekisian AtOu, 58 quilos. 

2» 	JOCELITA fem., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Phai'ei e Oleiza, cia Pecuária Anhumas LI cia. 
Piore.' Vaz, 56 quilos. 

30 - E)SSESSIONE fiem., ca»t .3 anos, de São Paulo, 
pai' Kamei'an Nhan e Ci'uzancia, cio se. Mário 
Tavares Leite), Dendieo Gaiola. 56 quilos. 

4» - QTJINTILIANA fom., cast., 3 anos, cio São Paulo. 
por Lcicion e Galega, do Stuti Tuliai' José Ai-
voo, 56 quilos. 

5. 	- JAHUITA fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
poi 	e Seottish Dilemma, tios si-s. Almeida 
Prado & Assurnpeãoc João M. Amorim, 56 quilos. 

G. 11
N-\RUÓCA (fum., cas) .3 unos, de São Paulo, 
ror Morumbi e Mojieíi, cio si'. Paulo José cia Cos-
ta), Horacii' C. Silva, 56 quilos. 

Não correu Giba. Tempo, 100" e a 10 (gra-
ma leve). Difei'encas: dois corpos e um corpo. 
Criador, Haras Piccolotto (Sr. Migo Piccolotto). 
Treinador, Amazilio Magalhães. 

Uma promessa 

Em Harkhan tudo é promessa. Sua campa-
nha, sua origem e seu próprio físico são indícios 
bastante animadores. No que se refere ao físico, 
a potranca rerá ainda bastante o que desenvolver. 
Quanto à cimpanha, ela é eloquente: em 4 apre-
sentações, venceu 2 provas, o "Firmiano Pinto" 
e, agora, o "Raphael de Aguiar", além do que ob-
teve 1 segundo lugar, entrando, pois, descolocada 
numa oportunidade apenas. Seus prêmios já to-
talizam CrS 1.380.000,00, dos quais Cr$ ...... 
1.200.000,00 correspondem às vitórias. 

Finalmente, quanto à origem, Hai'khan é fi-
lha de um cavalo europeu que, temporada após 
temporada, mais se firma. Trata-se de Kameran 
Khan; pelo lado materno, ela provém de Palma-
rella, égua lrancesa, importada pelo Jockey Club, 
em 1952, e desaparecida em dezembro de 19(30, 
após deixai' uma seleta producão, que justifica 
inteiramente a afirmativa de que as linhagens 
de Harkhan só podem recomendá-la: 

1956 	Ditooa, fone, cast ., pci Nameran Nhan (16-9) 

1957 	Enolina, fem., casi., por Kam('ran IKhan 112-9) 

1958 - Fogoso, mase., cast., por Kani( , i'an Nhan 1 11-9) 

1959 	Genaide, fem., cast., pai' Nordic 19-8 

1960 	Hai'khan, 1cm., cast., por Nametan Nha o (211-8) 
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1tamaraty derrotou Kaito após 

empolgante luta nos metros finais 
O Prêmio 'Primavera", na clássica distân-

cia da milha, serviu para que alguns elementos 
promissores, da geração de três anos, voltassem 
a medir fôrcas, procurando definir posições no 
panorama ainda um tanto nublado que os hori-
zontes dos potros apresentavam. Embora a pro-
va previsse sobrecargas de 2 quilos para os ani-
mais ganhadores de prova de animação, e de 3 
para os laareados em clássico ou grandes prê-
mios, houve uma absoluta igualdade de pesos, 
pois os animais que foram inscritos ostentavam 
a mesma "bagagem" de conquistas. O resultado 
deixou, inegàvelmente, subsídios técnicos de inte-
resse. 

Final dificil 

Liliput, após uma excelente partida, despon-
tou primeire e livrou, de imediato, três corpos 

Após a bonita vitória que conquistou no <Primavera», Ita-
maraty deixa a raia puxado por uni segurador. Francisco 
Irigoyen conserva em dorso a tranquilidade demonstrada 
nos momentos mais difíceis da importante carreira, 

sôbre Itamaraty, que acionava com vantagem sô-
bre Impacto; mais atrás, vinham Dakar e Kaito. 
Foi apenas no final da reta oposta, quando Kaito 
começou a progredir, que a prova sofreu altera-
ções de monta, tanto mais que Itamaraty já pro-
curava descontar o terreno que Liliput mantinha 
vantajosamente. Prosseguindo em seu avanço, 
Kaito, na curva da Vila Hípica, passou por Im-
pacto e Dakar, postando-se no terceiro lugar, e 
já ameaçando a posição de Itamaraty. Todavia, 
Liliput, quando foi iniciada a reta final, ainda 
trazia alguma folga. Forçando juntos, e progres-
sivamente com mais violência, Itamaraty e Kaito 
passaram por Liliput na seta dos 250 metros e, 
quando pareciam êles apenas os donos da prova, 
eis que Liliput reagiu, voltando a oferecer luta 
aos seus adversários. E então, os três potros se-
guiram até o disco travando um embate de altas 
proporções. Quando o disco foi transposto, eram 
pequenas as diferenças que separavam Itamaraty, 
Kaito e Liliput, que terminaram a prova na or-
dem citada. Impacto e Dakar arremataram lon-
ge dos primeiros. 
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.Já 1510 l)1e1111 reta final, Liliput. 
por dentro, (O1I'e itiii(lil 011.  pri-

meira eolocacao. itaniaratv, 
pelo centro, d o segtiiido colo-
cado, COlO Kaito, ('iii ter(eiro, 
iniciando ti Silil itl01)('lii(lit. liii-
1)i1(tO e I)akti 1' encerram o n -
(11Il'1I lote. 

Resumo técnico 

PRiiMIO "PRIMAVERA (animação) 
1.609 metros (grama) 	Para potros nacionais 
de 3 anos 	Prêmios: CrS 960.000,00, sendo CrS 
600.000,00 ao primeiro; Cr$ 180.000,00 ao segun-
do; Cr$ 120.000,00 ao terceiro; e Cr 60.000,140 
ao quarto. Aos criadores, 10 

1.0 	ITAMARATY (mase., cast., 3 anos, de São Paulo. 
poi Rarneran Khan e Fiolic, da SI ad Polaiis 
Francisco Iiigoven. 56 quilos. 

2 . 0 	R,\ IT( ) nasc.. caot., 3 anos, de São Pai lo, 1)01 

Ra\ 0 (ar 	l3anea. do Stud Alvaiada, 1)( ndico 
Garcia, 56 quilos. 

3 °  - LILIPUT (n)asc., alazão, 3 anos, de São Pai tIo. 
por Faablas e Cat'ol 1, do Haras São Bernardo 
S/A), João M. Anio mI. 56 quilos. 

4 ° 	IMPACTO (rnasc., cal .3 anos, de São Paulo, 
por Paradiso e La Chate]aine, do sr. Max P(, rI-
mao), Jose Osimo Silva F.°, 56 (10 105 . 

5. ° 	DAKAR ma-c., alazão. 3 anos, de São Paulo, 
por lilockarnoor e Queengold. do St ad Tina),  
Piei'i's Vaz, 56 quilos. 

Não correu Leopard. Tempo, 99" (grama 
leve) - Diferenças: pescoço e cabeça Cria-
dor. Haras Tpiranga (si'. Milton Lodi) - Trei-
nador, Mário Tibéi'io. 

Notas e números 

Itamaratv, depois que seus responsáveis en-
contraram a melhor forma de conduzi-lo, isto é, 
sem levá-lo a lutar de forma prematura, passou 
a render magnificamente. No "Primavera", da-
da a ausência de um animal capaz de perseguir 
Liliput, coube ao próprio Itamaraty seguir o des-
cendente de Faublas, mas, embora sustentando 
o "train", não obrigou a corrida. Na fase final, 

Na altura (Ias Pe(i!'a, (te aplegoacões, a luta era apenas 
pela dupla, já (pie Jlaiiiaiaty havia dominado a carreira. 
lia i to corre 4 , 111 te icei ro e eh go u a tempo de (1010 iii ar 
Liliput (encoberto pelo eiiccdor ) no derradeiro galão. 
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No disco, Itamaraty tem meio corpo sôbre liaito, que 
corre por fora. Liliput, junto aos paus, está encoberto, 
mas sõmente perdeu a segunda colocação por diferença 
mínima. Impacto é o quarto colocado e finalizou correu-
do muito. 

trazendo ação excelente, foi capaz de quebrar a 
resistência do vanguardeiro e, depois, de resistir-
lhe à reação e, principalmente, à arrancada de 
Kaito. 

Itamaraty, até então, correra 10 vêzes, ten-
do vencido uma prova, e obtido 4 segundos, 1 
terceiro e 2 quartos lugares. Computando-se a 
vitória no "Primavera", um primeiro passo de 
inegável valor, chega-se à conclusão de que, por 
ter entrado apenas duas vêzes descolocado, o va-
lente potro levantou prêmios no valor de Cr$ 
2.060.000,00, dos quais - o que é notável - 
Cr$ 1.060.000,00 referem-se às colocações. 

Itamar'ty é um dos descendentes do eficien-
te reprodutor Kameran Khan, animal que presta 
serviços no Haras Ipiranga, um dos mais adian-
tados estabelecimentos de criação do País. 

Pelo lado materno, é êle filho de Frolic, uma 
descendente de Djebel. Estas linhagens conju-
gadas explicam o valor de Itamaraty, cujo "pe-
digree" é, de fato, equilibrado e valioso. 

Frolic tem a seguinte produção: 

1957 	Vazia de Kameran Khan e de Fairy Ring 

1958 - Giory, fem., cast., por Fairy Ring (19-8) 

1959 - Vazia de Flamboyant de Fresnay 

1960 - Itamaraty, masc., cast., por Kameran Khan 
(25-9) 

1961 	Jangadeiro, masc., cast., por Minotauro (19-10) 

1962 	Ring Lawrencc, masc., cast.. por Rameran Khan 
(10-10) 

1963 - Coberta por Kameran Khan 
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(aintalou retorna à repesagem após a fácil vitória que 
conquistou no Prêmio «Biatilio 6onies». Joaquim Rober-
to Olguiti pilotou com acêrto a filha dc I'astnei', não 
tendo maiores dificuldades para levá-la ao veflCe(iOF. 

No Braulio Gomes, Cantalou foi 

a laureada;  Pata Moura a seguir 
As provas de animação destinadas às éguas 

de 4 e mais anos, são sempre valiosas, porquan-
to estabelecem confrontos comparativos de real 
expressão. O Prémio "Bráulio Gomes", uma 
dessas disputas, congregou apenas animais per-
tencentes a duas gerações, mas isto não signifi-
ca que tenha sido cumprido sem oferecer aspecto 
técnico sedutor. Na verdade, as mais novas 
as de 4 anos impuseram-se em tôda a linha, 
pois colocaram no marcador três de suas repre-
sentantes, antes que a primeira das mais velhas 
cruzasse o disco. O fato veio de encontro à teo-
ria esposada pela maioria dos técnicos, de que 
nos confrontos de diferentes idades, devem pre-
valecer as mais novas. De qualquer forma, esta 
"lei" jamais poderá ser tida como absoluta, por-
quanto em turf não existem cálculos maternâti-
camente absolutos. 

Correspondeu 

Cantalou, que foi á raia ostentando a con-
dição de favorita, de fato, correspondeu. A par-
tida foi boa, e várias das concorrentes aparece-
ram disputando o primeiro pôsto, muito agrupa-
das, notando-se entre elas Pensácola, Pata Mou-
ra, Cânfora e Petrovka. Foi apenas quando as 
éguas alcançaram o início da curva da Vila Hí-
pica, que Pata Moura se firmou no primeiro pôs-
to, enquanto Cânfora, Pensácola e Petrovka fi-
cavam nas colocações imediatas, correndo Batota 
no último pôsto, e Cantalou ainda sem colocaçõo 
de realce. No final da curva, Cantalou começou 
a procurar posição e, ao ser iniciada a reta final, 
Pata Moura, que era então secundada por Cân-
fora, aumentou sua vantagem, mas Cantalou, en- 
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veredando por providencial passagem junto da 
cêrca interna, avançou. Trazendo ação excelen-
te, a filha de Fastner não tardou a se aproximar 
de Pata Moura. Esta, a rigor, não chegou a re-
sistir, de sorte que o êxito de Cantalou foi cô-
modo. Cânfora manteve o terceiro pôsto. 

Resumo técnico 

PRÊMIO "BRAULIO GOMES" (animação) 
1.500 metros (areia) 	Para éguas nacionais 

de 4 e mais anos 	Prêmios: Cr$ 800.000,00, 
sendo Cr 500.000,00 à primeira colocada; Cr$ 
150.000,00 à segunda; Cr$ 100.000,00 à terceira; 
e Cr$ 50.000,00 à quarta. Aos criadores, 10. 

1.0 - CANTALOU (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Fastner e Mahdi, dos Haras São José e Ex-
pedictus), Joaquim R. Olguin, 57 quilos. 

2. ° 	PATA MOURA (fem., cast., 4 anos, do Rio Gran- 
de do Sul, por Quasi e Albaneza, do se. José Au- 
gusto Raposo Meyer). João Carlindo, 57 quilos. 

Na entrada da reta do Prêmio «Bráulio Gomes», Pata 
Moura corre na primeira colocação, com Cantalou em 
segundo, iniciando a atropelada. Batota, Agéria, Pensa-
cola, Cânfora, Paz e Petrovka completam o pelotão, pela 
ordem. 

3 	CÂNFORA (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Sayani e Lovely Bubbles, da sra. Zélia G. 
Pcixotc de Castro), Carlito Taborda, 60 quilos. 

4•0 	BATOTA (fem., alazã, 5 anos, de São Paulo, por 
Rocktella e Nepeta, da sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Jurandir Gentil, 55 quilos. 

5•0 - PAZ (fem., alazã, 5 anos, de São Paulo, por Figh-
ting Chance e Lady América, cio Stud Itacaré), 
João Roldão, 61 quilos. 

6. ° 	AGÉRIA (tem., alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Quebec e Afigura, do Stud Zuel), Luiz Rigoni, 
60 qui]os. 

70 	PENSÁCOLA (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Paradiso e Rendália, do Stud Cynthia), José 
P. Santos, 60 quilos. 

8. ° 	PETROVKA (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Bg Red e Ursa, do Stud Maxim), ,João M. 
Amorim, 54 quilos. 

Não correram: Niracaia, Camurcinha e Bro- 
mélia. Tempo, 96" e 9/10 (areia macia) 	Di- 
ferenças: sete corpos e paleta 	Criador: Haras 
São José e Expedictus (família Paula Machado) 

Treinador, Andrés Molina. 

II, 
Faltam cinquenta metros para 
o disco e Cantalou corre na 
ponta com desenvoltura. Pata 
Moura corre em segundo, cas-
tigada por J. ('arlindo. Batota 
é a terceira, com Cânfora, por 
fora, em quarto. As demais, 
agrupadas, estão batidas. 
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J'tn estilo de «(alitir>), Cutalou cruza 0 disco, com loa-
quilo Roberto Olguin acomodado em seu dorso, sem correr 
0 menor perigo de ser surpreendido, pois Pata Moura, que 
Se (010(011 cio segu 11(10, está completamentv tOla de fO(0 

Muito útil 

Cantalou pertence à classe dos animais que 
não podem ser chamados de clássicos, mas que 
devem ser catalogados entre aquéles que, frequen-
tando a esfera das provas de animação, e dos 
"handicaps". se assim se preferir, são de rara 
utilidade. 

Tendo atuado 15 vêzes, incluindo-se o Prê-
mio "Braulio Gomes', Cantalou conquistou 4 vi-
tórias, 2 segundos lugares, 2 terceiros e 2 quar-
tos. Seus prêmios somam Cri 1.450.000,00 de 
primeiros lugares, e Cri 515.000,00 de coloca-
ções, o que dá um total bastante apreciável de 
Cr$ 1.965.000,00, com a possibilidade que esta 
cifra venha a ser amplamente superada, pois Can-
tabu é animal em franca evolução técnica. 

A ganhadora do Prémio "Braulio Gomes' é 
filha de Fastner, descendente de Nearco, que tem 
tido poucas oportunidades, a despeito de servir  

num haras cujo plantel de éguas é rico e nume-
roso. Pelo lado materno, ela provém de Mahdi, 
égua desaparecida em maio de 1961, após deixai' 
a seguinte produção: 

1953 - N.N. (rnoiveW, lan' Hei neo 

1954 - Vazia de Hc'liaco 

1955 	Uiiã> a, tem., alazã, por 131ackamooi' 8-7 

1956 - - Veio! a, fim., a]azã. por Dlackaniooe i 8-7 

19.57 	Vazia de Biackamoor 

1958 	Bela Iloa, fem., cast por Nei'ü 31-8 

1959 - Cani abu, 1( , i -n., cazt., por Fasi ner 5-10 

1960 	liloodv Meg, fiem., cast., por Biackamoor 12-10 

1961 	Ahoçiou de Elackamoor 
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Leigo foi beneficiado pela pista 

pesada e não teve competidores 

A sequência das provas clássicas do mês de 

outubro, foi brilhantemente iniciada com a dispu-

ta do G.P. "Presidente da República", na distân-
cia da milha e meia. A êste clássico acorreram 
alguns dos melhores parelheiros nacionais do mo-
mento, entre êles Cajado, que reaparecia ampa-
rado por ótimos exercícios, mas cujo desempenho 
foi comprometido pelo estado anormal da pista 
de grama, terreno em que não se adaptou em mo-
mento algum do percurso. Mas o fato não pode 
ser evocado para desmerecer a vitória de Leigo, 
cujos conhecidos característicos de animal "la-
meiro" foram, mais uma vez, postos à prova, com 
os mais brilhantes resultados. E depois, a cam-
panha do filho de Mon Chéri, sob todos os pon-
tos de vista brilhante, servia de base para o seu 
desempenho, que nada teve, consequentemente, 
de casual. 
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Com facilidade 

Partida rápida, surgindo Cajado no primeiro 
pôsto, acompanhado por Fogoso e Pien, com Lei-
go no bloco intermediário, e Indômito e Bel Ami 
colocados nos derradeiros postos. Alcançada a 
curva da direita, Fogoso foi mais solicitado por 

Leigo deixa a raia vitoriosamente... O filho de Moa Chéri, 
por não ser um animal são, corre enormidade em raia 
anormal, razão por que a sua vitória, por vários corpos, 
não constitui surpresa. L. B. Gonçalves foi um pilôto 
calmo. 
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Pouco antes tia primeira passagem pelo disco, Cajado 
corre na primeira colocação, com Fogoso em segundo. 
Leigo é o terceiro colocado e Pien o quarto. Don Bo-
linha, Indômito e Bel Ami encerram o lote, em «train» 
moderado. 

seu jóquei, de sorte que. ràpidamente, atacou Ca-
jado, a quem suplantou mal foi iniciada a reta 
oposta; Leigo, avançando, foi colocado em tercei-
ro, notando-se desde logo, que sua ação era fací-
lima. No final da reta oposta, Cajado voltou a 
passar por Fogoso. Prontamente, Leigo também 
suplantou Fogoso, e foi ao encalço do vanguar -
deiro; Pien apareceu no quarto lugar, com os de-
mais agicipados, mas ainda Indômito e Bel Ami 
nos últimos lugares. Já nos 800 metros, o favo-
rito Cajado não mais eia empenhado. A impos-
sibilidade de que fôsse exigido, levou seu jóquei, 
por motivos de segurança, a abandonar a luta. 
Leigo então, com desenvoltura, passou para dian-
te, e Bel Arni, que avançava com valentia, pos-
tou-se no segundo lugar, logo seguido de Indô-
mito. Na reta final, Leigo começou a ampliar 
a vantagem que tinha sôbre os adversários. Tre-
zentos metros antes do disco, Bel Ami foi lança-
cio e, com ímpeto, progrediu, chegando a dar a 
impressão de que ameaçaria a posição de Leigo, 
mas êste, alertado por seu jóquei, voltou a se 

firmar, ganhando com autoridade. Indômito, 100 
metros antes da meta, lutou com Don Bolinha 
pelo terceiro lugar, e acabou por suplantá-lo. 

Resumo técnico 

GRANDE PRÊMIO 'PRESIDENTE DA RE-
PÚBLICA (clássico) 	2.400 metros (grama) 
- Para produtos nacionais de 4 e mais anos 
Prémios: Cr$ 1.600.000,00, sendo CrS 1.00C. 00í,0() 
ao primeiro colocado; Cr$ 300.000,00 ao segundo; 
Cr$ 200000.00 ao terceiro; e Cr$ 100.000,00 ao 
quarto. Aos criadores, 10. 

1° 	LEIGO ( mase., cast., 4 anos, de Sio Paulo. por 
Moo Chéri e Santa Relia, do sr. Paulo Piza de 
Lara),Lodgar li. Gonralves, 52 quilos. 

2.0 - BEL 	MI rnasc., cast., 6 anos, de São Paulo. 
por Rodar e liénédict no, do si. Paulo 11.
r(, il-a Velloso), Francisco Peres, 61 quilos. 
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Os animais entram na reta ti- J 
na! e Leigo corre com facili- 
dade 	na 	primeira 	colocação. 
Dou Bolinha já passou por Ca- 
jado, mas recebe o ataque de 
Bel Ami, que corre pelo centro 
da laia. 	Indómito é o último 
e inicia a sua atropelada. , 

30 	INDÔMITO (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Adil e Aldaya, dos srs. Almeda Prado & As-
sumpcão), Antonio Bolino, 59 quilos. 

t° 	DON LOLINHA (masc., tord., 4 anos, do Para- 
ná, por Quixú e Croquete, do Stud Quiproquó), 
Pierre Vaz, 59 quilos. 

5. 	PIEN (masc., alazão, 4 anos, do Paraná, por Fair 
Trad"r e Huely, cio se. Hiroshi Haia), José Alves, 
59 quilos. 

6.° 	FOGOSO (masc., cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Kamci'an Khan e Palmarelia, do Stud Rosana), 
Alekis!an Artin, 61 quilos. 

7.° 	CAJADO (rnasc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por S'a]lov Tail e Nave, do Stud Pelicano), Den-
dico Garcia. 59 quilos. 

Não correram: Coaralde, Leque e Palace. 
Tempo, 157" (grama encharcada). Diferenças: 
três corpos e seis corpos 	Criador, Haras An- 
tenor de Lara Campos 	Treinador, Roberto de 
Oliveira Filho. 

Bela campanha 

A campanha produzida por Leigo é esplêndi-
da. Êle competiu poucas vêzes - apenas 10 - 
mas numa oportunidade st5mente deixou de obter 
colocação, não se levando em conta sua perfor -
mance no G.P. "São Vicente", quando foi vítima 
de distúrbio orgânico. 

D 

Faltam menos de 100 metros para o disco. Leigo, de 
galope, aumenta a vantagem sõbre Bel Aiui, que é cas-
tigado de esquerda pelo E. Peres. Cajado retrocedeu para 
os últimos postos e Indômito, algo distanciado, já é o 
terceiro. 
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SOl tid a tolo 

Leigo obteve 6 vitórias, 2 segundos lugares 
e 1 terceiro, subindo seus prémios a Cr$ 
7.370.000,00, dos quais Cr$ 4.100.000,00 corres-
pondem às vitórias. 

O excelente cavalo nacional, malgrado ter 
tido uma campanha truncada, triunfou no G.P. 
"Raphael de Aguiar" e no Prémio "José de Sou-
za Queiroz" Por outro lado, foi o segundo co-
locado no G.P. "Derby Paulista', atrás de Ful-
gente, mas batendo Leque, Coaralde, Gabarito, 
Hit Parade e outros mais; e o terceiro no "Derby 
Sul-America no", disputado em pista encharcada, 
e levantado pelo potro argentino-uruguaio Tran-
quilo, seguido do nacional Don Bolinha. 

Leigo nasceu do cruzamento dos animais 
franceses Mon Chéri, um 'Admiral Drake", de 
quem herdou sua condição de animal resistente,  

e de Santa BeIla, que transmitiu-lhe sua perfeita 
adaptação ao terreno anormal, bem como uma 
boa dose de ligeireza, já que é ela urna descen-
dente de Phidias, reprodutor que dá filhos velo-
zes, ainda oue também "duros". 

Santa Belia tem no baias a seguinte pro-

dução: 

1955 	Horta, tem., alazã, por Guaraz 13-81 

1956 	Sem noticias 

1957 	Sem noticias 

1958 	Nelalã, fem., cast., por Moa ('hêii 10-8 

1939 - Leigo, masc., cast., por Moa Chéri 31-8 

1960 	Macana, fem., cast., por Cyro 18-8I 

1961 - Vazia de Cyro 
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Sumisión "pegou a raia anormal  

e venceu o Premio "Paul Mauge" 

A disputa do Prêmio "Paul Maugé", uma 
prova de animação destinada às potrancas argen-
tinas, importadas pelo Jockey Club de São Paulo, 
foi cercada de intensa curiosidade, uma vez que, 
na distância da milha, deveria ocorrer uma in-
tensa luta entre as competidoras, ainda que ape-
nas em número de quatro. Todavia, as esperan-
ças foram frustradas, uma vez que a pista de 
grama encharcada impediu uma movimentação 
maior. De qualquer forma, o êxito de Sumisión 
foi brilhante, e teve méritos incontestáveis. 

Apenas quatro 

Sonétka apareceu na vanguarda, assim que 
foram levantadas as fitas, mas Sumisión, pronta-
mente, atacou-a. Emparelhadas, praticamente, as 
duas potrancas correram os primeiros 300 me-
tros, enquanto Bragia e Sandalette acionavam 
depois, distanciadas. Sumisión, finalmente, lo-
grou se desprender da adversária, tendo, no final 
da curva da Vila Hípica, ampliado sua vantagem. 
Uma vez alcançada a reta final, a vanguardeira, 
longe de esmorecer, prosseguiu desenvolvendo óti-
ma ação, tanto que, a puro galope, alcançou o 
disco de sentença, distanciando Sandalette que, 
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t1 II liSiOli, galopando (0111 rara 

tle,,&'nvoltura, começa a reta ti-
Ilcil (10 I're1)io cc1'a111 \i1u9(c>) 
de fornia a não deixar dúvidas 
(1UlIIt0 a suas possibilidades de 
vitória. Sandalette é a seguil-
(Ia, com Sonitica depois; fe-
chando raia, Bragia. 

ao cabo do curta atropelada, passou por Sonética 
e Bragia. Esta última, depositária de grandes 
esperanças, não se adaptou à raia anormal. 

Resumo técnico 

PREMIO "PAUL MAUGÉ" (animação) 
1.609 metias 	Para potrancas argentinas de 3 
anos, importadas pelo Jockey Club de São Paulo 

Prémios. CrS 960.000,00, sendo CrS 600.000,()0 
à primeira colocada; Cr$ 180.000,00 à segunda; 
CrS 120.000,00 à terceira; e Cr$ 60.000,00 à 
quarta. 

1° - SUM[SIÓN (fem., cast., 3 anos, da Argentina, 
por Caiingorni e Soumise, do Maias Cuiahfc Ed-
gar Genealves. 56 quilos. 

2.0 	SANDALETTE tem., tord., 3 anos, da Argen- 
tina, por Li' Petit Prince e Sandalia, cio Haras 
Rio das Pedras Irineu Antonio, 56 quilos. 

3 °  - BRAGIA fera., alazã, 3 anos, da Argentina, por 
Magahit e Builiciosa, cio 1-laras Locivoira 1, Fran-
cisco Ii igoyen, 56 quilos. 

1. - S( )Nt:T1CA 	lera.. cast., 3 anos, da Argentina. 
por Cluswoith e Sonieidora, da Pecuária Anhu-
mas Ltda. 1 l'iert'e Vaz,56 quilos. 

Tempo, 102" e 2 10 (grama encharcada) 
Diferenças: oito corpos e um corpo - Criador, 
haras El Moio S A - Importador, Jockey Club 
de São Paulo 	Treinador, Joaquim Bueno Gon- 
salves. 

A ganhadora 

Sumisián, uma das mais prometedoras po-
trancas argentinas, dentre as que, até esta data, 
haviam esticado, fôra apresentada, antes de sua 
vitória no "Paul Maugé", 3 vézes, tendo vencido 
numa oporlunidade, e obtido 1 segundo lugar e 
1 terceiro. Seus prêmios são êstes: Cr$. . , * , , 
1.000.000,00 correspondentes aos primeiros l 
res, e Cr$ 220.000,00 às colocações, o que dá o 
total geral de Cr$ 1.220.000,00. 

Sumisión tem uma filiação preciosa, por -
quanto, pelo lado paterno, é neta de Hvperion, 
e, pelo materno, de Seductor. Trata-se, pois, de 
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Quando as competidoras alcançaram a última etapa da 
prova de animação, Suiuisión ia adiante, amplamente 
distanciada de suas adversárias. Sandalrtte e Bragia lu-
tam pela formação da dupla; Sonêtiea não aparece na 
fotografia. 

um produto que enriquecerá a criação nacional, 
dado que suas linhagens são amplamente apro-
vadas nos mais adiantados centros criadores. 
Seus irmãos maternos Socarrón e Saima, são ga-
nhadores. 

Soumise, a mãe de Sumisión, tem a seguin-
te produção: 

1956 - Socairón, masc., alazão, por Tarik (20-9) 

1957 - Sourse, fem., alazã, por Ponny Post (22-9) 

1958 	Sairna, fem., alazã, por Penny Post (26-9) 

1959 	Vazh de Relumbrón 

1960 - Sumisión, fem., cast., por Cairngoi'm (21-8) 

Os 1.609 metros cia prova especial para as éguas argen-
tinas são completados pela «lameira» Suniisiõn, que não 
deu às adversárias a tiletior oportunidade. Sandalette, 
tendo dominado Bragia, forma a dupla. Sontica não 
aparece. 
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Délos foi corrida na expectativa 

e na reta final venceu sem luta 

O Clássico E. V. de Paula Machado', verda-
deiro teste para o "Diana", a segunda prova 
da "Tríplice, Coroa de Éguas", dado os caracte-
rísticos técnicos de um e outro, e as distâncias 

1.800 e 2.000 metros, respectivamente não 
decepcionou O prevalecimento de Délos, por ou-
tro lado, não chegou a constituir surprésa algu-
ma, e teve ainda o condão de mostrar que a filha 
de Pi'osper poderia sei' apontada como valor ca-
paz de alcançar com sucesso as distâncias médias. 

Prova de valor 

Após uma partida tão rápida quão boa, Inch 
assumiu o comando do lote; todavia, não se des-
tacou, porquanto o jóquei Luiz Rigoni procurava 
poupá-la, contrariando-lhe a forma de correr que 
a levara a atuações deveras brilhantes. Délos, 
colocado em segundo, acompanhou Inch, sem que, 
todavia, oferecesse à rival luta prematura. Os-
sessione, Jybarine e Giba vinham depois. Sem- 
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pre contida, Inch entrou na reta final, notando-se 
que Délos a seguia sem dificuldade. Na fase de-
cisiva, lançada por Carlito Taborda, Délos avan-
çou sôbre Tnch e, quando se esperava que a filha 
de Pevter Platter folgasse, ou ao menos resis-
tisse, eis que ela esmoreceu, permitindo que Dê-
los por ela passasse praticamente sem luta, e 
abrisse vantagem apreciável. Jybarine, por ha-
ver dominado a parelha Ossessione-Giba, obteve 
o terceiro lugar. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO 'E. V. DE PAULA MACHADO" 
Para potrancas nacionais de 3 anos 	1.800 

metros (g'ama) 	Prémios: Cr$ 1.280.000,00, 
sendo CrS 800.000,00 à primeira colocada; CrS 
240.000,00 à segunda; CrS 160.000,00 à terceira; 
e CrS 80.000,00 à quarta. Aos criadores, 10 1 , . 

1.0 -- D1:LOS ( fem., cast., 3 anos, de São Pau lo, PCI' 

Pi'ospei' e Platina, da sra. Zélia G. Peixulo (Ir 
Castro),Caril o Tiborda, 56 quilos. 

2.' 	INCH (fem., alazã .3 anos, dc' São Paulo, por I-ew- 
ler Platter e Ramai, cio Si ud São Luiz , Luiz 
Rigoni, 56 quilos. 

3,0 	JYI3ARINE fom., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Adil e Dybarine, dos si -s. Almeida Piado & 
Assiinip(ãu ) , Lodgar E. Gonçalve, 36 quiloss. 



4.° 	GILA ( fem., east., 3 anos, de São Paulo, por De- 
tonador e Módena, do se. Mário Tavares Leite), 
Manoel Borges, 56 quilos. 

5•0 - OSSESSIONE (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Kameran Khan e Crusanda, do sr. Mário 
Tavares Leite), Dendico Garcia, 56 quilos. 

Não correu Harkhan 	Tempo, 110" e 8/10 
(grama leve) 	Diferenças: dois corpos e oito 
corpos - Criador: Haras Mondésir (Antonio 
Joaquim Peixoto de Castro Junior) Treinador, 
Mário de Almeida. 

Primeira etapa 

Embora já tivesse corrido três vêzes, inclu-
sive o Prêmio "J. B. de Paula Souza", foi esta 
vitória de Délos aquela que, efetivamente, deu 
testemunho real de suas qualidades, de sorte que 
tal desempenho pode e deve ser considerado a 
primeira etapa efetiva de sua promissora campa-
nha. Afinal de contas, o êxito de Délos foi ob-
tido às custas de uma égua do poderio locomotor 
de Inch, e isto significa muito. 

A campanha da crioula do Haras Mondésir 
é esta: 8 apresentações, das quais resultaram 4 
primeiros lugares, 2 segundos e 1 quarto, com 
prêmios que somam Cr$ 2.200.000,00 no que se 
refere às vitórias, e Cr$ 340.000,00 às colocações. 
O total geral é, pois, de Cr$ 2.540.000,00. 

Délos provém do cruzamento de dois brilhan-
tes animais: o cavalo tordilho Prosper, de curta 
mas valiosa campanha, e autêntico continuador 
das glórias de King Salmon, seu pai, e da égua 
Platina, elemento essencialmente clássico, que 
abandonou as pistas levando consigo a justa fama 
de ter sido uma das maiores éguas nacionais de 
todos os tempos. 

Iiwh, que fizera o «train» sempre contida por Luiz Ri-
goni, perdeu boa parte do terreiro; D6los acompanha-a 
tnuto de perto, enquanto Jybarin» corre em terceiro, tra-
zendo pouca ação. Finalmente, aparecem Ossessione e 
Giba. 

Aliás, Platina, que no haras tem correspon-
dido tanto quanto brilhou nas pistas, conta entre 
seus filhos com a clássica Zarza e o excelente 
Acteon que, exportado para a Venezuela, ali con-
tinua correndo muito bem, contribuindo para o 
renome dos produtos nascidos no País. 

A produção de Platina no Haras Mondésir, 
onde se acha, é a seguinte: 

1956 - Zarza, fem., cast., por Swallow Tail 3-12) 

1957 	Acteori, masc., cast., por Sayani (16-11) 

1958 - Brigue, masc., cast., por Sayani (26-10) 

1959 	Vazia de Sayani 

196)) 	Délos, fem., cast., por Prosper (28-7) 

1961 	Ensio, ma»c., cast., por Sva1lo\v Tail (6-9) 

1962 --- Fiapo, masc.. cast., por Swallov Tail (4-10) 

1963 - Coberta por Swallow Tail 

4 

J)élos, com o seu jóquei tranquilo em seu dorso, alcança 
o disco de sentença em primeiro lugar, enquanto Inch, 
a despeito de ser tida como fôrça absoluta da prova, não 
pôde ir além do segundo pôsto, embora cumprisse boa 
atuação. 
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Itamaraty demonstrou evolução 

ao vencer Narcei no "America" 

O Classico 'Arnéi'ica'' teve, nesta temporada, 
uma tríplice virtude: era mais urna disputa pre-
ciosa, no que se refere à definição dos principais 
valâres da geração nascida em 1960; poderia ser-
vir de teste cara o "Manfredo Costa Junior", ain-
da que esta prova tivesse sido fixada em data 
urna semana mais tarde apenas; e, logicamenle, 
sua condição de prova de valia na escala evolu-
tiva dos potros. Nem a todos êsses caracterís-
licos o "América" logrou corresponder, pelo me-
nos de forma plena, mas nem por isso deixou de 
ser uma esplêndida disputa, quer no que se re-
fere ao seu sentido técnico, quer no que se alude 
à sua disputa prõpriamente dita, sobretudo por-
que Itamarat, o ganhador, evoluiu de modo 
nítido. 

Reta sensacional 

A partida foi oportuna, e os concorrentes, 
apesar de sete apenas, proporcionaram um per-
curso deveras movimentado, não tanto pelas mu-
tações, mas principalmente pelas lutas. Demé-
trius apareceu no comando assim que foram al-
cançadas as filas, enquanto Narcel postava-se em 
segundo, com Itapegi, Itamaraty e os demais a 
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Momentos após a entrada da 
reta, Demétrius, por dentro, é 
fortemente atacado por Nor-
cel. Impacto corre em tercei-
ro, com Itapegi em quarto, Xc-
bir em quinto, Itamaraty em 
sexto e Kaito em último, com 
o jóquei acomodado. 

seguir, correndo Kebir e Kaito entre os últimos. 
O vanguardeiro, acossado por Narcel, moveu um 
"train" cada vez mais violento, e os outros com-
petidores, com trocas de posições constantes, mas 
de pouca monta entre si, corriam agrupados. Na 
curva da Vila Hípica, Narcel carregou mais for-
temente sôbre o vanguardeiro que, todavia, re-
sistiu sempre e, no início do tiro direto, ainda 
trazia meio corpo de vantagem, ao tempo em que 
Itapegi, então em terceiro, era atacado simul-
taneamente por Itamaraty e Kebir, que avança-
vam por fora, com Impacto depois e Kaito em 
último. Nos derradeiros 450 metros, a prova foi 
se alterando, mas aos poucos, pois Demétrius, 
embora já dominado por Narcel, resistia ainda, 
enquanto Itamaraty, um pouco mais aberto, ten-
do dominado francamente Itapegi, progredia 
avass alado ramente, com Kebir e Kaito, tentando 
avançar também à sua direita. Nas proximida-
des do disco, quatro animais corriam numa linha 
quase idêntica: bem por dentro, Narcel; quase 
pelo centro da raia, Itamaraty e, por fora dêste, 
Kebir e Kaito. A vitória coube a Itamaraty por 
um corpo escasso, tendo Narcel garantido a du-
pla com vantagem mínima sôbre Kebir que, por 
sua vez, deixou Kaito a cabeça apenas. Também 
aparecem na fotografia de praxe Impacto e De-
métrius. Na verdade, do primeiro ao sétimo e 
último colocado, não houve distância maior que 
cinco corpos. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO "AMÉRICA" 	Para potros na- 
cionais de 3 anos - 1.800 metros (grama) - 
Prêmios: Cr$ 1.280.000,00, sendo Cr$ 800.000,00 
ao primeiro colocado; Cr$ 240.000,00 ao segun-
do; Cr$ 160.000,00 ao terceiro; e Cr$ 80.000,00 
ao quarto. Aos criadores, 10. 

ITAMARATY (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Kameran Khan e Frolic, do Stucl Polaris), 
Pierre Vaz, 56 quilos. 

2.° -- NARCEL )masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Morumbi e Escarcéla, do sr. Paulo José da 
Costa), João Carlindo, 56 quilos. 

3° - KEBIR (rnasc., tord., 3 anos, de São Paulo, por 
Four HilIs e Amanita, do Stucl C. Mendes & P. 
Borges), João Manoel Arnorim, 56 quilos. 

4.0 - KAITO )masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Ravisseur (, Bianca, do Stud Alvorada), Dendico 
Garcia, 56 quilos. 

IMPACTO )masc., cast., 3 anos. de São Paulo, 
por Paradiso e La Chatelaine, do si. Max Perl-
man), Gcraldo Almeida, 56 quilos. 

6. 1 	DEMËTRIUS (masc.. torci., 3 anos, de São Paulo, 
por Ever Ready e Tunis, dos Haras São José e 
Expedictus), Francisco Irigoven, 56 quilos. 

7° - ITAPEGI (rnasc., cast.. 3 anos, de São Paulo, 
por Pevtei Platter e Libellule, do si'. Roberto 
Maluf), Luiz Rigoni, 56 quilos. 
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No disco, a vitória de Itamaraty não deixava margem a 
dúvidas, mas a luta pelo segundo lugar prosseguia acir-
rada. Narcel, por dentro, defende-se de Rebir e Kaito, 
que correm por Fora, todos IJróimos do vencedor do 
«América». 

Não correu Uanói - Tempo, 111" (grama 
leve) - Diferenças: um corpo e cabeça 	Cria- 
dor, Haras Ipiranga (sr. Milton Lodi) 	Trei- 
nador, Mário Tibério. 

Belo 'doublé" 

Em menos de 20 dias, o potro Itamaraty 
levantou duas provas significativas: o Prêmio 
"Primavera" e o Clássico "América", e o vigoro-
so filho de Frolic, com isso, totalizou prêmios no 
valor de Cr$ 2.860.000,00, dos quais Cr$ ..... 
1.800.000,00 correspondem às vitórias. 

A campanha de Itamaraty pode assim ser 
resumida: 12 apresentações, das quais 3 delas 
foram transformadas em triunfos, outras 4 em  

segundos lugares, uma delas num terceiro, e mais 
duas em quartos lugares. Assim, apenas em duas 
oportunidades o crioulo do Haras Ipiranga deixou 
de terminai no marcador. 

Itamaraty é um dos mais promissores des-
cendentes do reprodutor Kameran Khan e da 
égua Frolic, de grande origem, e que, no Haras 
Ipiranga produziu da seguinte forma: 

1957 	Vazia de Kameran Khan e de Fairy Ring 

1958 - Giory, fero., cast., por Fairy Ring 19-8) 

1959 	Sem notícias 

1960 	Itamaraty, masc., cast., por IÇameran Rhan 
(15-9) 

1961 	Jangadeiro, misc., cast., por Minotauro (19-10) 

1962 	Ralarim, mase., ca»t., por Kameran Nhan (4-10) 
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Premio "João Tobias"": Gatucha 

suplantou Galmita com dificuldade 

Éguas de 4 e 5 anos de idade foram reunidas 
nos 1.200 metros do Prêmio "João Tobias" e, ao 

cabo do cm to percurso, verificou-se que as mais 
novas haviam exercido um domínio esmagador 

sôbre as mais velhas, pois destas, a que melhor 

colocação obteve, arrematou no sétimo lugar. 

Hialeah, todavia, não pôde corresponder como es-
perava a maioria absoluta dos entendidos, uma 
vez que lhe faltou o indispensável aguerrimento; 
mas prevaleceu Gatucha, égua dotada de boas 
virtudes, como atesta sua campanha. 

Prova de velocidade 

agrupadas, aparecendo Cuva e Gatucha depois. 
Uma vez ultrapassada a variante, I-Iialeah desa-
lojou Miss Ingá, passando para a vanguarda, mas, 
prontamente, foi atacada por Gatucha, que já 
progredia com soberba ação. Renhida disputa 
teve então início, nela se envolvendo lambém Gal-
mita, que avançara aos poucos e que, 300 metros 

antes do disco, estava próxima das duas primei-
ras. Faltando 100 metros para a meta, Gatueha 
dominou Hialeah que esmoreceu bastante, uma 
vez batida, tanto que também deixou passar Gal-
mita Esta, inutilmente, tenlou desalojar Gatu-
cha, que assim obteve um formoso triunfo, 

Miss Ingá, a égua de 5 anos que melhor co-

locação obteve entre as de sua idade, apareceu 
na vanguarJa quando o "starter", em momento 

oportuno, franqueou a pista. I-Iialeah e Je Danse 
surgiram nos postos imediatos, com as demais 
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Prestes a aleancar as primei-
ras arquibancadas, Uialeali 
ponteia a prova, com pequena 
diferciuca sõbre Miss Ingá, que 
acaba de ser batida 1)0V  ela. 
Na niesina linha, e no segundo 
plano, vêm (,jt ucha, Cânfora, 
Mercê e GaInuita. 

Resumo técnico 

PRÊMIOS "JOÃO TOBIAS" (animação) 
Para éguas nacionais de 4 e 5 anos 	1.200 me- 
tros (grama) - Prêmios: Cr$ 800.000,00, sendo 
Cr$ 500.000,00 à primeira colocada; Cr ...... 

150.000,00 à segunda; Cr$ 100.000,00 à terceira; 
e Cr 50.000,00 à quarta. Aos criadores, 10 1 (' . 

1.0 	GATUCHA (fem.. alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Stiênua, do se. Orestes de Arru-
da Almeida), João M. Amorim, 56 quilos. 

2. ° 	GALMITA (tem., tord., 4 anos, de São Paulo, 
por Idaho e Naiade Asa, do Stud M.M.M.), José 
Alvas, 56 quilos. 

4,0 	CUVA )fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Sayani e Hay Harvest, da sra. Zélia G. Peixoto 
de Castro), Jurandir Gentil, 56 quilos. 

5•0 	GABRIELA (tem., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Emperor e Roca, da sra. Maria de Lourdes 
B. Nascimento), Francisco Peres, 56 quilos. 

6.° 	CÂNFORA (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Sayani e Lovely fluhblcs, da sra. Zélia G. 
Peixoto de Castro), Carlito Tahorda, 56 quilos. 

7. ° 	M1SS INGÁ (fem.. cast., 5 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Eagl(,  Pass e Liege, do sr. Cyrillo 
Borteletto), Antonio Bolino, 57 quilos. 

AGRIA (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Quebec e Afigura, do Stud Zuel ) , Luiz Rigoni, 
59 quilos. 

9,0 	JE DANSR (fem., cast., 5 anos, de São Paulo, 
DOI-  Violoneell( ,  e Capricieuse, do sr. Júlio Rui-
nho) . Tinas Bueno, 57 quilos. 

3,0 	HIALEAH (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 	10 . 0 	MEP('E (fem., alazão, 5 anos, de São Paulo, 
por Flarnboyant de Fresnay e Pan-América, do 	 P01 Cuayaquil e Pluma, do si. Raul Veiga de 
Stud Lafayette), Hoiacii' C. Silva, 56 quilos. 	 Barros), Alekisian Artin, 57 quilos. 

IM 

A prova está se definindo, um-
(Ia que haja forte luta entre 
Gatuclia (por dentro), enco-
brindo Hialeah, e (jalmita, que 
vem algo mais aberta. Várias 
outras competidoras tentam 
melhorar de !)0SiÇo, mas flã() 

lograriam maior êxito. 
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()s 1.200 metros tio Prêmio «.João Tobias» chegaram ao 
fim com o prea1eciiiieiito de (atuc1ia, cujo jóquei, preo-
(tijuitio, observa a 1)OSiÇão de (a!niita. Por dentro, e no 
tere(iro põsto, arremata a favorita- Hiahah, que atuou 
beta. 

Tempo, 74" e 3/10 (grama molhada) 	Di- 
ferenças: meio corpo e um corpo 	Criador, 
Haras Maria Isabel (sr. Orestes de Arruda Al-
meida) 	Treinador, Acilio Schiavon. 

Muito útil 

O resumo da campanha de Gatucha demons-
tra claramente o quanto ela tem sido útil, pois 
em duas oportunidades apenas correu 12 vê-
zes - entrou descolocada. Assim, obteve 4 vi-
tórias, 3 segundos lugares e 4 terceiros, somando 
os seus prêmios Cr$ 1.965.000,00, dos quais CrS 
1.400.000,00 são referentes aos triunfos. Dêstes, 
os mais expressivos foram o do "João Tobias', 
aqui focalizado, e o do Prêmio 'J. B. de Paula 
Souza", na temporada passada, ocasião em que 
Gatucha bateu Agéria, Galmita, Free Rose e ou-
tras mais, em 62' e 2 5 para os 1.000 metros,  

em pista pesada. Disso conclui-se ainda que a 
adaptação desta égua à raia anormal é perfeita. 

No que se refere à sua origem, Gatucha é 
filha do fenomenal Coaraze, que tantos animais 
de alta classe vem dando ao turf nacional, bem 
como da égua Strénua, de origem gaúcha, e cuja 
produção é a seguinte: 

1952 	N.N. morreu 	por LCj'(I Flanie 

11)53 	t r''nlia S('guflda. 1 em., (1)5)., ))OC li llfl\ 	11)1) 
(10-7 

11)54 Funn 	Sti'ênua, 	fiem.. (as •. 	por 	1 ,'mim 	Tlo\ 
13-71 

1955 Cola( o. 	rnasc., 	cas)., por 	11010! 1 	8-5 

1956 1)0(11 li, 	fem., 	Cilst., p0!' 	Idaho 	1 13-71 

1957 Sem 	notícias 

1958 Aboi - lo11 	géIIIews 	cio Qci if)I O9UO 

1959 Gatucha, 	fem., 	o Iavâ, P01' 	Coai-az( , 	(7 	1)) 

11)6)) N.N. 	( morreu 1, 	por Idaho 

11(61 Vazio 	de 	liul y 
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Nareel fêz tios 2.000 metros do G.P. «Manfredo Costa ,Jú-

nior» a sua prova de fogo. Ao seu término, o filho de 

Morunibi logrou provar que não é apenas ligeiro, mas 

também «duro». Ei-lo na foto, após o êxito, com J. 

Carlindo «up». 

Narcei fez no "Manfredo Costa" 

um valioso teste para o "Derby" 

Vários dos animais que haviam tomado par-
te no Clássico "América" foram também inscri-
tos no Grande Prêmio "Manfredo Costa Junior". 
Jurídico, que não atuara nos 1.800 metros, apa-
receu nos dois quilômetros, deixando ótima im-
pressão, mas foi batido por Narcel, que vinha de 
cumprir brilhante desempenho uma semana an-
tes. Kebir, Demétrius e Kaito também figura-
ram de forma a mostrar que o resultado do "Man-
fredo Costa Junior", se encarado sob a luz do 
retrospecto, teve lógica, pois Itamaraty, que ha-
via vencido, se desta feita foi apenas o quinto 
colocado, chegou a menos de quatro corpos do 
ganhador. 

Por outro lado, é preciso considerar que o 
importante clássico é o último dos testes real-
mente válido para o "Derby Paulista". Não ad-
mira, pois, que a sua disputa tivesse transcorri-
do em clima de grande curiosidade, sobretudo 
porque a posição dos melhores elementos de 3 
anos não estava ainda, em âmbito qualitativo, de-
finida. 

Prova de sensação 

Partida excelente, O veloz Demétrius foi 
lançado para a vanguarda e não moveu "train" 
frcuxo, colocando-se Jurídico, Declínio, Narcel e 
os demais a seguir, com Kaito e Kebir nos últi-
mos lugares. A prova sofreu alterações depois 
dos seus primeiros 300 metros, porquanto Narcel 
forçou e desalojou Jurídico do segundo pôsto; 
este, recuando, ficou escassamente separado de 
Declínio, Itamaraty e Tonante, que vinham de-
pois. Na curva da Vila Hípica, Narcel intensi- 
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1 11(11 5111 1: 	501)1 O 1 )emel i ici 	e, em 1111 o, 
ciaram o tiro direto, enquanto Itarnaratv, pelo 
centro, coii , ta emparelhado com Declínio, no ter-
ceiro lugar, ambos procurando avançar. Na al-
tura dos 300 metros Narcel por fora de Demé-
i rins, livrou pcqtiena vantagem, que pouco depois 
ampliou; D 'mc't nus então esmoreceu algo, e foi 
ultrapassado por Jurídico e IKcbir. Êstcs dois 
noDos tentaram descontar a vantagem cine  tra-
zia Narcel. Se Nebu' não prosseguiu atropelando 
com ímpeto o mesmo não aconteceu com Jui'í-
dico, que ainda chegou a tempo de arrematar 
apenas a 3 4 de 0011)0  cio vencedor. 

Resumo técnico 

GRANDE PRÊMIO "MANFREDO COSTA 
JUNIOR" (clássico) 	Para produtos nacionais 
de 3 anos 2.000 metros ( grama) Prémios: 
CrS 1.1)20.000,00, sendo CrS 1.200.000,00 ao pri-
meiro colocado; CrS 3(30.000,00 ao segundo; CrS 
240.000,00 ao terceiro; e CrS 120.000,00 ao quar-
to. Aos criadores, 10 

1.' 	NAIJCJ'L 	nase., east., 3 anos, de São Paulo, 
p01 Mci 11011)1 1' Fseci'céla, do si. Paulo José da 
Cosi a 	João Ca rI ndo, 5(; quilos. 

2. 	.JIIRtDI( 1) 	mase., casi .3 anos, de São Paulo, 
ii' 5Jo'l ai 1' Tuna. da Pi euãria Anhurnas LIda. 

Víiz,56 cio  los. 

3° 	KhHhId 1 masc., toi cl., 3 anos, de São Paulo, por 
Fui i' H ilIs 1 Arnanita. (lo SI ud C. Mendes & P. 
floi'g('), João M. Amocim, 56 (1) 11105 . 

DEM1TRIc'S rnasc'., toid., 3 anos, de São Paulo, 
por E\ ir Readv e 'funis, dos Haras São José e 
Expedicl lis , Gastão Massoli, 56 quilos. 

ITAI'IIARATY masc ('ast.. 3 anoi, de São Paulo, 
por Karneran Khan e Fiulie, do Stucl Polaiis 1 

Antonio 1)olino, 56 quilos. 

011, 

! 

• 	 g. 

4.,  

• 	 , 

Nos iiwtros iniciais do tiro direto, o jóquei de Nareei, 
,João ('aiiindo. pressentindo que cloniinai'ia 1)cmét rias, que 
('0111' tia vanguarda, ol li a pala trás. 1 ta um i'at y vem de-
pois, etapa i'i'i lindo com Doe li ti io. Os outros cor tem agru -

pado ,'. 

	

6 1 	NAITO 1 mase., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Ru\ isseul e 11ianc'a, do Stiid Ah orada), Luiz Ri-
goni, 56 quilos. 

	

7. ° 	DFCLINI() 1 masc., torcI .3 anos, de São Paulo, 
por Sva]Iow 'I'ail e (Sui uusel, da si'a. Zélia G. 
Peixoto de Castro), Cai'lito Tahui'da, 56 quilos. 

	

.° 	TONANTE )masc., rasi., 3 anos, de São Paulo, 
pot' Indocil e Hydé. do Haras Faxina), Joaqcun 
R. Olguin. 56 quilos. 

Tempo, 126" e 3 10 (grama molhada) 
Diferenças: três quartos de corpo e dois e meio 
corpos - Criador: Remonta e Veterinária do 
Exército -- Treinador, Antonio Fabbri. 

Fato curioso 

Quase no iii cio da reta final, Na roel, que está heni lii nt o 
da Ci' loa i nte iii a, i'esi si e a Jurídico, (J (te in ,4iste S€' 111 

hi' hir ('Orre pi'oxii no • com 1 iam a ral y mais por fora, e n - 
(Itianto Detudi tios, Itaito e Declínio véni adiante cio 
Tonante. 

Narcel, um dos mais atuantes produtos da 
última geração, após as vacilações dos "primei-
nos passos", começou a mostrar qualidades, evo-
luindo de corrida para corrida. O curioso é que 
suas duas primeiras vitórias foram obtidas por 
desclassificação dos adversários. Quando de seu 
êxito inicial, Avvocato, que havia chegado adi-
ante dêle, foi distanciado, porquanto havia obs-
tado a sua vitória, tendo o seu jóquei empregado 
"partidos" condenáveis. Depois, no G.P. "Ante-
nor de Lara Campos", quando Scherzo e Nai'c'eI 
se envolveram em luta, nos últimos 300 metros, 
o filho de Roval Foi'est, demasiadamente baldoso, 
correu para dentro, assim impedindo que o rival, 
que reagia, ocupasse o primeiro lugai'. Também 
nesta oportunidade, ouviu-se o "sino de reclama-
ção — , e Scherzo foi desclassificado em favor do 
adversário. 

Essas duas vitórias "indiretas -  criaram, co-
mo é natural, ambiente de pouca confiança para 
os futuros desempenhos de Narcel; mas êle, longe 
de mostrai' que não "merecia" os triunfos alu-
didos, provou que é melhor do que suas exibições 
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it V. 
Eni frente às tribunas sociais, 
Narcel, 	corajosamente, 	aciona  
com vantagem sôbre o reniten- 
te Jurídico; kebir ainda resiste 57 
a Itaniarat.v e, por dentro, De- 
inétrius 	procura 	reacionar; 
Kaito e Declínio próximos; To- 
riante mais longe. 

haviam deixado antever. Tanto isto é verdade, 
que êle voltou a atuar com realce, culminando 
seus desempenhos com a vitória no "Manfredo 
Costa Junior", uma das mais importantes provas 
destinadas aos animais de três anos. 

A campanha de Narcel é a seguinte: tendo 
corrido 11 vêzes, venceu 3 provas, uma delas co-
mum, e as duas outras clássicas, bem como ob-
teve mais 3 segundos lugares, levantando prê-
mios no valor de Cr$ 3.100.000,00, dos quais Cr$ 
2.600.000,00 são referentes aos triunfos. 

Narcel herdou de Morumbi não apenas a li-
geireza, mas também o "espírito de luta", o que 
lhe tem valido condições para correr com realce 
em distâncias relativamente longas para os ani-
mais de sua origem paterna. 

Pelo lado materno, êle nasceu de Escarcéla, 
égua nacional por Wood Note, o que explica o 
êxito de Narcel em distância acima da milha; 
Escarcéla, no haras, tem em Narcel o seu pri-
meiro produto, nascido na secção campineira da 
Remonta e Veterinária do Exército, que ano após 
ano aprimora os seus serviços, criando sempre 
melhor. 
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No instante em que o disco é alcançado, Narcel triunfa, 
conservando a vantagem que tinha sõbre ,Jurídico, 200 
metros ante,. kehir a seguir. Itaniaraty (por fora) es-
Inoreceu, e foi batido por Denn1ritis. haito termina em 
sexto. 
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Pha*ius moveu o "train" da prova 

e concretizou excelente marca 

Embora ''chamado" para animais de 4 e mais 
anos, o Prêmio 'Santos Dumont'', prova de velo-
cidade, em pista de areia, só reuniu animais de 
duas gerações: produtos nascidos em 1959 e 1958. 
Foi, pois, um páreo de comparação mais estreito, 
mas nem por isso menos interessante, tanto mais 
que congrecou alguns paralheiros "especialistas' 
em distãnc: acanhadas e na pista arenosa. O 
êxito do ganhador Phajus foi valorizado pelo 
tempo por êle assinalado, de 75" e 4 10, sem 
dúvida, muito bom, pois a pista estava pesada. 

Percurso do rigôr 

Orcino foi decididamente lançado para a van-
guarda, após uma ótima largada, mas não chegou 
a abrir vantagem apreciável, porque Phajus, que 
havia partido pelo centro da raia, forçou violen-
tamente e, no início da curva da Vila Hípica, já 
era o primeiro. Gridge, que também passou por 
Orcino, ficou em segundo, vindo Corumbá em 
quarto. No final da curva, Gridge, que vinha 
sustentando o violento ritmo imposto por Phajus, 
tentou se aproximar do vanguardeiro, mas, uma 
vez iniciada a reta final, Phajus voltou a ampliar 
sua vantagem. Duzentos metros antes do disco, 
Gromar realizou sua atropelada, logrando passar 
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Iin «('speealista» na pista de 
arca e em distâncias curtas, 
em conseqtwncia da alta veo-
cdade de que é dotado, Phajus 
encontrou no Prniio «Santos 
Dumont» Oportunidade para 
pôr em «tisO» as suas vtrtuds, 
logrando vencer. 
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A curva da Vila Hípica foi ven-
cida; Phajus, em boa velocida-
de, aciona na vanguarda, aconi-
panhado por Gridge, enquanto 
Orcino e Corumbá correm em-
parelhados, a seguir; nos últi-
mos postos, agrupados, vêm 
Código, Ingênuo e Gromar. 

por Gridge, mas foram inúteis os seus esforços 
para alcançar Phajus que, valentemente, resistiu 
até o disco. Ingênuo, que também passou por 
Gridge, obteve o terceiro lugar. 

Resumo técnico 

PRÊMIO "SANTOS DUMONT" (animação) 
- Para cavalos nacionais de 4 e mais anos 
1.200 metros (areia) - Prêmios: Cr$ 800.000,00, 
sendo Cr$ 500.000,00 ao primeiro colocado; Cr 
150.000,00 ao segundo; Cr$ 100.000,00 ao tercei-
ro; e Cr 50.000,00 ao quarto. Aos criadores,  

1.0 	PHAJUS (masc., alazão, 4 anos, do Paraná, por 
Go Drke e Jungia, do sr. Antonio Sailum), Nel-
son Pccira, 53 quilos. 

2.° 	GROMAR (masc., alazão, 5 anos, de São Paulo, 
por Pevtei' Platíer e Kamar, do sr. Roberto Ma-
luf), Luiz Rigoni, 59 quilos. 

30 - INGÊNUO (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Adil e Inocencia, dos srs. Almeida Prado & 
Assumpcão Horacir C. Silva, 56 quilos. 

40 	GRIDGE (masc., cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Pewtrr Platter e Hawkridge, do se. Francisco 
Dei Vecchio), Dendico Garcia, 57 quilos, 

5. 0 	CORUMBÁ (masc., alazão, 4 anos, de São Paulo, 
por Helíaco e Uberlândia, dos Haras São José e 
Expedictus), Francisco Pei'es, 55 quilos. 

6." - ORCINO (masc., cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Guaycurú e Irvana, do Haras Jaberave), Joaquin 
R. Olguin, 52 quilos. 

Nelson Pereira, o jóquei de 
Phajus, mantém o chicote en-
tre as orelhas tio animal, en-
quanto Gromar, castigado, após 
ter passado por Gridge, pro-
cura descontar terreno. Co-
rumbá, por dentro, vem depois, 
tom Orcino perto. 
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CÓDIGO rna-ic., cal.. 4 anos, (9' São Paulo, por 
\\ a!10 	Tail ' ( )i1ia, do si'. Gabriel Moiilatlet 

a Aitin, 53 ciulos. 

7. 

 

Tempo, 75" e 4 , 10 (areia pesada) 	Dife- 
renças: meio corpo e três corpos 	Criador, Fa- 
zc'nda Santa Ângela (sr. José Bastos Padilha) 
Treinador, José Silvestre de Souza. 

Grande veloz 

Phajus. nos últimos tempos, revelou-se um 
"especialista" em distâncias curtas e na areia. 
Sempre que atuou em provas com tais caracte-
islicos, mor) rou alta eficiéncia, não raras vêzes 

rui' recndendo os animais que eram apontados 
como os mais prováveis ganhadores. Se a cam-
panha do útil paranaense está repleta de altos e 
baixos, tal coisa é devida ao fato de seus respon-
sáveis terem custado a atinar com as provas que  

melhor con inham às tendencias do neto paterno 
de Admiral Drake. 

A campanha de Phajus é compreendida p01' 

16 apresenlaçoes, 4 das quais foram transforma-
das em vitórias, coi'respondendo-lhes CrS 
1.430.000,00, bem como 6 segundos lutres, 1 ter-
ceiro e 1 ca'arto, tocando a tais colocações a soma 
de CrS 735.1)00,00; assim, os prémios obtidos por 
Phajus somrm CrS 2.185.000,00. 

No (lu( ,  se refere à origem de Phajus, é êle 
filho de Go-Drake, cavalo que leve escassas opor-
luniclades na reprodução, e da égua nacional Jun-
gia, que deve ser a maior 'responsável" pelas vir-
tudes de grande veloc'ista, evidenciadas pelo ani-
mal aqui focalizado. 

O 'turf-recoi'd" de Jungia é o seguinte: 

1952 	Oml)haliei, rnasc., cast., pai Bahaii (11-11) 

1959 	Phtij,s, mac., alazão, pai' Go-I)i - ako 26-1)) 

199)) 	Quii'i, rntISe., cast., ia) 	11ahui'i 	30-109 

1961 	Caviúna, fem., alazã, por Guu curO 15-10) 
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Leigo vence o "29 de Outubro" 

e ratifica a sua superioridade 

O mês de outubro, que fôra iniciado com a 
disputa de um Grande Prêmio de real expressão, 
o "Presidente da República", foi encerrado com 
outra prova de igual quilate, ou seja, o G.P. "29 
de Outubro". Entre essas disputas há fortes 
pontos de identidade: a distância - 2.400 me-
tros - e o duplo prevalecimento do mesmo ca-
valo: Leigo. Nestas condições, o flho de Mon 
Chéri, que já era tido em alta conta, mais ainda 
se firmou como animal de alta classe, capaz de, 
num futuro próximo, bem defender o prestígio 
crescente da criação nacional, nos confrontos de 
caráter internacional. 

(raig 	an 	Eraji 
.\laid of t1( 	M j,,t 

ADMLR%L 

I)RAKE 
pearmint 

ri tieky 	Li êg e 
(once rt na 

Esar 
Arnfnrtas 

Persephoiie 

Z i'oii MY 1A)VI 

Najmi 
(ran(l 	iara,le 

Chivaliy 

LEIGO 
No mesmo estilo 

Leigo triunfou no mesmo estilo do G.P. 
"Presidente da República": a partida foi rápida 
e excelente, tendo despontado Cajado, com Chi-
rúa e Leigo nos postos imediatos, ficando Palace 
no quarto lugar, enquanto Indômito e Legue apa-
reciam nos últimos postos. Na curva da direita, 
Palace começou a progredir e, assim que foi al-
cançada a reta oposta, passou, sucessivamente, 
por Leigo, Chirúa e Cajado, tomando a ponta. 
Duzentos metros mais, e Leigo dominava Chirúa, 
tomando para si o terceiro pôsto, mas a égua 

L'ha ros 
1' lia ris 

(arIsslrna 

- I'HiDi.A'A 

Gay 	(riisader 
i+oika 

1('(Pkir à (.eur 

Bienhiim 
J'ampeiro  

Fie 	Grieche 

z SANTA PAULA 

I.e 	(,ros 	'iIorne 
Margarita 

Santa ia ruara. 

Paulo -- 

Leigo, no galope de apresenta-
cão, demonstrou que se eneon-
lia em ótima forma, graças a 
competência indiscutível de Ro-
berto de Oliveira Filho. O (les-
cendeiite (te Santa Beila estava 
disposto e em carreira voltou 
a. ratificar a sua classe. 

... 



Na altura (la., Pedias (ii' apre-
goauo('s, na primeira pasagen1 
Cajado (01V)' na prinleira ('010-
cação, com ( 'h ir cia 4' m segundo 
e Leigo efli terceiro, com Pe-
quena Nalitagv111 ;Ôbre Pa a ip. 
Apare- em ai tida h.n ock 0111,  
1)oii Rolinha e l"ulgeiitc, 1)01' 
dentro. 

tordilha permaneceu próxima. O contôrno da 
última curva foi feito sem maiores alterações. 
Prosseguindo na vanguarda, e ainda com firmeza, 
Palace entrou na reta final, ocasião em que Ca-
jado e Leigo, progredindo juntos, tentaram al-
cançá-lo. Enquanto Cajado em breve esmorecia, 
perdendo progressivamente sua ação, Leigo con-
tinuava avançando cada vez com maior ímpeto. 
Assim, em frente às primeira arquibancadas, 
Leigo igualou a linha de Palace; pouco depois, 
passava pelo adversário, a quem, definitivamente, 
iquidou, abrindo maior vantagem e vencendo co-

mo autêntico campeão. Palace não permitiu que 
Don Bolinha dêle se aproximasse o suficiente 
para arneacar-lhe a posição, quando o torclilho 
bateu Cajado e tentou progredir. 

Resumo técnico 

GRANDE PRÊMIO '29 DE OUTUBRO" 
(clássico) 	Para produtos nacionais de 4 anos 

2.400 metros (grama) 	Prêmios: Cr$ ...... 
1.600000,00. sendo CrS 1.000.000,00 ao primeiro 
colocado; Cr$ 300.000,00 ao segundo; CrS ...... 
200.000,00 ao terceiro; e Cr$ 100.000,00 ao quar-
to. Aos criadores, 10 

1." 	LEIGO mace.. c- ast., i anos, cie São Paulo, por 
4Inn Chei'i e Santa flUa, do 51. Paulo Pica cio 
Lara), Lodogar E. Goncalves .57 quilos. 

2. -  PAL .C1' 	mace., cast., -1 anos, cio Paianã, por 
flahari e Facavay. cio Stad Suo Vic'on) o O 11o-
i'aeh' C. Silva, 57 quiloc. 

3.'' 	DON BOLINHA ( masi',. 1 ind., 1 anos. dc) Pa- 
raná, p01 Qoixá e Ct - oqnote, cio Sinci Quipro-
quó), Piui'rv Vaz, 57 quilos. 

1.' 	("AJá D() 	mace., cast., 4 nnc)s, cio São Paulo, 
por Svallow Tail e Nave, cio Stud Pelicano 
J)endieo Gaiola, 57 ( 1 01105 . 

5." 	. LEQUI" rnasc., alazão, 4 anos, de São Paulo. 
por SIno (héii i' Es! tEu Azul, cio Sr. Thc'otonio 
Pica cio Lara , Luiz Rigoni .57 qoiloc. 

.. \_ 

(ititiido OS animais (OiltOrnii'atïi ii última eura 4' e11 
traritni na teta final tio (raiitle Pienlio «29 de Outubro», a 
si! Uacão esta a ind eu ii ida. ( aJad o, Lei go, l'a lace e D011
Bolinha     figuram nas co 1 ocaeõt s p ii 1) ci pais. Leque t O 
último. 



Iniciada a reta final, Palace 
força a primeira colocação, mas 
Leigo também progride com 
melhor acão. Chirúa corre jun-
to aos paus, perto tios pontei-
ros. Os demais competidores 
estão pràticamente na mesma 
linha. 

Faltam sõmente 200 metros e 
a luta pelas colocações princi-
pais está definida. Leigo do-
mina Palace e foge para o (fis-
co. Don Bolinha é o terceiro 
colocado e Cajado, junto aos 
paus, corre em quarto. Chirúa 
está em quinto. 

; 

f; 

1 

A 100 metros do disco, a van-
tagem de Leigo sôbre Palace 
é maior. Dou Bolinha, casti-
gado, conserva o terceiro pó ,,- 
to, pois a ação de Cajado, em 
quarto, é débil. Chirúa, come-
ça a parar, tendo a seu lado 
Fulgente, Leque e Indômito. 



G. 	F'1.TIk1l'I"1' .l'F 	niase., (lo/ão, 1 omol, (lo Suo Riu - 
lo, por ,Jaliul j ( 1)a1dulla, (lo Stud Guiu á), Ale-
kisiun Ai) in, 57 (101 los. 

7.' - INDÔMITO masc., cast., 4 anos, (te São Paulo, 
por Adil e Aldava, dos si-.,;. Almeida Prado & 
Assumpção , Antonio Bolino, 57 quilos. 

8 ° 	KNOCK-OUT (mase., cast., 4 anos, de São Pau- 
lo, poi Roal Foissi e Rainy, do IIoias São 
Belnal'clo S/A), João M. Amotim, 57 quilos. 

9° 	CHIRITÁ tem., 101(1., 4 anos, de São Paolo, 1)01' 

I'Iosp(u' (' 1iosinhi. do Stud Maiopi), José Alves, 
55 (1Wo 

10.0 	FAIIITO 	misc., east., 4 anos, de São Paulo. 
Por Coaioze e Ponta Porá, do SIud Pil'atinin-
ga), João Carlindo, 57 quilos. 

Tempo. 154" e 3/10 (grama pesada) 	Di- 
ferenças: dois e meio corpos e quatro e meio cor-
pos - Criador, Haras Antenor de Laia Campos 

Treinador, Roberto de Oliveira Filho. 

Grande ganhador 

A bela campanha do cavalo Leigo vai ex-
plicada na matéria alusiva ao G.P. "Presidente 
da República", por éle também levado de venci- 

da. 	Mas, O') flUfliet'()S (11,10 d ela cot'i'espondem 
devem ser repetidos, uma vez que lotam efll'i-
quecidos jor êsle nõvo laurel, que significou, além 
dos louros do triunfo, mais um milhão de cru-
zeiros. Assim, Leigo atuou 11 vézes, conquis-
tando 7 primeiros lugares, 2 segundos e 2 ter-
ceiros, com prêmios que somam Cr$ 8.370.000,00, 
dos quais Cr$ 5.100.000,00 correspondem aos pri-
meiros lugares. 

Também os dados referentes à origem do 
excelente cavalo nacional foram fornecidos pági-
nas atrás, mas vamos dá-los de novo, para maior 
reafirmação do valor do crioulo paulista, que 
descende de Mon Chéri, animal com origem de 
fundista, e de Santa BeIla, égua por Phidias, e 
cuja produção no haras é a que se segue: 

1955 11011)1, 	tem., 	11)1I)ã, 	por Couro, 	(13-8) 

1956 Sem 	1101 1C15 

1957 Sem notícias 

1958 Relalá, 	tem., 	cast., 	por Mon 	Chéii 	(10-8) 

1959 Leigo, 	masc., cast., por Mon Chéi'i 	(31-8) 

1960 - Macaia, 	tem., 	cast., 	por Cyro 	(18-8) 

1961 Vazia de Cyro 

0o4 0/0  

'.50 	 05 

- 

550 	 55555 (15555555555550 50 	 550550500055 5150555550 55 	'"".4), « 000004)Oo 5°  "51510510 0"' 5/',f 05 	 o' 00054,4/ '0 51 	0' 05 05,00005'. O 5505 

(on1 (lesenvoivUtura, COIiti(I0 por L. B. (oiieaIves, Leigo 
atinge o disco e vence o Grande nde Prémio «29 (li' Outubro». 
Pa lace, que  voltou a correr Com destaque, finaliza em 
seglln(io, (0111 t)øii BOiilllllt em terceiro. Cajado é o quarto 
()oio()a(iO. 
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• 	 Cavalos de corrida, passeio e tracao, 

potros em treinamento, reprodutores de 

tôdas as espécies, animais em prepara-

ção para exposi ções ficam em ponto de 

bala com Clotiamina-12. Combinação 

vitamínica ideal, Cotiamina-12 estimu-

a o apetite e o crescimento, atua como 

tônico geral sendo especialmente indi-

cada para animais submetidos a intenso 

trabalho muscular. Cotiamina-12 pre-

vine as doenças carenciais provocadas 

por deficiências das Vitaminas Bi e B12. 

nU, 0.1:. Squibb-Mat/iieson 
DIVISÃO AGRO-PECUÁRIA DA 

ERSQUIBB & SoNs,SA MATHIESON 

Av. João Dos 2758— Tel. 612141 - End. Tel 'EPSQUIBS - C PostoF 7225— Soo PoeJo 



Fato Excepcional: 

4** 

A vitória de Dulcineia na França 
Franco Varola 

No dia 22 de setembro, no formoso Hipó-
dromo de Maison-Laffitle, situado nas cercanias 
de Paris, ocorreu um fato de excepcional impor-
tância para a criação nacional de animais de 
puro-sangue de corrida: a primeira vitória de 
animal brasileiro em solo gaulês. A autora do 
feito foi a potranca paulista Dulcinéia, produto 
do Haras Guanabara. 

Dulcinéia fóra vendida à sra. Mariotti, cria-
dora francesa, no inicio do ano; em janeiro mes-
mo foi enviada para a Europa e, depois de cui-
dadoso treinamento, após período de adaptação, 
estreou da forma mais auspiciosa possível. 

O ''Piix Ia Garonne'', vencido pela égua na-
cional, foi disputado na distância de 2.400 me-
tros, com o prémio de dois e meio milhões de 
cruzeiros. Dulcinéia derrotou um seleto lote de 
animais, tendo Alice, meia-irmã do "crack" Right 
Royal, obtido o segundo põsto. 

É preciso dizer que Dulcinéia, de nascimen-
to sul-americano (1. de agôsto de 1960), compe-
tiu com animais seis meses mais velhos do que 
ela, consequentemente. Trata-se de uma égua de 
esplêndido físico, primeiro produto da excepcio-
nal Dulce (Royal Forest e Duty, por Embrujo), 
resultante dc seu cruzamento com Coaraze (Tour-
billon e Corrida, por Coronach) 

Dulce, a primeira "tríplice coroada" no cer-
tame destinado ao seu sexo e disputado no Hipó-
dromo Paulistano, cumpriu uma campanha es-
nlêndida, tendo levantado prêmios que somaram 
Cr$ 7.969.500,00. 

Atuando em três temporadas, a alazã do 
Stud Seabra triunfou nas seguintes provas clás-
sicas: "Diana" (2.000 metros), "Barão de Pira-
cicaba" (1.609 metros), "João Cecilio Ferraz" 
(1.500 metros), "Silvio Alvares Penteado", duas 
vézes (2.00) metros), "Derby Paulista" (2.400 
metros) , "São Paulo", quando então correspon-
dia ao "Derby Sul-Americano" (2.400 metros), 
"Jockey Club" (3.000 metros), "Marciano de 
Aguiar Mo':eira" (2.400 metros), "Consagração" 
(3.000 m(4ros), "José Gualhemozin Nogueira" 
(2.400 metros), 'Criação Nacional" (2.400 me-
tros) , ''Dezesseis de Julho'' (2.400 metros), ''25 
de Janeiro" (2.400 metros). Venceu ainda uma 
prova comum, a primeira de sua campanha, bem 
corno obteve o segundo lugar nos Grandes Pré-
mios "Ipiranga", "25 de Janeiro" e "29 de Ou-
tubro''; e n terceiro, nos Grandes Prêmios ''Jo-
ckey Club Brasileiro" e "Linneu de Paula Ma-
chado". 

Dulce, além de Dulcinéia, produziu Dulciana, 
por Cobalt, nascida em 1961, bem corno uma po- 
tranca, filha de Nisos, nascida nesta temporada. 

A propósito da vitória de Duleinéia, que am- 
plia os horizontes do mercado ml cn'nacional para 
os puro-sancue criados no Brasil, TURF E FO- 

MENTO recebeu do renomado técnico Franco 
Varola, um interessante trabalho. 

O ilustre articulista tem sua palavra acata-
da em todos os centros hípicos adiantados do 
mundo, e seus trabalhos vêm sendo publicados 
nos mais prestigiosos órgãos especializados da 
Europa e das Américas. 

É êste o seu trabalho: 
A vitória da égua Dulcinéia, da criação Sea-

bi'a, em Paris, além de confirmar as possibilida-
des internacionais dos melhores produtos da cria-
ção brasileira, oferece margem a um estudo de 
dosagem de sangue e de linhas clássicas, o que 
faremos, baseado na seleção dos melhores repro-
dutores dêste século, apresentada no livro de 
nossa autoria "Stalloni Capirazza da] 1900 ad 
oggi", e em ulteriores estudos sob o título "Ana-
lysis of Trends", apresentados no jornal "Lo 
Sportsman", de Milão, e traduzidos pelas publi-
cações especializadas francesas, alemãs, inglêsas, 
canadenses, venezuelanas e argentinas. 

Baseia-se, tal estudo, na divisão dos mais 
importantes reprodutores em cinco grupos dis-
tintos, chamados, respectivamente, brilha ates, ia - 
tei'mddios, clássicos, robustos e profissionais. que 
são, em outras palavras, as cinco fundamentais 
maneiras de ser do cavalo de corrida, e aos quais 
pertencem os seguintes reprodutores: 

Brilhantes 	Phalaris, Fairway, Hyperion, 
Nasrullah, Cicero, Orby, Fair Trial, Panorama, 
Pharis e Ncarco. 

Intermédios 	Pharos, The Tetrarch, King 
Salmon, Bi-- Game, Black Toney, Congreve, Ha-
vresac II e Ticino. 

Clóssico 	Svynford, Blandford, Blenheim, 
Rock Sand, Tracery, Gainsborough, Tourbillon, 
Count Fleer, Buli Lea e Prince Rose. 

Robustos 	Teddy, Asterus, Bois Roussel, 
Alcantara 11, La Farina, Chateau Bouscaut, Ad-
miral Drake, Ortelio, Chaucer, Rabelais, Spear-
mint, Sunstar, Oleander e Fair Play. 

Profissionais - 	Dark Ronald, Son-in-Lav, 
Precipitation, Hurry On, Alyciclon, Bayardo e 
Solario. 

A divisão exposta permite calcular a dosa-
gem do cavalo conforme as qualidades que se de-
seja ressaltai' ao efetuai' o cruzamento; constitui, 
assim, uma atualização das dosagens de Vuillier, 
porém, numa forma mais elástica, e calculada 
sôbi'e um maior número de animais., devido à 
grande expansão numérica do contingente de pu-
ios-sangue nos últimos anos. Aliás, o número 
de 50 reprodutores, em certos casos, é insuficien-
te, motivo pelo qual estamos preparando uma 
atualização da tabela acima exposta, que inclui-
rá mais 50 reprodutores de todos os países, per- 



l)uice, montada por FfflhiCiMCO Irigoyeii, faz o «canter» 
para o G.P. «São Paulo», que levantou brilhantemente. 
Teve a égua paulista uma campanha valiosa, pois não 
só foi líder de sua ala, alas bateu ta,nbéni os machos. 

fazendo assim um total geral de 100 garanhões, 
aquêles que deveriam ser os 100 animais genea-
logicamente mais importantes déste século. En-
tretanto, no presente comentário, limitar-nos-
emos aos 50 reprodutores discriminados. 

O método padrão por nós seguido no cál-
culo da dosagem, consiste em calcular o número 
de reprodutores de cada grupo, presentes no "pe-
digree" examinado, obtendo, assim, uma série de 
5 algarismos que chemamos "diagrama" do ani-
mal em questão. 

Em seguida, separamos o total do primeiro 
grupo (brilhantes), e somamos os algarismos dos 
quatro grupos restantes, dividindo o total assim 
obtido pelo número do grupo brilh entes; o resul-
tado obtido é chamado de índice de consistência 
do cavalo examinado. 

Êste procedimento é, obviamente, subordina-
do a uma previsão básica, isto é, que seja dese-
jável, para o criador de qualquer parte do mun-
do, concentrar-se nas linhagens de provada re-
sistência e duração, e não nas linhagens de puro 
brilho. Os resultados das recentes provas inter-
nacionais parecem estar de acõrdo com nossa fi-
xação. 

Para, enfim, apreciar o índice de consistên-
cia, calculamos um algarismo igual a 4 que de-
veria ser o mínimo indispensável a um cavalo 
com pretensões clássicas internacionais, e consi-
deramos insuficiente para tal fim, qualquer ín-
dice abaixo de 4, e superabundante qualquer ín-
dice acima de 4. Naturalmente, existem exceções 
à regra; às vêzes, o "pedigree" não pode ser tra-
tado dessa maneira tão mecânica, e apresenta 
índice em contraste com as atuações do cavalo. 
Por isso, estamos preparando uma lista suple- 

montar de mais lo nomes, que poderá corrigir 
as eventuais falhas do nosso sistema atual. 

Voltando à égua Dulcinéia é a seguinte a 
sua dosagem, à luz do método "Stalioni Capi-
razza": 

Brilhantes 	Hyperion e Phalaris 	total 2. 
Intermédios - Congreve e Pharos - to-

tal 2. 
Clóssico - Tourbilion, Gainsborough, Tra-

cery e Rock Sand 	total 4. 
Robustos 	Teddy, Spearmint, Bois Rous- 

sel, Vatout. Rabelais e Chaucer 	total 8. 
Profissionais 	Hurry On e Bayardo - to- 

tal 2. 
O diagrama de Dulcinéia é, portanto, 2-2-4-

8-2, e seu índice de consistência é expressado por 
16:2 = 8, bem superior, assim, ao mínimo exi-
gido pelo sistema. Observe-se, ainda, que o dia-
grama de Dulcinéia é singularmente equilibrado, 
com pouca ênfase nas asas, e bastante ênfase no 
centro, notEndo-se que a dosagem "robusta" é 
maior do cue qualquer outra, e isto proporciona 
à vitoriosa égua brasileira sua configuraçáo tí-
pica de anmal lutador, resistente e "durável". 
Se a ênfase fôsse, ao contrário, sôbre o primeiro 
ou o segundo algarismo, indicaria urna prevalên-
cia das características simplesmente brilhantes, 
que são muito desejáveis a curto prazo, porém 
menos compensadoras a longo prazo. 

Note-se, enfim, que o cálculo da dosagem em 
causa serve tanto para apreciar a individualidade 
do cavalo (no caso égua) em si, quanto para cal-
cular a conveniência de cruzá-lo (ou cruzá-la) 
com um determinado produto, isto sempre de 
acôrdo com o objetivo que o criador tenha em 
mira alcancar. 

55 



Em Deuvilie: 

Vendidos cinco Filhos de Escorial 
Os leilões de potros levados a efeito, no mês 

de outubro, em Deauville (Fiança), um dos mais 
adiantados centros do mercado mundial do puro-
sangue, trouxeram uma grata notícia para os 
brasileiros: os primeiros filhos de Escorial ha-
viam conquistado preços elevados e, no cômputo 
geral, o reprodutor nacional aparecia como um 
dos garanhões cujos produtos melhor aceitação 
tiveram. Ora, tal fato se revestiu de foros sen-
sacionais, porquanto convém lembrar que Esco-
rial não tinha ainda feito prova de qualidade, 
pois os animais enviados ao "tattersall" eram os 
seus primeiros descendentes. Por outro lado, na 
mesma oportunidade, foram oferecidos filhos de 
garanhões consagrados, e muitos dêles ficaram 
situados nas estatísticas em plano inferior ao 
produto do Haras Guanabara. 

Recordando 

Escorial, que dividia com Farwell as glórias 
de campões das pistas nacionais, por suas vitó-
rias nos Grandes Prêmios internacionais "25 de 
Mayo" e 'Carlos Peliegrini", ambos cumpridos 
no Hipódromo de San Isidro, passou, por justas 

Eseoral, um dos ittchores animais sul-americano,, (te to-
tios os tempos, nasedo no Brasil, gratas ao feliz arren-
ti i ii . iito (te Ors n go, t hojv r .p rod ii to r na França. Na 
foto, o eampt'o em exercício, com Irigoyen no dorso. 

lazões, a ser considerado o melhor animal da 
América do Sul, das temporadas de 1959-1960. 

Retirado das pistas após cumprir uma cam-
panha admirável, que incluiu, além das interna-
cionais, vitórias no "Raphael de Barros Filho", 
"Imprensa" "Jockey Club de Campinas", "Outo-
no", "Cruzeiro do Sul" ("Derby"), "Distrito Fe-
decai", "Jockey Club" e "Guanabara", não ad-
mira que os criadores franceses tivessem formado 
UM sindicato destinado a levar para a Europa 
o excepcional cavalo brasileiro. 

O sindicato, ràpidamente constituído, pois 
era desejo dos "eleveurs" gauleses garantir para 
a França a posse das preciosas linhagens de Es-
corial, cujo ramo paterno é deveras estimado na 
Europa - Orsenigo-Oleander-Prunus-Dai'k Ro-
nald congregou os nomes de J. Antonio, Aga 
Khan, Duque d'Audifred Pasquier, J. de Atucha, 
Condcssa Batthyany, R. Beaumont, E. Boullen-
ger, W. Burmann, sra. G. Courtois, E. Cruz Va-
ler, J. Dolheau, W. Guest, W. Hill, Viscondessa 
de Irueste, M. Le Baron, E. Masurel, H. L. Mor-
ris, R. Orsi, E. Pouret, Barão de Rothschild, L. 
Alvear, E. Constantine, sra. Volterra, A. Weis-
weller, P. Wertheimer, Marquês Zanoletti e P. 
Corbiere, tendo os srs. Nelson e Roberto Seabra 
ficado com três cotas. 

Assim, quarenta reprodutoras dos proprietá-
rios citados foram oferecidas a Escoria], na sua 
primeira estação de monta, filhas de Nearco, 
Vandale, Admiral Drake, Niccolo dell'Arca, Pa-
lestine, Relic, Persian Gulf, Prince Chevalier, 
Eblé, Arbel, Cobalt, Abendfrieden, El Greco, Pie-
tro, Alizier, Court Martial, Sunny Boy, Le Pau-
lons, Cranach, Pink Flovrer, Zamoretto, Borea-
lis, Blue Peter, Sayani, Beau Prince, Hyperion, 
Tourment, Lied, Galcador, Busson dOr, Bozzetto, 
Cambremer, Sicambre, Vilmy e Torbido. 

Resultados 

A maioria esmagadora dos produtos obtidos 
foi reservada. Escorial mostrou ser dono de um 
esplêndido índice de fertilidade. E os cinco fi-
lhos seus, ecrccidos em Deauville, foram muito 
disputados, alcançando a média de Cr$ ........ 
10.650.000,00, tendo sido o preço mais alto de 
C 1 S 15.500.000,00. 

A relação que damos a seguir, ilustra com 
bastante eloquência esta primeira vitória de Es-
corial no campo da criação, e evidencia a alta 
estima em que é tido, uma vez que as vendas de 
seus filhos fizeram com que êle figurasse adiante 
de uma autêntica constelação de astros entre os 
reprodutores em serviço na Europa. Ei-la: 
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((O/OS (/0.4 CrI' Cr$ 

Le Miar 11 11 20.737.000 75,000.000 
Prince 	Rio 4 4 19.500,000 25.000.000 
1 fecha ger 11 7 15.000.000 25.000.000 
Vrnlure 	.,, 4 3 14.165.000 32.500.000 
Pan 	..... 13 11 13.112.500 28.750.000 
Tiepo!etto 5 3 12.750.000 15.000.000 
K]airon 	.... 55 12 12.715.000 50.000.000 
Vieux 	Manoii 5 4 11.231,200 30.000.000 
ESCORIAI, . 	 5 5 10.650.000 15.500.000 
Vafl(la1e 	. 	. . 	7 7 10.570.000 23.000.000 
Mourne 	.... 16 15 10.532.500 35.000.000 
Sfinelo 	..... 11 9 10.055.00)) 35.000.000 
Buisson dOr . 	5 2 9.815.000 17.500.00)) 
Midnight 	Sun 3 2 9.750.000 14.500.000 
Free Man 8 6 8.957.500 19.000.000 
Lavandin 5 3 8.832.500 13.750.000 
Prince Taj 16 15 8.715.000 30.000.00)) 
Phijjus 	. 	. . 	 8 6 8.520.000 20.000,000 
Sicamhre 9 6 8.500.000 13.250.000 
Chamier 2 2 8.250.000 14.000000 
Dan Cupid . 	. 	(1 6 8.250.000 15.000.000 
Tarquin 	. 	. . 	 2 2 8.250.000 12.500.000 
Alizier 	.... 13 10 8.050.000 15.000.000 
WiId Risk 	. . 	9 3 8.000.000 9.000.000 
Shechoon 	. . 	 4 4 7.765,000 18.000.000 
Norseman 7 4 7.750.000 15.000.00)) 
Tyrone 	.... 14 12 7.006.250 15.500.000 
Frie 	..... 8 8 6.650.000 30.000,000 
La Varende . 	 4 2 6.5011.000 7,500.000 
Nosca 	..... 7 3 6.332,500 10.000.000 
Yvré 	..... 3 2 (-1.125.000 6.250.00)) 
Djefou 	. 	. . 	1() 4 6.093.750 12.500.00)) 
Selei] 	T.evant lO 9 5.942.500 14,000,00)) 
Tantiéme 	. . 	 4 4 5.937.500 8.175.000 
Fine Top 	. . 	17 14 5.915.000 12.500.000 
Tapioca 	. 	. . 	12 8 5.895.000 11.750.000 
SiInet 	..... 12 9 5.860.000 8.750.000 
Tamanar 13 8 5.625.000 23.750.00)) 
Chingackook . 	7 4 5.375.000 11.250.000 
Pepin 	Te 	Bref 2 2 2.250.000 5.500.000 
Rigolo 	. 	. . 	 5 2 5.250.000 5.750.000 
Noististe 4 2 5.000,000 6.250000 

F  RCI N  
POLIVI TÂMÍNICO 

PÁRA RAÇÃO EQUINA 
C O N T 1,,'1\1 

VITAMINAS: 
A--D2--D3---B1---B2--B6--B12- E - K 

Nicotinamida 	Ac - do fólico -- Pantotenalo de 

cálcio - 	Inositol - Metionina -- Colina. 

ELEMENTOS PLASTICOS: 

Cálcio - -- Fósforo 	Magnésio. 

ELEMENTOS OLIGODINAMICOS: 

Ferro 	Manganês - Sódio 	Cobre -- Cobalto 

- Aluminio --- lõdo 	Zinco 	Potásso 	Cloro 

Vanádio 	NíqueL 

PROTEÍNAS NOBRES DE LEITE E SOJA 

HIDRATOS DE CARBONO 

PREVINE E CURA: 

Alterações orgânicas e funcionais decorrentes de 
carências vitaminicas. 

Alterações por deficiências de minerais plásticos e 
ol igodi nâmicos. 

Alterações por deficiências protéicas. 

AUMENTA, MELHORA, CONSERVA 

Desenvolvimento fetal na gestação. 

Resistência às doenças infecciosas e parasitárias dos 
potros. 

Aleitamento abundante, nutritivo e prolongado nas 
éguas. 

Rápida recuperação orgânica dos animais 
convalescentes OU depauperados. 

Fertilidade dos reprodutores. 

GARANTE: 

Desenvolvimento rápido dos potros. 

Desmama fácil e rápida. 

Máxima valorização das rações. 

LABORTERAPICA-BRISTCL S. A 
INDÚSTRIA QUJMICA E FARMACÊUTICA 

RUA CARLOS COMES, 924 (SANTO AMARO) 

SÃO PAULO 
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IIIø.,. 	 1 L'uanaFara 

de renome 

um haras 

internacional 
O Haras Guanabara alcançou tão alto reno-

me, que deixou de ser uma instituição nacional, 
para surgir no cenário internacional da "elevage", 
como uma de suas mais vigorosas unidades. Pro-
va disso é o grande conceito em que é tido in-
clusive nos círculos da criação mais adiantada do 
mundo. Por outro lado, a invejável situação de 
que desfruta, na atualidade, lhe dá uma tão lu-
minosa auréola de glórias, que chega-se a ter a 
impressão de que se trata de uma organização 
antiga, quando, na verdade, trata-se de uma fa-
zenda nova, pois a maior parte da "matéria pri-
ma" que a tornou renomada, foi trazida para o 
Brasil após a segunda grande guerra. 

A saudosa figura do Comendador Gervásio 
Seabra, "general da indústria", tornado popular 
por suas obras de benemerência e pelo alto al-
cance social dado aos seus empreendimentos, está 
intimamente ligada ao Haras Guanabara, ainda 
que o surgimento da fazenda, ou seja, dos seus 
primeiros produtos, haja quase coincidido com o 
seu desaparecimento. Todavia, a obra, que já 
tinha nos jovens Nelson e Roberto Seabra os 
seus idealizadores, por êles foi levada a cabo, de-
senvolvida e tornada orgulho da criação nacio-
nal, tal a soma de méritos que trouxe para a "in-
dústria" do puro-sangue do País.  

é formada por terras estéreis, e que se não é 
desprovida de culturas e de pastagens, forma, de 
qualquer ângulo, violento contraste com o Gua-
nabara. A fazenda ostenta vegetação frondosa, 
água abundante, magníficos campos e localização 
privilegiada. Na verdade, para que o vale se 
tornasse aprazível, foi necessária a aliança da 
inteligência e da operosidade humanas, com a 
generosidade e a fôrça da natureza. A instala-
ção do Haras requereu trabalho árduo e grande 
dispêndio de numerário, porquanto o vale pró-
priamente dito, onde hoje estão situadas as edi-
ficações e os piquetes, teve de ser drenado. Ali 
havia um nuase pântano. 

Erguidas as construções indispensáveis, des-
de logo definitivas, e que atenderam às exigên-
cias da mais alta técnica de criar, o Haras não 
cessou de progredir, tendo, a partir dos seus pri-
meiros produtos, conquistado um lugar de desta-
que entre as mais adiantadas fazendas de criação 

O Haras Guanabara está situado à margem 
da estrada velha São Paulo-Rio de Janeiro, no 
município de Alambari (Estado de São Paulo), 
próximo à velha cidadezinha de Bananal, e a 42 
quilômetros de Rezende. Fica, pois, pràticamen-
te, na fronteira dos Estados de São Paulo e do 
Rio de Janeiro. Da ex-Capital Federal ao Ha-
ras gasta-se três horas e meia, e da Capital pau-
lista, cinco horas, viajando-se de automóvel. 

A fazenda, de 300 alqueires, abrange um for-
mosíssimo vale, e sobe montanhas acima. É um 
paraíso, um quase oasis numa região que se não 

Por entre duas travessas de uma cêrca, o fotógrafo ob-
teve esta foto artística, na qual se vê um grupo de va-
liosos produtos de um ano e meio. Recentemente soltos, 
malgrado a canícula, os animais se movimentam buliço-
samente. 

4. residência-sede situa-se no aito de uma colina, ofere-
cendo vista inagtiífica. A construção, em estilo misto co-
lonial e moderno, têm hospedado inúmeros visitantes ilus 
tres que acorrem de tôda a parte para conhecer o haras. 
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O ( uanahara 1(10 ('OIllId() inúlla'l'o,, li'ofcus, em tõdas as 
pistas e nos mais cliferciutes clássicos. O que w VI'  foi 
alcançado por Escorial, quando de seu triunfo no Inter-
nacional «25 de Mayo» e tens pois, significação especial. 

do País, com elas concorrendo de igual para igual 
nos mais vigorosos centros hípicos nacionais. 

Hoje, o Haras Guanabara, cuja citação pura 
e simples de seu nome é irrefutável recomenda-
ção, logrou o milagre de manter sempre apurada 
a alta qualidade do seu rebanho de animais re-
produtores, e, pois, de seus produtos, cuja acei-
tação não mais pôde ser contida nas fronteiras 
da Pátria, mas extravazou, ganhando os mais di-
ferentes países dêste Continente, alcançando a 
própria Europa. 

O Guanabara, que sempre primou pela pro-
dução de qualidade e não de quantidade, por isso 
mesmo jamais teve número muito elevado de 
éguas, tanto mais que várias delas fazem "está-
gio" em países estrangeiros, para o intercâmbio 
de coberturas. Na atualidade, acham-se na fa- 

zenda 35 reprodutoras da "casa", bem como 7 
pensionistas", ali recebidas segundo o sistema 

das ''cartas de cobertura''. 

São quatro os grupos de ''boxes'' do Ilai-as, 
estrategicamente colocados. Um dêles possui 41 
"boxes", o outro, 40, o terceiro, 36, e o último, 
20. Ëste, construído há pouco tempo, destina-sa 
às éguas vazias. Os outros abrigam as éguas 
cheias, as reprodutoras com produtos ao pé; e 
os animais Já desmamados. 

Tais cocheiras são esplêndidas, quer como 
construção: sólidas; quer funcionalmente falan-
do: práticas: quer como blocos ornamentais: 1)0-
las. Além disso, dispõem de casas para os em-
pregados qu cuidam dos respectivos animais. 

Por outro lado, construídos no mesmo estilo 
das cocheiras, e com idêntica técnica, existem no 
Haras o pavilhão dos garanhões, em cujas cer-
canias acha-se o picadeiro (coberto) para os ser-
viços dos reprodutores; e a maternidade, eleva-
da entre as pastagens destinadas às reprodutoras. 

E preciso ainda notar que a fazenda, dia a 
dia, vai-se tornando auto-suficiente. A cultura 
tem progredido constantemente, e acham-se em 
pleno funcionamento uma fábrica de manilhas de 
concreto, o que permite seja estendido sempre 
que necessária a canalização de água, bem como 
a sua renovação; e uma olaria, que atende às ne-
cessidades locais no que tango às construções. 

O problema da reserva de aveia foi resolvido 
com a construção de um silo, cuja capacidade é 
de 50 toneladas, e que se acha situado ao lado 
de um moderno almoxarifado, e das oficinas. 

Recentemente, a qualidade da água foi me-
lhorada com a montagem de uma estação de tra-
tamento, erguida no alto de uma das colinas que 
circundam o vale. A água passa pelo "ateador", 
que lhe tira o teor do ferro; depois, pelo decan-
tadoi e, finalmente, vai ter a um depósito circu-
lar, de 10 metros de diâmetro, cuja capacidade 
é de 480.000 litros. Esta água é levada a tôdas 
as dependências da fazenda, desde a sede, às re-
sidências, às cocheiras e aos pastos. Nestes úl-
timos ela é oferecida aos animais em bebedouros 
higiênicos, protegidos por coberturas de telhas. 

O Guanabara dispõe de 23 pastos, cujo ta-
manho vai de 4 a 15 hectares; 8 dêles são desti-
nados aos produtos de pouco mais de um ano; 
6 aos produtos desmamados; 3 as éguas repro-
dutoras; e  aos garanhões. 

Tais pastos são formados com diferentes es-
pécies de forragem: pangola, rhodes, quicuio, 
gi'ama comprida e soja; esta última vem sendo 
cultivada com afinco, na tentativa de torná-la efi-
cientemente aclimatada, pois o seu valor alimen-
tício é, como está amplamente comprovado, mag-
nífico. 

Aos animais é dado alfafa, aveia, cevada, 
soja, milho e leite. Este último, distribuído aos 
potros, pro\ém da própria fazenda, que possui 
seleto rebanho de vacas holandesas, que fornece 
eêrca de 250 litros diários. 

A desmama dos produtos é feita a partir 
dos seis meses de idade, e aos potros é dado 
vermífugo. 

[;1L 



j ANA R AR A 

O Guanabara possui um veterinário residen-
te, cuja presença garante o atendimento dos pro-
blemas que numa fazenda de sua natureza sur-
gem constantemente. Por outro lado, ao profis-
sional incumbe a tarefa de adotar medidas pre-
ventivas, que preservam a saúde do rebanho 
equino. 

Não há problema no que se refere à ener-
gia elétrica, pois o Haras possui gerador próprio. 

Digno de nota é o cuidado com os detalhes, 
pois ali não é atendida apenas a parte técnica, 
mas existe também a preocupação pelo aspecto 
das construções, dos caminhos, das sebes, de tudo 
enfim. Quando TURF E FOMENTO esteve na 
fazenda as cêrcas, que são de madeira, estavam 
sendo pintadas de nôvo. 

O Haras Guanabara. desde os seus primeiros 
dias, dispôs de uma "matéria prima" de incomum 
qualidade. As primeiras éguas importadas, de 
finíssimas origens, atestam tal afirmativa. En-
tre elas contavam-se Achray, por Rhodes Scho-
lar; AlIan Waters, por Solario; Anne Clifford, 
por Blandiord; Blue Lotus, por Cameronian; 
Bumble Bee, por Bahram; Chartreuse, por Friar 
Marcus; Coronation Lass, por Mieuxcé; Crovn 
Jewel, por Tetratema; Enamel Eyes, por Preci-
pitation; Eola, por Press Gang; Fairy Song, por 
Fairway; Francesca, por Congréve; Kopais, por 
Chateau Bauscaut; Lousiania, por Marón; Loving 
Cup, por Colombo; Mab, por Winalot; Mir Zadeh, 
por Solario; My Beauty, por Blue Peter; Olympic, 
por Prince Galahad; Parchment, por Apelle; Pa-
rity, por Blandford; Radiant Princess, por Hy-
perion; Red Biddy, por Tetratema; Rusticana, 
por Parwiz; Scotch Hussy, por Cameronian; Sir-
daree, por Solario; Straight Away, por Foxlaw; 
Surprise, por Umidwar; Thalassa, por Fairway; 
Yakimour, por Blenheim, etc. Uma relação de 
nomes realmente impressionante, constantemente 
renovada pela compra de novos elementos, pelo 
aproveitamento dos finos produtos da fazenda; e 
pelo sistema de levar éguas ao estrangeiro para 
que fôssem cobertas por reprodutores de alta ca-
tegoria. 

O mesmo critério qualitativo e seletivo foi 
adotado no que se refere aos reprodutores. As 
compras de Bala Hissar, Felicitation e Hunter's 
Moon deram uma vitalidade inicial impressio-
nante ao Haras. 

Bala Hissar era um filho de Blandford e 
Voleuse, por Volta e Sun Worship, por Sund-
ridge, e, se não chegou a ser notável reprodutor, 
enriqueceu sobremodo a criação brasileira, dan-
do-lhe várias filhas. 

Felicitation e Hunter's Moon, quando trazi-
dos para o Brasil, já eram garanhões consagra-
dos, o primeiro na Europa, e o segundo, tanto 
no Velho Mundo quanto na Argentina. Vários 
filhos de Hunter's Moon, por sinal, já serviam no 
Brasil com invulgar sucesso. 

Felicitation era um filho de Cobrado e Fe-
licita, por Cantilever e Best Wishes, por Neil 

O poOio rpai do 	Ou :obai'a é o que se vô 
fotografado. Todavia, a entrada costumeira é um l)OUt 

adiante, recentemente tu.gtdda, e sob permanente 'igi1âii-
eia de uma família de (OOI1OS. Ambas estão à nlarge111 

da estrada. 

Gov, e que deu "cracks", alguns dêles servindo 
hoje como reprodutores no País e no estrangeiro. 
São exemplos Huxley (no Chile), Kayak, Marti-
ni, My Love (na Argentina, com o nome de Lo-
ver). Radar (no Chile, após servir com êxito no 
próprio Guanabara), e Sun Valley. 

Hunter's Moon, que era filho de Hurry On 
e Selene, por Chaucer e Serenissima, por Minoru, 
produziu magnificamente, tendo dado animais 
clássicos, vários dêles hoje reprodutores, como 
Acapubco, Accordeon, Fairfax, Fairplay, Lover's 
Moon, My Lord, My Lad, Panchito, Rumor e 
Silfo. 

Inúmeras filhas de Felicitation e de Hun-
ter's Moon, servindo na criação nacional e no 
estrangeiro, seguem provando o valor das linha-
gens dêsse reprodutores. 

Aos três notáveis garanhões citados, segui-
ram-se outros esplêndidos "racers": Birikil, 
Royal Forest e Oi'senigo; e, mais recentemente, 
Pintor Lea, Cobalt e Nisos. Por outro lado, os 
titulares do Haras Guanabara, preocupados com 
a renovação constante de sangue, tornaram-se co-
proprietários do "tríplice coroado" Bahram 
(Blandford e Friar's Daughter, por Friar's 
Marcus e Garron Lass, por Roseland), que foi 
importado da Inglaterra por um sindicato for-
mado na Argentina. Por sinal que alguns dos 
poucos bons filhos dêsse cavalo, que não corres-
pondeu corno pai, mas vai agora aparecendo de 
forma notável como avô, nasceram no Guanaba-
ra. Estamos nos referindo a Snooker, hoje re-
produtor no Chile, e Ravel, servindo num haras 
do Rio Grande do Sul. 

Birikil, que era filho de Biribi e Kill Lady, 
por Trespasser e Kilkerlly, por Lomond, deu ao 
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}-laras preciosas filhas, que garantirão a preva-
lência de sua rica linhagem. 

Royal Foresi, hoje em pleno servico, inclu-
sive no Põsto Agropecuário do JOCkCV Club de 
São Paulo, e magnífico parelheiro, tal como pro-
vou na Inglaterra, tem dado elevado número de 
filhos clássicos, como Dulce, Dunkerque, Enciy-
mion, Estuardo, Evil Eye, Falerno, Francfort, 
Karachi, Karnak, Love Affair, Madagascar, Red 
Cap, Silvanesco, Sing Sing e Scherzo. 

Orsenigo, que era filho do maior de todos os 
cavalos nascidos na Alemanha, Oleander, e de 
Ostana, por Havresac II e Olha, por Nibivesi, es-
teve no Guanabara arrendado, e depois voltou 
à Itália, onde morreu, vitima de um acidente. 

No Brasil, o extraordinário cavalo deixou 
uma producáo de nível qualitativo simplesmente 
magnífico, como atesta a simples citação de al-
guns dos seus melhores filhos: Andes, Caucaso, 
Emoción, Escorial, Frontenac e Lohengrin. O 
que representa para a criação brasileira a atua-
ção dos filhos désse animal, os frutos já concre-
tos começam a provar, e o futuro melhor ainda 
vai deixar claro. 

Sóbre Cobali, Pintor Lea e Nisos, a maté-
ria desta reportagem dá amplas notícias, lazão 
pela qual não entraremos em maiores detalhes, 
a não ser para dizer que o primeiro, filho de 
Goia, merece toda a atenção; que o segundo, con-
sumado "crack" na França, tem nas pistas seus 
primeiros filhos, que são radiosas promessas; e o 
último é algo de extraordinário, quer como físi-
co, quer como ''racer'. 

De fato, Nisos, cedido ao Raias Guanabara 
pelo 1-Taras Eilenhof, da Alemanha, após grande 
relutância, tem tudo para se tornar num repro-
dutor magnífico no Pais. Seus primeiros filhos 
nasceram em 1962, e são lindos, sobrei udo no 
que se refere às linhas vigorosas que ostentam. 
Trata-se de uni descendente do renomado Ticino,  

e da égua Nixe, por Arjaman. Esta reproduto-
ra foi um dos melhores produtos alemães de após 
guei ra. 

Nisos é irmão inteiro de Neckar, ganhador 
do "Derbv" alemão, dos "2.000 Guinéus", do 
"Union Rennen" e do 'Prix de Chantillv''. Sua 
atuacão como reprodutor tem sido notável, tanto 
que vem aparerendo como um dos lideres das es-
1 atísticas alemãs de sua "especialidade''. 

Por outro lado, Nisos é ainda irmão de Na-
xos, que triunfou no "Oah- s" e nos "1.000 Gui-
néus'' da Alemanha. 

.'t.o fiaras Guanabara cabem inúmeras atitir-
iII- 

 que levaram o Brasil a aparecer 
lo 1 i,nf e na ''elevage' mundiais. 

A cxceléncia das correntes sanguíneas exis-
lentes na fazenda de Alambari féz com que al-
guns países procurassem obter seus produtos. A 
própria Argentina, cujo poderio no campo da 
criação é bastante conhecida, não ficou indene 
à tentação, tanto que no Haras "La Quebrada" 
serve o cavalo Embargo, por Roval Forest e Em-
peí'iosa, por FulI Sail, e no adiantado Haras "El 
Turf", Lover, por Felicitation e My Beauty, por 
Blue Peter. Por outro lado, são várias as re-
produtoras provenientes da criação Seabra que 
atuam nas ''cabaflas" do Prata. 

No Chile, no Peru e na Venezuela, Por sua 
vez, vários reprodutores e muitas éguas nascidds 
no Guanabara acham-se cm plena atividade pro-
criadora. 

E, para culminar éste fato, que por si só 
significa a exaltação máxima da obra dos que 
levaram avante a grande fazenda nacional, dois 
dos seus mais preciosos produtos - Escorial, 
por Orsenigo e Escôa, por British Empire; e 
Emeison, por Coaraze e Empeflosa, por FulI Sail 

urestam hoje valiosos serviços à criação eu-
ropéia, estagiando em haras da França, adquiri-
dos que foram por sindicatos dos quais fazem 
parte muitos dos mais adiantados "eleveurs" 
franceses. 

Filhos de Escoria] e, dentro cm breve, os de 
Emerson, apareceram e aparecerão nos leilões de 
Deauville como eternas tentações para os que 
apreciam a verdadeira qualidade, concretizando 
um sólido traço de união entre as criações dêste 
Continente e cio Velho Mundo, por intermédio de 
um haras nacional. 

Na verdade, a "política internacional" dos 
srs. Seabra não é de hoje. Alguns dos primeiros 
produtos do Guanabara Oleander, Effendy e 
Bar-el-Ghnzal - foram exportados para a Ve-
nezuela e ali atuaram com êxito. A êste gesto 
pioneiro, muitos outros se seguiram, multiplican-
do os objetivos e, pois, os mercados, e abrindo 
as portas do comércio internacional cio puro-san-
gue para os produtos nascidos no País. 

Por outro lado, a adoção da política de, 
anualmente, levar éguas reprodutoras à Argen-
tina, e à Europa, para que ali sejam padreadas 
pelos mais renomados garanhões, garantiu a pe-
rene vitalidade das correntes sanguíneas cio Gua-
nabara e, por outro lado, renovou-as, impedindo 
os contínuos cruzamentos dos mesmos sangues, 
que trazem a degenerescência. 
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Êste sistema, por certo, exige alto dispêndio 
financeiro, mas, em troca, dá frutos magníficos. 
Os resultados colhidos pelo Haras Guanabara aí 
estão claros aos olhos dos que queiram ver e se 
disponham a seguir tão invejável exemplo. 

Reprodutores 

Atualmente o Haras Guanabara possui os se-
guintes reprodutores: o francês Cobalt, o alemão 
Nisos, o norte-americano Pintor Lea, o inglês 
Royal Forest e o nacional Escorial. 

Royal Foiest foi colocado à disposição do 
Pôsto Agropecuário do Jockey Club de São Pau-
lo, a partir da temporada que se finda, tendo os 
srs. Seabra reservado cinco de suas coberturas 
por estação de monta. 

Escorial, vendido a um sindicato de criado-
res franceses, ainda permanece ligado ao Guana-
bara, porquanto seus criadores reservaram para 
si algumas cotas. 

Quanto a Nisos, reprodutor de alta classe, 
e que fôra arrendado do Haras Erlenhof, da Ale-
manha, hoje está definitivamente incorporado à 
criação nacional, pois acabou sendo comprado. 
A transação incluía a troca do cavalo Pintor Lea, 
que chegou a ser embarcado para a Europa, mas, 
posteriormente, também o filho de Goya voltou  

ao Brasil e hoje está integrado ao plantel de re-
produtores da fazenda de Bananal. 

Os que apreciam a ciência pedigrística sabe-
rão avaliar, após a análise dos "peclirees" dos 
citados reprodutores, a alta categoria que os ca-
racteriza, de sorte que uma vez que esta re-
portagem inclui as árvores genealógicas dos ga-
ranhões é oportuno passar às suas respectivas 
campanhas, seguramente um elemento a mais e 
valioso para a análise dos estudiosos. 

1. Cobalt 

1952 

Longchamp - - 	 1., 	Prix 	La Rochelte 	- 1.000 metros 
500.000 francos. 

Longchamp 1., 	Prix de Sahlonville - 1.000 metros - 
600.000 francos. 

ChanOlIy 1°, 	Prix 	de 	Pontarmé 	-- 1.000 	melros 
400.000 francos. 

Longchamp 30, Prix dc Ia Salamandre 1.400 metros 
- 1.000.000 francos. 

Deanvilie 40, Prix Morny 	1.200 metros 4.000.000 
fiancos. 

1933 

Longchamp - 1°, Poule d'Essai des Poulains -- 1.600 me-
tros - 2.000.000 francos. 

LÍMI  

w wu~ 0~ 	 A2 

til li a t''i . 	iioiI t't'tio, 1)0111 a iiti't' 1i ii 40, 1h10 pode dispensar 
uma ,11ateI'nida(I', capaz (lo atender às exg0ncias da mo-
dorna criação. Neste sntldo, o Guanabara não poderia 
estar melhor servido. Na fotografia, um aspecto da sua 
maternidade. 
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2. Escoria 

1 9 5 8 

go0 Pauto 	1.", Premio Raphaei de Barros Filho 
1.00)) mel ios 	Cr$ 120.000.00. 

SOO Paulo 	1. 1), ganhador de uma corrida 	1.400 me- 
tios 	Cr$ 70000,00. 
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•••• 	 j 	
: 	 ____ 

.. 	 ____ 

O magnifico Royal Forest, tal 
como provou na Inglaterra, 	 . ..• 

• 	 /;s 
que presta  51 r iço inclusive no 
Posto Agropecuário do Jockey 
(.lub tem dado inúmeros filhos 
clássicos, entre os quais figura  
Scherzo, que é ainda unia riso- 	 . 	 •.' 

iiha esperança. 	 . 

São Paulo - 2 1 , G.P. Antenor de Lara Campos 	1.500 

metros 	Cr$ 300.000,00. 

São Paulo - 2 1 , G.P. Juliano Martins 	1.500 metros -• 

Cr$ 300.000,00. 

Rio 	2 0, G.P. Linneu de Paula Machado 	2.000 me- 

tros 	Cr$ 500.000,00. 

São Paulo - 3 0 , Clássico Candido Egidio 	1.500 metros 

Cr 200.000,00.  

Rio - 3 0 , Frêrnio Antonio Prado 	1.000 metros 	Cr$ 

200.000,00. 

Rio 	4 0, G.P. Frederico Lundgren - 2.000 metros 

Cr$ 300.000,00. 

Rio 	Desc. G.P. Conde de Herzberg 	1.600 metros 

Cr$ 350.000,00. 

São Paulo 	Desc. G.P. Outono - 1.300 metros 	Cr 

200.000,00. 
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0. 0' 

4,1 

Pintor 1(1I. j)O1 Gova e %lItI(l 
Í(.L l')1  lnll 1.4' 4. FI'I ) I ( ''. ( 'I 1 i.t 
a presença a (14' 111110 liiili.eni 
Ilhterna l)I'e('i0' , . I, (14' ((( ((( 1( 1 ( 4- 
\ .1(111 	iI i('i('Il('i..L 	110'. 	Estados 
Unidos, na criação brasileira. 
%', esperanças nele tlel)o'.il.nla'. 

'.iio. p01'. 	14 	't'.. 

N'isos, o admirável filho de Ti-
cino e Nive. por ArjaIkIall, a 
ietn parece destinado papel 

de preponderância nas ativi(la-
(les do (uanabara, por fõrça de 
sua iricotiuns origem, de seu 
físico e (lOs vigorosos potros 
que já. I)I'0(1UZ1II. 

1959  

São Paulo 	1 11 , G.P. lmio' (, nsa 	2000 mel vos - Cri) 
250.00000. 

São Paulo - 	1. ` , PFémlO JOek).'y CluO cio Cami inao 	- 
1.600 m(,tro, - Ct'S 150.000,00. 

Rio - 	1.0, G.P. Outono 12.000 Gui néuo ) 	1.600 melros 
- 	CiS) 600.000,00. 

Rio 	1., G.P. Cruzeiro do Sol Dei'Oy) 	2.4110 mel 'os 
- - Cr$ 1.400.000,00. 

Rio . 	1°, G.P. 0151 j'jf 	Federal St. Leel' - . 11100 me- 
1100 - 	Cr'S 600.000,00. 

TIl0 1 0 ,  CC. ,loe0ev Cluh .3.200 melros . Ci'ít ..... 
4111,1)31 oRo 

Rio - 	., G.P. Guanabara - 	3.000 metros - - 	Cii) ...... 
3(10.01111,31 

Sou i lo dia 	1 . 0 , 	G.P. 	Carlos 	Peliegrini 	- 	3.000 metros 

São Pau1, 	- 	2 1 , 	G.P. 	Joc'kev 	duO 	3.01.10 melros 	- 

Cii) 	1.500.1 ((10,11(1. 

São Paulo 	- 	3,0, 	G.P. 	Goo'eu'nador 	cio 	lIstado - 	2.000 
mel roo 	Cu41 	300.000,flP. 

São Paulo 	-. 	1.0, 	G.P. 	Deu'la' 	Sui-Auueu'ieano 	- 2.400 me- 
1100 	. 	Cu'i)' 	530 030 

lo 4 	( 	P. 	Li ml 	1000 mi luo 	Cii) ) 	300 0(11)11(1 
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1960 

San Isidro - 1 ° , G.P. Internacional 25 de Mayo 	2.400 
metros 	10.000.000 pesos. 

Rio 	2 0 , G.P. Brasil 	3.000 metros 	Cr$ 5.000.000.00. 

3. Nisos 

1958 

Colônia 	3 0, Preis von Lohherg 	2.100 metros - 
20.000 DM. 

Colônia - Dose. Jabilaums Fieis -- 2.200 metros - 
15.000 DM. 

4. Pintor Lea 

1957 
1955 

Dortmund 	1°, Buschmuhle Rennen - 1.800 metros 
3.000 DM. 

Frankfort ._ 1°, Grosser Preis von Hessen - 2.500 me-
tros 	20.000 DM. 

Baden Baden - 1 . 0 ,  Furslenlerg Rennen - 2.200 melros 
12.000 DM. 

Krefeld - 1°, Gladiatoren Rennen 	2.800 metros 
25.000 DM. 

Stockholm 	1°, Stockholm Cup 	2.400 metros 
50.000 Kr. 

Horst Emscher - 2. 0, Preis von Beukausen - 2.000 me-
tios 	3.000 DM. 

Dusseldorf - 2 0, Main Preis -- 2.000 metros - 3.500 DM. 

Dortmund 	3 1, Preis von Doberan - 1.600 metros 
3.000 DM. 

Laurel Park 	4 0, Washington D.C. Internacional 
2.400 metros - US$ 100.000.  

Garden Siate Park 	3 0, allowance race - 6 furlongs 
- $5.000. 

Arlington Park - Desc. maiden race - 5D furlongs - 
$3.500. 

Tropical Park 	Dese. allowance race - 5 1,-' ,  furlongs 
$2.700. 

1 9 5 6 

Gulfstrearn 1°, 	Aftermalh 	Purso 	- 	1 1/16  milhas 
co o 

Hialeah 1°, allowance race 6 furlongs 	- $6.000. 

Hialeah 	- - 1°, 	maiden race -- 6 furlongs - $3.500. 

Keeneland - 	2 1 , Lanark Purse - 6 furlongs $5.000. 

Hialeah - 2 1 , allowance lace -- 7 furlongs $4.000. 

Gulfstream Park - . 2.0 , McLean Farm Purse - 1 milha 
& 70 yards - $3.500. 

A fotografia, que mostra um dos grandes conjuntos de 
«boxes», foi obtida de uiva posição relativamente alta, e 
sôbre sim milharal. Ela dá urna idéia não apenas das 
cocheiras nias tarnl)óin elo sentido de «profundidade» do 
belo local. 



o 1 f» 111(1 	Pai 	1. 	'liii 	1"] iiçla 	1 lo» IV 	1 1 	lii 

Ihasi - $100.000. 

Churchill I)ovns 	5 11 , Nen) 1(9V Derb\ - 	1 	iIIio 

- i125.000. 

I'lel'nelan(i 	T)o'o'. (Penvlou,' Puiso - 	7 fuiloin»'. 

55.011)1. 

1 9 5 7 

I-Iialeali 	- 1°, Fruil Beli Curse 	6 furlongo 	55.0(11). 

5. Royal Forest 
1 9 1 

Saiishury - 11. Fulloi'ton Slakes 	5 fui 	£255. 

Ascol - 1°, Cvollll\ SIabos - - 5 for 	- £2.731. 

3A",viiiall(sl -- 	1., De',vhui'st Stalscs 	7 fui' - £ 2.497. 

Ascol - 	2°. Clai'encc 1 -lousa Stokes - 	6 fui' 	£ 2.575. 

1949 

1 9 3 8 

Gai'den SIaL' 	1°, Signal Coil),'. f'ut'oe 	1 1 16 milhas 

57.500. 

(1ulf'lrean - 	3°, Soulhorn Ci'os Flaodioap - 1 1 5 mi- 
lhas  

Hialeah 	4.'. \ViO'nii -  llauctioap 	- 	1 1 	milha', 	- 

1, 100.00. 

Hialeah 	- 4», SlrLeanan flondicaj 	1 1 , milhas 	- 
650.000. 

il)aleah 	4°, 1-1ev Largo Furso 	6 furlongs - 116.000. 

Garden Siale - Du',c. \'alley Folgo Handicap - - 1 milha 

& 70 vai - ds 	$25.000. 

1 9 5 9 

Hialoah 	1 1, 0 ,  Tavernier Purse 	1 1 ,milhas 	55.011 1 . 

Washington 	4., Chicago Hgts Puise 	6 furlongs 	- 
114.500. 

Ilialeah 	Pese. a1lovanon laco - 6 furlongs - 55h00. 

Hialeah 	Pese. Florida Turf Writers Pui -se - 7 (rir- 

longs - 114.500. 

\Vashingl 00 - Desc. Pai 9 IIii'glits Purse 	1 nulha 

11-1,1)0)  

-iando',vn Pk - 1°, San(lç\va Park Trial Stakes 	1 
ni!hao 	£ 1.133. 

Goodvood - 1. 11 , O irdon Slake.s - 1 milhaS fui 	£ 752. 

E)oni 	4°. Durby Stokes - 1' milhas - £ 11.245. 

Reprodutoras 

O Fiaras Guanabara sempre primou por pos-
suir um invejável plantel de reprodutoras, cujo 
valor é mundial. Melhor do que as palavras, 
fala a relação delas, enriquecida pelos dados alu-
sivos à produção: 

ACQUAVIT (1952, SIlo Paulo), por Cruz Slontiel (Fox 
(lub 1 e Achrav, p01' Rhodes Scholnr e Dalmarv, Por 
13 lan d (ii id. 

1959 - - Aclamado ( maso. ) , por Nordic. 
11)60 - Vazia de Nilgirio. 
1961 	Vazia de Nord)c. 
1962 	Acintosa ( fem. ) , por Noi'dic. 
1963 -- Coberta por Cohalt. 

ALASIANDI7A (1951,   Franca), por D,jebel 1 Tourbilion 1 e 
Alborada, por 'fhor e Sémirumide, por Pharos. 

1961 	Alhamh'a (tem.), por Shikar. 
11162 - 	Alexondria i fom. . ler Royal Foresl. 
1963 	Coberta por Itoyal Forest. 

IN'unia das tibérilinas pastagens 

do 1 -taras O uatiabara, uni gru-
po de reprodutoras, com  1)1' 

(lutos de POUCOS fli(SCS O() 

pasta hU(oliCarn(flte. \e-se, ao 
fuiido, uma ponte (1€' concreto 
que liga as margens do riacho 
(1W corta o liaras. 

6 



'Jlr 

ALOUETTE (1955, França), por Tentiàrne (Deux pour 
Cent) e Woodlark, por Bois Roussel e Aurora, por 
Hyperion. 

1960 	Vazia de Montaval. 

1961 	Alabastro (rnasc.), por Lavandin. 

1962 	Alarcon (mase.), por Cohalt. 

1963 - Coberta por Coha)t. 

ANNETTE (1953, São Paulo), por Orsenigo (Oleander) 
e Anne Boleyn, por Hunter's Moon e Anne Cliford, 
por Blandford. 

1961 - Ancelot (masc.), por Buisson dOr. 

1962 	Annie (tem.), por Phillius. 

1963 	Coberta por Edellic. 

ANTINÉA (1958, São Paulo), por Royal Forest (Bois 
Roussel) e Anue of England, por Felicitalion e Anue 
Clifford, por Blandford. 

1963 - Coberta por Cohalt. 

BLUE JAY (1953, Inglaterra), por Jet Pilot (Blenheim) 
e Blue Beacon, por Blue Peter e Traffic Light, por 
Solario. 

1961 -. Potro (morreu), por Shikar. 

1962 - Blenda (tem.), por Niso. 

1963 	Coberta por Royal Forest. 

BOUKHARA (1955, São Paulo), por Oi'senigo (Oleander) 
e Bonny Ano, por Fair Trial e Fancy Free, por Ste-
fan the Great. 

Lorelta, já com cl('ZOSSCt(' anos, conserva sua incomum 
fertilidade. A filha de Hunter's Moon e Louisiana, por 
Marón, tem ao p0 o sou último produto, por Nisos. Lo-
reta correu smultânoaniente com Tirolesa e, como esta, 
foi «crack» 

1960 	Bonnard (masc. (, por Cobalt. 

1961 	Polranca (morreu), por Cohalt. 

1962 	Vazia de Cohalt. 
1963 - Coberta por Alherigo. 

BOZIXIA (1152, França), por Bozzetto (Pharos) e Beile 
Princosse, por Prince Rose e Bay Berry, por Birihi. 

1961 - Boisei'ie(fero.), por Cobalt. 

1962 	Vazia de Cohalt. 

1963 	Coberta por Royal Forest. 

BRUXEHILDE (1954, São Paulo), por Sicambre (Prince 
Bio) e Lsali'ina. p01' Niccolô Dell'Ai'ca e Nardina, por 
Cavaliere d'Arpino. 

1960 - Bruxelas (tem.), por Royal Forest. 

1961 	Vazia de Royal Forest. 

1962 	Vazia de Cobali. 

1963 - Coberta por Cohalt. 

BUCAREST (1954, São Paulo), por Birikil (Bii'ibi) e 
Bumbie Bee, por Bahi'arn e Honey Queen, por Hun-
ter's Moon. 

1961 	Buchanan (masc.), por Soleil Levant, 

1962 - Buccoo Reff (fem.), por Nisos. 
1963 - Coberta por Royal Forest 

CENCERRA (1957, Argentina), por Timor (Tourbillon) 
e Cenicienta, por Codihué e Partenope, por Perrier, 

1962 	Cendrillon (fem.), por Beli Hop. 

1963 	Coberta por Royal Forest, 
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COATI.1l-1T:E 0994 Argentina), por RnlbI'uj 	C!lgII"\ 1 
e i"Jifin Cho1é, por 1-Iunter's Moon e Cloiliali, por Pa-
Py1 , us. 

1)62 - Corniehe fem.) por Rorlin II. 

1963 - Coberta por Royal Forect. 

COLONA(1951, 	São 	Pauto), 	por 	Ema! 	Foi'esl 	Bois 
Roucce] ) e Coronalion SIaL], por Spioa Kop e Sarda, 
por Ssvynford. 

1195$ Coovov 	(mace.) 	por 	Snoolser. 

1951 Coquille 	)eni ), 	por 	Snoolser. 

1960 - 	 Nao 	foi 	servida. 

1961 - 	 Coriato 	(morreu), 	por 	Solei] 	Levani. 
1962 - Corcovado 	(mace.) 	por 	Vandale. 
1963 - Coberta 	por 	Beau 	Prinee. 

DULCE(1951, SSo Paulob por lloyal Fores] Ilois Loas 
sei) e Du)v por Enibrujo e Dura, por Ri(-o. 

196)1 - Du1ein0ia 	em.), por Coaraze. 

1961 -- Duleiana ) fem.), por Cobalt, 
1962 - 	 Po]ranea 	morreu), por Colialt. 
1963 	Coberta por Nicos. 

DUTY 	1948, Argentina), por Rmbrujo 	( Conpróve) e Du- 
ra, 	por Rieo e Duquesa, por Ducato. 

1954 - DuRe 	fem.p 	por 	Royal 	Fores). 
1955 - Vazia 	di' 	Orcenigo. 

1953 - Vazia 	rio 	Bambino, 

1958 - Vazia 	rie 	Roval 	Fores) 
1959 - 	Dunlcerque 	mace.), 	por Rovu! 	Fores). 
196)1 - Ducceidoi-'f 	(mace.), 	por 	Luva! 	Fores) 
1961 	-- Dulçor 	mac(, ), 	por 	Coarazo. 

1962 Dueado 	(mace.), 	por Royal 	I"orecl. 
1963 Coberta 	por 	Cobol). 

EMOCION ( 1955,   Silo Paulo), por Orseniço ) O!eandep 
e Emi enosa, por FuI) Sai] e Ermua, for Congreve. 

1961 - Embu)a (feio.).  por San ay Boy. 

1962 - Emcginte (mace.), por Cobalt, 
1963 	Coberta Por C (hall. 

	

DNASIO1'R 	MMI $ao Paulo), por Roval Foi-si 	Dois 

	

1ioacel 	e Do]aad, por Felk'i)ation e l'Siaau'i Eye. 
01' Preoiio) ai 00. 

	

1962 	t2iiomourée 15 0v). por Cobali - 

	

1963 	Coberta por Cobol!. 

ENI'IIDA ) 1952, Silo Paulo), oi' Roval Foi'es) iBois Loas-
sei 1 e Enamel L'yes, por Preuipi)u)ion e Coppelia. poi 
Son-in-Lasv. 

	

1961 	lOijeo )inase.), por Peno Pi'inee 11. 
1962 - Potrunen morreu), por Cobali. 

1963 - Coberta por Cadii'. 

	

16N ROUTE 	1958, 59 	Paulo), p111' SlaI - vl'il 1 D,jebe] 1 e 
1 ,,'n( - ore, por Adv000le e Endwoll, p01' 1 -lunler's Moon. 

	

19611 	- 	 Co)ier] a por Nicos. 

ENVIDIA 	195);, 	Silo 	Paul - ), 	por 	Bohi'ani 	( Dlandford) 	e 
l211 ar11(1  Eves. 	por 	Pi'er'ipi)alion 	o 	Coppe]ia, 	por 	Soa- 
ia- La cv 

19513 Vazai 	da 	Ryal 	Foii'st. 

1955 Vazia 	de 	Cai) ii'. 
1957 - 	Vni 0V 	1 ma1'.), 	por 	Royal 	l"orect. 

1958 - Abortou 	di' 	Radar. 

11)59 Pnei'van)e 	Mm.), 	por 	Roval 	Fores). 
1961, - 	 Vazia 	(te 	Roal 	Fores!. 

1961 Lai'haa)re'cs 	1 f(-m.), 	Ir 	Rival 	Fo'esi. 

1962 Vazia 	de 	Nicos. 

1963 Coher) a 	po r 	Cobol). 

ESCLARSIONDE 	(1954, 	Silo 	Pnuloi, 	tsr 	1 	il 	Foros) 
lISOs 	Roussel 1 	(' 	Esoi'ia, 	por 	Britich 	Empii-o 	o 	SuS- 
OIO1'lilil, 11(11' 	Siioi'ian. 

11)61; - 	Pstei hazv 	1 masi'.), 	por 	CiihalL 

1961 - 	 ]Os)remoz 	1 masej, 	Ilir 	Pintor 	loa. 

1962 - 	 llseoeeza 	( femd, 	p or 	Nicos, 

1963 - 	Coberta 	por 	Nico5, 

IOSQ]JADRI LHA (11)58, Silo Paulo), por Pani'hi)> ( Doa-
)er's Moon) e L'soôa, por Bri) isP Enipire e Subam-
ruia, p or Silurian. 

1962 	Ecllar]ole 	leai.), por  

1963 	Co berta 101' CoPa]). 

se 	 " 

•mtsIsesI5 5N1i5.55' 
	

s"1 	'1swc . 

- à, ~ 

—24 

11 ('Xi ra((I'(IIniiri1i I)iika', 
ganhadora da «Trildien ('moa 
de iSgilaM», (' cuja filha I)uk'i-
tidia ti'iuiifott liii I't'a twa, ai 

apar('c( ('0111 ,((1 I'IItilllo pro-

duto, titilil linda i)Ott'lllI(Ijlitlhil. 

kO.(l 1)1111 te (lO ,('tl (l'Il'/,aIIl t' tito 
('0111 O rep rod utor NisoM 
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EVASION 	(1957, 	São 	Paulo), 	por 	Radar 	(F(-, licitation) 
e Evelyn, por Donatelio II e Eola, por Press Gang. 

1963 Coberta por Royal Forest. 

EVERGREEN (1950, 	São 	Paulo), 	por 	Hunler's 	Moon 
(Hurry On) e Evelyn, 	por Donatello II e Eola, 	por 
Press Gang. 

1957 - Vazia de My Love. 

1958 - Não foi servida. 

1959 - - Vazia de Guaycurú. 

1960 - Evreux 	(masc.), por Royal Forest, 

1961 Vazia 	de 	Birikil. 

1962 Evanescente 	(fem.), 	1)01 	Royal 	Forest. 

1963 - Coberta por Royal Forest. 

FAIR POLLY (1948, 	Fiança), 	por 	Prince 	Bio 	(Prince 
Rose) 	e 	La 	Tendresse, 	por 	Kircuhbin 	e 	Tetratela, 
por The Tetrarch. 

1960 Farnóce 	(masc.), por Royal Forest. 

1961 - Fair Tack 	(masc.), por Royal Forest. 

1962 - Facelia 	(tem.), 	por 	Cobalt. 

1963 Coberta 	por 	Cohalt. 

FAIRY TALE (1951, 	São 	Paulo). 	por 	Hunters 	Moon 
(Hurry  On) e Fairy Song, por Fairway e Even Song, 
por Friar Marcos. 

1959 Vazia de Coaraze. 

1960 Faubourg 	(masc.), 	por Pintor Loa. 

1961 Falconet 	(mace.), 	por 	Pintor 	Loa. 

1962 Faraya 	(tem.), por Nicos. 
1963 - Coberta por Nisos. 

GARDEN CITY (1954, Argentina), por Timor Tourbil-
lon) e Gipsy Queen, por Cote Eyes e Royal Arch, 
por Bridge of Earn. 

1962 - Vazia de Prince Canarina. 
1963 - Coberta por Royal Fores!. 

GENE (1953, França), por Souverain (Maravédis) e Beile 
Corisande, por Bienheim e Coriandre, por La Farina. 

1961 	Genevieve (tem.). Por Voluntário. 
1962 - Georgiana (fem.), por Royal Forest. 

1963 	Coberta por Royal Forest. 

HOPE FULLY II (1954, França), per Ocarina (Bubhlos) 
e Good Hope, por Buil Dog e Mics Bunting, 1)01' 

Buni ing. 
1959 	Hodell )masc.). por Petition. 

1960 - Abortou gêmeos de Solei] Levant. 

1961 	Honfleur (masc.), por Royal Forest. 

1962 	Holly Fiower ) fem.), por Royal Fores!. 

1963 	Coberta por Nicos. 

INFANTA 1956, Inglaterra), por Pi-ince Chevalier (Prin-
ce Roce) e Chakita, por Chateauroux e Rikokita, por 
Rustom Pasha. 

1961 	Indianápolis (t(-, m.), por Royal Fores!. 

1962 	Inoubliable (tem.), por Royal Forest. 

1963 - Coberta por Cobali. 

JUVENILA (1957, Argentina), por Argui- (Djeb( , l) e Jo-
venzucla, por Rustom Pasba e Bimha, por Congréve. 

1962 	Vazia de Crie. 

1963 - Coberta por Evil Eye. 
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1\ARI:NINA 19.6), Sai Paulo), , ai' Hunter's Maan 11w'-
ii Ou e RapaS, ar Châtr'au Eaurcaut e l'ietinka II. 
ai' \Iegel!ai -i. 

1957 - - Vazia de Phai'eL 

l958 - Vazia de Radar. 

1959 	iÇalaiia 	(em.), 	ii' Raval F'ai'erl. 

1960 	Abortou de Pinha' Lea. 

1961 	Karaudarh íe -- . 	por Pintar Lea. 

1962 - RuEla 	(em,), li' Riras. 

1963 	Cala_lI a 1)1' Raias, 

LIGI-I'l' FANTASTIC 	1)55, Inglaterra), 	ai' Deu) uriur 
Gald lIli'id9e 1 e I4lil Fanlari, pai' Signal Liht e 

1-ant Act, por Cail Bav. 

1963 	Calu'i'ta 1  ar Zaral bani a, 

PINTEI. 1952 Iuglaiu'rra), ai' Turbida OrlelIa) e Cai'-
riicbe, 	ar Epicrani e Ca'dan, por Coranach. 

1962 - Limager 	 por Sherhaon, 

1963 	- Cflieil a Ira' Ercurial. 

LORSTTA i1M S9a Paula). pm 1-Iunter'r Slauu 	Ilarry 
Ou) 	(' Louinaaa, 1  ar 51 arón e Bavadera, pai' Pu19a1'ia. 

11)33 Vazia 	de Radar, 

11134 Lar e 	Al'fair 	marc'.) 	lar 	Raval 	Fui'est, 

l!) -).5 Lab'occrin 	(marc.), 	por 	Orrenigo. 

1956 Lama 	(fem.), 	iior 	My 	Lave. 

1957 T,uaelv 	) (em., 	por 	lunhalia. 

1956 Lungfelluw 	mar( , ,), 	par 	Marveil. 

1951) 	- Lauvia 	) marc'.), 	lar 	LavaI 	Far('ni. 

1961) 	- Lumbai'do 	marc.), 	par 	Cabal!. 

1961 - 	Loi'i'ain 	) marc.), 	par 	Cabal). 

1962 	- Loudaadei'i'y 	) a are.),porNinar, 

1963 Coberta 	ar 	Srvalinrv 	Tail. 

LUCE ) 1951, Argentina), par Advacate ( Fair Trial) e 
Media Luz, par Coaréve e Sinier aí Lictht, por Gal-
loper Lipht. 

1956 - Vazia de Raval Farent. 

1957 -. Lu(-caidi ) marc'.), pai' Le Peti) Prinçc, 

1958 - Lugaidon ) marc.), pra' Timor, 

11)5)) Vaca 	de 	'Dmi,i'. 

1960 Loba 	Vem.),poi 	Timor, 

1961 Vazia 	de 	Timor. 

1962 Vazia de Timor. 

1963 Coberta par Radia 	Ii. 

MIDINPTTI: )1951, 	Sim 	Paulo), 	ioi' 	fleyal 	i"arc'nt 	(Cai,,  
Rournel ) e 	Mii' 	Zodeh, 	por 	Selaria 	e 	Slirarvala, 	por 
P9 a lar ir. 

1955 Minuit 	) marc.), 	pol . 	Orseaigo. 

1956 Gèmean 	(morreram ) , 	par 	Radar, 

11)57 PaI lanca 	(morre u), 	pai 	Pam'hita. 

1958 Sfilanga 	)fem. 	, 	 pai 	Snuakei, 

1959 Slignaar'l te 	( fc'm. ) . 	 par 	Snoaker. 

1960 NOa 	Vai 	reri ida. 

1961 . 	Slidwav 	) marc.), 	ar 	Lavainliu. 

1962 Vazia 	de 	\'ieux 	Manuir. 

1963 - Cabei'l a 	por 	Li o ) 	Caiou. 

MIRVILLF: 111 (1955,   Franca), par Sicambre 	) Prin( - e Lia )  
e Tramaaiane, lar 	B,'aat0me 	e 	jalie 	Lime, 	lia)' 	ISub- 
der. 

1960 Vazia 	de 	Nc, i'an 

1961 Vazia 	de 	Rayal 	Frrenl 

1962 Vazia 	de 	HavaI 	Fareri 

1963 - 	Cabe,-In 	pai' 	HavaI 	Fui'ert. 

SlY BABY ) 1949, 	São 	Paul), 	pai' 	Felicitalian 	)Calai'ada) 
e 	Ily 	Ileauly, par 	Elue 	Pc'! c'r 	e 	Gaiurbai'augh 	tarv 
p0' Cai usba r)iugl) 

11155 - - Mirou 	) marc.), 	pai' 	Bambina. 

1936 Lucba 	Galica, 	ex-Slv 	Sin 	1 aiiai('. 
A(al nico, 

11)57 SIvi'tillc' 	) (em,), 	par 	Ravel, 

1958 Mvléne 	((em.), 	por 	Cad)r, 

1959 Slyrtle 	fem,), 	pai' 	Bii'ikil, 

1960 - 	Mvi'ian 	(fel]].), 	ai' 	Cabal). 

1961 - Vazia de Cabal), 

1962 -- Vazia 	de 	Cabal). 

1963 Cohr'rt a 	por 	Xiv a. 

Aq~ mJ_ I*%i11tt. NOMEIO w~ww 

k 

}l'()dtUtO, (II' litilis (le 11111 iIll(l 

(li' 	vala 	siiI',Iii-sn 	i,itt 

(llIt't(' do ( ii,itiah, I'a. ,ii,, uni-

lilaiS l)(' O5 e 5h11 los, (II' régias 

origens o' (Ii' Pi'011111.501' fui 1110. 

Notai', à esqui'r,Iio, ititi tios tu'- 

O LI lOS col tortoS, q III' lo r inc 
àgua fresca aos animais. 
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Três potros de ano e meio, numa (Ias pastagens. São des-
cendentes de Royal Forest e Rose Pourpre, por Bubbles; 
de Nisos e Parábola, por Royn! Forest; e de Cohalt e 
Thelma, por Royal lJ'orest. Animais desenvolvidos e per-
feitos. 

NOVACHEV (1953, In1a(erra), por Prince Chevalier 
Roce Prince) e Nova Puppic, por 1-Iyperion e Carpet 

Slipper, 101 Pha]aris. 

1932 	Abortou de Pinta. 
1963 	Coberta por Giatilude. 

PARÁBOLA(1956, São Paulo), por Royal Fores) (Bois 
Roussel) e Paim Beach, por Felicilation e Parehment, 
por Apelte. 

1962 	Patrol (mace.), por Nisos. 
1963 	Coberta por Cobail. 

PATTE BLANCIIE (1957, França), por Sicambre (Prince 
Pio) e Alba Nox, por Coaiaz' e La Darne Blanche, 
por Biribi. 

1962 	Vazia de Escorial. 
1963 	Coberta por Escorial. 

PERSIAN CROSS (1952, Inglaterra), por Persian Gulf 
(Baliram) e Croix de Vil ry, por Rods1 o e Cremorne, 
por 'l'edcly. 

1960 	Vazia de Milesion. 

1961 - Vazia de Royal Forest. 

1962 - Vazia de Royal Forest. 
1963 	Coberta por I-Ioyal Forect. 

RADAR (1951, São Paulo), por Hunter's Moon (Hurry 
Co) e Radiant Princ'ess, por Hyperion e Princess 
Sublime, por King William. 

1957 - Potranca (morreu), por Cadir. 

1958 Ramunic'ho 	(masc'.), 	por Bambino. 
1959 Raj 	Mahal 	)masc.), 	por 	Birikil. 
1960 Rampa 	(fem.), 	por 	Cobail. 
1961 Rangpur 	(mace.), 	1)01' 	Cohalt. 
1962 Rampart 	(mace.), 	por 	Nisos. 
1963 Coberta 	por 	Nisoc. 

RED 	FLY 	(1953. 	São 	Paulo), 	por Orsenigo 	)Oleander) 
e Red Btddy, por Tetratema e He.speria, por Diadu- 
menos. 

1958 Red Sea 	(mace.), 	por Royal 	Forect. 
1959 - Reveil 	(mace.), 	por 	Radar. 
1969 Red 	Lily 	((em.), 	por Roval 	Foi'esl. 
1961 Abortou 	de Evil Eye. 
1962 Vazia de 	Royal 	Foresl. 
1963 Coberta 	P01' 	Cohalt. 

ROSE POURPRE (1949, França), por Bubblec (La Fa-
rina) e Roce Bay, por Aclérus e Diadèrne, por Kcar. 

1961 	Roe of Franee ((em.), por Royal Forest. 
1962 	Rodin (mace.), por Royal Forest. 
1963 	Coberta por Nicos. 

SAMITE (1955, Inglaterra), por Sayajiian (Neai'co) e 
Fashion Parade, por Mieuxeé e Cutasvay, por Fair-
way. 

1961 	Savo\ (mace.), por Democrat e. 
1962 	Samovar (mace.), por Pinta. 
1963 	Coberta por Ocarina. 
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1 , 111 h ii riuo iii osa iole de pot lan - 

('as III' 11111 alio 1' fll('l() tio idade 

i'eu ii ido numa a das pasta go ii 

do W11-,v, 	 do que 

si' 'ahu O fotografo para apa
iihar a hei a fo og raf ia. Notar 
o tipo hoiuogãiu'o dos animai ,, 

p II ado li 5 (1 grande ,, 011 gen s 

\STA 114115 	195$, logIn) 'ira 	cccl' 'vl'iizller 	P,ucora 
110) e I4nlr( , aty, por Pc'lilic)n e Aifane, por AlCru'c 

1963 - Coberta por Sound Ti'ack. 

SCANDIA 	11.57. São Paulo), pev Slahe Ti'a(-ht 	l4iplt 

'l'hirt) 	e Soccleh Rui, por Bcu'ikil o Seotolu i,ass, por 

i':mbru:c. 

	

1902 	Sul 'c'en Plav, pol ,  l-Iccyal l"ccrel 

	

1963 	Colc'u'ta lo' Roval Core'ci 

	

$IIRANITAS 	1952, F'ranc'a), por flu'anticuccc' 	Blandíccrdc 

e -b"u'aiinc', por Fiupias o 	por Swynloi'd, 

	

l9I3' 	Cheu'la por ltcoal F'co'('ti. 

Si]1VL 	1952, liSo Paulo), por Hunler't Slonn (lIlli'ry 
(Su) e S'o dai'c'e, 	co, ,$olario e Thei'('ccina, poi' Diccichccil. 

	

1957 	- \'a/ia dc' TSambi no. 

	

1959 	5H04 Sing imami, por Royrc! Corei.), 

	

195 1) 	Sicic'cnia 	boi.), 	ccci' 	Bii'ikil. 

	

1 96)) 	-\, Í) 	dci teia i da. 

	

1961 	Não Ou) tei'vida. 

	

1) 6 ,2 	Sinal 1 oiatj, por l4eeorial. 

	

11)63 	Coberta por Soleil L( , i.'anl 

S1T4l'TA 	1954 1-390 Paulcc). Ir  Or('nio 	Olenndei') 

	

Si 'cIa n'e 	r Selai'cc c' 'l'h usina, pci ,  f)lojhoci. 

	

11)511 
	

Sino'a 	l'eoi. ) , 	cor Roval F'orecil 

	

196) 
	

Si 1411) cur chio,), por Pc vaI F'co'c'st. 

	

1961 
	

5)041 	mao'.). 	co Royal F'c'(às). 

	

1962 
	

Sic'amln'o ) nicicce.) . 1 cccr Coaraze. 

	

1)63 
	

Ccd -cei Ia p o r Cohali .  

SNOWFOX 	11)56 ,SIoc Paulo), pur Iluda,' 1 F'e1iei1c)unn) 

E' Siicciclets. pcci' Rcus)cccll Pclia 	 poi' Pude- 
n'a 1011, 

	

1961 	SnovbalI 	maio'.), por Cccball. 

	

1962 	Sno\vkinp 	mas)'.. pr Cccball 

	

196:1 	Ccc}cc','la lmw 31ou1. 

SPIIII'IiTELI,l.: '195);. 	 por Donaic"llo II Blen- 
ti('i 'n) 	 por AdI'rut '' S1ciehcc\, ltcr SIc101i 

	

1960 	SIcan 1 1cm), p01' lala) ual icco. 

1961 - - S;carla 	 por 1-Ic'1bag('i'. 

11)62 - 	Sji('llhuufld ) mate.), pou' Roymil F'oresl 

	

190:' 	- Coberta 	cco' 1-levaI Feios). 

STAIIAST A c1951. 1-Pio Paulo). Ir Bala 1 -listar ) Bland-
'i(I) e S)araa cor (P'assgi'c'ea c' SIc'ai hi Arvav, por 
IS c' au: 

195$ 	SIai - anna (tem.), por Rnyal F--st- 

1 	SI ambul mate,), por Rccyal Forest. 

11)6)1 - SIou mcloud (tem.), por Pioton loa. 

1961 	SI vx ) mato.), por CobalI 

1962 	Stat )o'igh) 	 por Cohalt. 

1963 	Comi-Ia p01' Pisos. 

'l'l'1MERATRE ) 1957, ln'iaterl'a), por Tenerani cl3ellini 
E' Sc'ocoid liai'rell, col' Bip Gamo e Afie,') houglil , p01' 

Oblilei' ate. 

1961 - Tc'mora ('em.), por Roval Fui'ei.t. 

1962 - Vazia de Royal Fores), 

1963 	Cccberta lo' Ro'r'al Foi'(sl 

TESIPLAR1A 119V), 	Itália), 	por 	'l'raghe) lo 	1 Cavaliei'e 

(i'Al'li)flO) c' 	Tensa 	SIuc'atori, 	;cor 	SIassine 	e 	'I'i'y 	Ti'y 

Apaja, 	l Cylgad. 

1956 Temeu'aria 	 por 	Ac'aculco. 

1957 Texana 	(fera.), 	por 	Royal 	Fccrest, 

1115$ 	- Vazia 	de 	Racial'. 

T€'lelTiaque 	mate.), 	Roval 	Fores) 

1960 Abortou de 	Evil 	Eye. 

1961 Rc'nnvson 	(mat(-.), 	por 	Pinto,' 	Loa. 

1962 1451 	ii 	sel'\'ida. 

1963 Coberta 	1c1' 	Roal 	Foresl 

'I'TIAI$ 	1956, Alemanha), 	por 	Mangon 	c Gundonar) 	e 
Thii'nelda. por 	Alhaoasius 	e 	T( , ria, 	lccm 	Adili. 

1960 Thebairlc' 	( fem.). 	por 	Royal 	Fores) 

1 1)6 1 Theresa 	fem. , 	por 	Pc vai 	Foi'est. 

1962 'l'holysie 	1 fem., 	cor 	Ccdialt. 

196.1 Coberta 	por 	Crchall. 

MAIS 11)53, São Paulo), Im Rcc'al Fccu'c'st 	BoA Rccus- 

s(l) e 'l'hrulas.sa, 	cor 1"airway e Sua Pri,n'c'tt, por  
~Eco. 

11)61 	Vazia de Pc cu'seman. 

1962 	Thibe) (mam-.),  por Solein Levant. 

1963 	Coberta por Lavandi o. 

'1' Il':LSJA 	1956, São Paulo), lcOr Roval Fclrett (Bois 
Rccuceo'l ) e Thalaccsa, por Fairway e Sun Pi', 1u'ett. 
i cci' Scclario. 

11)61 -- Th,'aeia ( 'em.), cor Vandale. 

1962 -- Thamvris (mat(, ,), p01' Ccchalt. 

1963 Cohenl a por Cobali 

'I'IIESSALIA ) 1954..$ãcc Paulo), por Ortenigo (Ol( , ancler) 
e Thalassa. I'° 	I"aii'o'ay c' San Piincc'si., pnr Síclario. 

7-1 



1961 - - Potro (morreu) por,  Doutelie. 
1962 - Vazia de Lavandin. 
1963 	Coberta por PhiI Dralce. 

\'ANTGLIA 	(1951. Itália), por Macherio 	(Ortello) 	e Varri- 
a, 	por P1 lade e Vai soviana, por Cranach. 

1956 Gámeos (morreram), por Royal Forest. 
1937 - Abortou 	de Radar. 
1938 Vasari 	(mace.), 	por 	Royal 	Forest. 
1959 - 	 Vailauris 	(mace.), 	por 	Radar. 
1960 - Van 	Gogh 	(mase.), 	por Snooker. 
1961 Vaudeville 	(mace.), 	por Royal 	Forest. 
1962 Varna 	(fem.), 	por 	Cobali. 
1963 -- 	Coberta 	por 	Nisos. 

VIM AND VIGOR (1958, Inglaterra), por Vimv (Wild 
Risk) e Nature Sludy II, por Sun Again e Boreaie, 
por Votout. 

1962 --- Vazia de Chamiei-. 

1963 	Coberta por Escorial. 

YASHMAK (1957, São Paulo), por My Love (Felicitalicn) 
e Vamour, por Royal Forest e Yakimour, por Bien-
heini. 

1962 - Yanora ([em.), por Nicos. 

1963 - Coberta por Nicos. 

Principais produtos 

O nível qualitativo dos animais criados no 
Haras Guanabara é deveras incomum. Inúme-
ros produtos da citada fazenda paulista alcança-
ram a esfera clássica, com êxito frequentes. A 
relação que se segue é alusiva aos principais ga-
nhadores: 

	

ACATOU - (Orsenigo em Aeropol( , ) 	Ganhador de 4 
corridas e Cr$ 681.200.00, incluindo o Prêmio Jockey 
Club Paranaense - 	 São Paulo; terceiro no Grande 
Prêmio Distrito Federal (Si. Leger) 	Rio.  

ACAPULCO - (Hunter's IVIoon em Achray) 	Ganha- 
dor de 8 corridas e Cr$ 1.607.000,00, incluindo o Gran-
de Prêmio Dec'hy Club e os Prêmios Jockey Club 
Argentino e Delegações Turfistas -- Rio; Joekey 
Club de Campinas e Carlos Garcia - São Paulo; 
segundo nos Grandes Prêmios Outono (2.000 Guinéus), 
Presidente Vargas, Doutor Frontin, Guanabara e Jo-
ckey Club Brasileiro e Prêmio Jockey Club Argen- 
tino 	Rio; Grandes Prêmios Consagração (Si. Le- 
ger) e Jockey Cluh 	São Paulo; terceiro nos Gran- 
des Prêmios Jockey Club Brasileiro, Doutor Frontin 
e São Francisco Xavier - Rio; General Couto de 
Magalhães (Toca de Ouro) e Clássico Imprensa 
São Paulo. 

ACCORDEON 	(Hunter's Moon em Achray) - Ganha- 
dor de iS corridas e Cr 875.550,00, incluindo os Prê-
mios Independência do Brasil e General Osório; se-
gundo no Prêmio José Calmon; terceiro no Grande 
Prêmio Frederico Lundgren e no Prêmio .Jockey Club 
do Rio Grande cio Sul Rio. 

ACHERON 	(Tai-Yang em Achray) 	Ganhador de 19 
corridas e Cr$ 392.709,60, incluindo os Grandes Prê-
mios Bento Goncalves e Jockey Club Brasileiro; ter-
ceiro nos Grandes Prêmios Ge)úlio Vargas e Pinheiro 
Machado -- Pôrto Alegre. 

ALGARVE 	(Hunlor's Moon em Allan Waters) 	Ga- 
nhador do 10 corridas e Cr$ 774.900,00, incluindo os 
Prêmios II Conferência Internacional de Jornalistas 
de Turf c' IX Congresso Internacional de Cirurgiões 
-- São Paulo; terceiro no Prêmio Alvaro de Souza 
Macedo - Rio. 

ANDES - (Orsenigo em Anne Boleyn) - Ganhador de 
9 corridas e Cr$ 1.208.000,00, incluindo o Grande Prê-
mio Imprensa São Paulo; e o Prêmio Jockey Club 
Argentino - Rio; terceiro no Grande Prêmio Antô-
nio Prado - São Paulo. 

ANTIBF:S -- (Ravel em Anne of England) - Ganhador 
de 3 corridas e Cr$ 898.500,00, incluindo o Grande 
Prêmio Raphael de Barros; segundo no Clássico Can-
dido Egidio - São Paulo. 

BALI - - (Monterreal em Barcelona) - Ganhadora de 
18 corridas e Cr 811.250,00, incluindo os Grandes 
Prêmios Oswaldo Aranha, Cidade de Pôrlo Alegre e 

5 	 - 

~ 

O Haras Guanabara dispõe de grupos (lo cocheiras magni-
fie.aniento erguidos, do forma a corresponder às suas fi-
nalidades. São construções belas e sólidas, que se harnio-
nizam com tudo o que existe no adiantado centro criador. 
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.Ic é uni detalhe cio pavilhão 
(te «hox es» destinado  às repro -
dutoras (0111 produtos ao Pé. 
A construção não i1P(t1i15 O ex-
(eleiite, do 1)011(0 (10 vista tée-
ii leo, iii as corresponde, da invs-
[li-- [ fornia, às ex igê II elas (lo be-
lo. II, i' nf'iio, pvrfeito. 

G'ivúsi 	'ia; seçiitidi no (Pnnde Prêmio Duque 
de Caxia-,; terceira no Graiioe Prêmio Diana - Por-
ia Alegre. 

BAR-lqL-GI-IAZAL - 	(Baia 1-Tissai em RaiTeira 	Ga- 
de 6 corridas e CrS :g)23oo,00. no Pio, in-

cluindo os Prémios Seis de Março e Ji o'key Ci uli do 
Rio (;rancle do Sul segundo na Grande Prêmio Quin-
ze de Novembro e no Prêmio Seis de Marco; çnnha-
dor na Venezuela de 2 ci iiidas e Bs. 22h45.00. 

BORGI-IESR 	Li ng Sultana cai Bonny Ana) 	Ganha- 
dor de 6 corridas e Cr.',' 620.750,00. incluindo ii Gran-
de Pr'niio República (lis Estados Unidos do Brasil e 
Prêmio Luiz de Andrade Pina - Suo Paulo. 

BLTCARI':ST 	Biriiç 0 era liurnble Tlee ) 	Ganhadora de 
12 corridas e CA 3386.1)0(00, incluindo os Grandes 
Prémios Outono 2.000 Guinéus), Henrique Possolo 
1.000 Guinéus) Onze de Julho duas vezes), T0ckev 

Club do Rio de Janeir e Ilajor Suck w e Ci rdeiro 
da Graça - Rio; e Grandes Piénnos Remonta e Ve-
terinária do Exéieú o e lhrasmo de Assumpçao 
Sao Paulo; sl'çLindu tios Grandes Prémios Prefeit ora 
Muni'ijai. Cordeiro da Graça e Alfredo Sanlos 1 Piix 
.Juigné 1 e no Ciãssico Cosia Ferras - Rio; terceira 
colocada nos Mandes Prémios Gervúsio Seaira, Du-
nue de Caxias e República do Chile e no Prémio Fir-
miano Pinto - Rio. 

CANATETTO 	1 Bani hino (ni Cantata) 	Ganhador de 
10 corridas e Cr$ 2.11'2.00)),00, incluindo os Grandes 
Prémios Derbv Club e Prefeitura Municipal - - Rio; 
Grande Prêmio Raihael de Barros e o Prémio Natal 

São Paul,): Grande Prêmio Presidente do Jockev 
Club São Vicente; segundo nos Grandes Prêmios 
Consagração Si. Regem, Linneu de Paula Machado, 
Jockev Ciuh, Piratïninga, 14 de Marco, Ciússico Pri- 
mavera 	São Paulo; )crceir tio Grande Prêmio Jn- 
ekev Ciuh do Rio de Janeiro 	- Rio; nos Grandes 
Prêmios São Paulo, Governador do EA M, Ipiranga 
(2.000 Guinéus), General Couln de àlagalhães Taça 
de Ouro), Manliedo Costa Júnior, Amónie Prado. 
Criação Nacional e Clássico América 	São Paulo; 
no Grande Prêmio Presidia) e da República 	São 
Vieeiil e. 

CANAVIAl. -- (Radar em Co ni ata) 	Ganhador de 7 
corridas e Cr$ 4.010.000,0)), im'luinrlo o Grande Prê- 
mio Cruzeiro do Sul 1 Derliv ) 	M: o Grande Pré- 

mio Rah;i'i de Ilartis e o Clássico Primavera 
Sã Paulo; ii c;iaiidc Prêmio Paraná 	Cui'itiha,se - 
gund 1 nos Grandes Prêmios Brasil e Distrito Foderai 
Si. Reger) - Rio; Grande Prêmio Slanfredo Costa 

Júnti e Pesideiite da República 	- São Paulo; ter- 
ceia nos (.andes Prêmio. Presidente Vargas e De- 
7)-SiSo. de Julho - 	Rio: Derbv Paulista 1 Derhv 1 e 
Clássico América 	São Paulo. 

CAT.CASO 	1 Oisenigo 'ai Cantata) 	Ganhador de 3 
corridas e Cri) 70600)),00, incluindo o Grande Prêmio 
1lranga (2.00)) Guinéus) --- São Paulo. 

CROUPIER 	) Rovai Foresl em Crovn ,I(:\Vel 1 - Ga- 
nhador de 6 c'oi ridas e CrS 937.500,00, inclui ido í 
Clússico América; segundo nos Grandes Prêmios Ipi-
ranço (2.00)) Gui néus 1, Ju bano Star) ias, Clássico Can- 
dido FMvdio e ai) Prêmio José S. Quinta Reis 
Sã)) Paulo. 

CRO\VN PRINCE - - ( Orsenigo em Crosvn Jeevel ) -- Ga-
nhaclír de 8 corridas e Cr$ 1.202.75)1,00; terceiro no 
Grande Prêmio .Jockey Club do Rio de Janeiro e nos 
Prémios Jockev Club de São Paulo e José Calmon 
- - Rio. 

CURAIJI: 	(Baia Ilissar em Cuvita) - Ganhador cIo 12 

corridas e CrS $6410004 incluindo o Prémio José 
Cainon ; terceiro tio Prémio Jockev Club de São Pau-

lo - Rio. 

CURRAGII - ) Fehcitation em Cuvita ) - - Ganhadora de 

5- corridas e Cr$ 421.000,00, incluindo o Clássico Luis 

Alvos de Almeida; terceira ai Prêmio Paulo Cesat - 

Rio; no Prémio Remonta e Veterinái ia cio Exército 

- São Paulo. 

DULCE - Bocal Forest em Duty) - Ganhadora de 13 
corridas e CrS 7.969.500)10, inclui ido os Grandes Prê-
mios São Paulo ( Derby Sul-Americano), Jockey Club, 
Consagração )St. Reger), Criação Nacional. João Ce-
cilia Ferras, Sílvio Alvares Penteado (duas Azes), 
Barão de Pijacicaba (1.0))0 Guinéus), Diana e José 
Guathemozin Nogueira )Oaks), as três últimas for-
mando a trí) lice colo de éguas São Paul); e 
Grandes Préniis Dezesseis de Julho e Marciano de 
Aguiar Moreira - Rio; segunda nos Grandes PA-
mios Dei'hv Paulista ) Derb,v) , Iiiranga (2.000 Gui-
néus) . 25 de Janeirc e 29 de Outubro -- São Paulo; 
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terceira no Grande Prêmio Jockey Club Brasileiro 
Rio; e no Grande Prêmio Linneu de Paula Macha-
do 	São Paulo. 

EFFENDI 	(Bala Hissar em Eola) - Ganhador de 3 
corridas e Cr$ 126.00000 no Rio, e de 8 corridas e 
Bs. 102.013.40 na Venezuela. 

EL GRECO - - (Bala Hissar em Eola) - - Ganhador de O 
corridas e Cr$ 794.500,00, incluindo o Clássico Raul 
de Carvalho e os Prêmios Antônio Prado e José Cal-
moa - Rio; segundo nos Grandes Prêmios Quinze de 
Novembro, República do Chile Rio: Raphael de 
Barros e Prêmio Cidade de Lima - São Paulo; ter-
ceiro no Grande Prêmio Almirante Marquês de Ta-
mandaré Rio. 

EMERSON - (Coaraze em Empeflosa) - Ganhador de 
5 corridas e Cr$ 11.950.000,00, incluindo o Grande 
Prêmio Cruzeiro do Sul (Derby Brasileiro) - Rio; 
e os Grandes Prêmios Derby Paulista Derby), Derby 
Sul-Americano (Derby) e Clássico América - São 
Paulo. 

EMOCION -- (Orsenigo em Empefiosa) 	Ganhadora de 
3 corridas e Cr$ 2.044.000.00. incluindo o Grande Prê-
mio Diana (Oaks) - Rio; o Grande Prêmio Diana 
e o Prémio Eleutério Prado «B» São Paulo; se-
gunda nos Grandes Prémios Henrique Possolo (1.003 
Guinéus), Marciano de Aguiar Moreira e Duque de 
Caxias Rio; no Prêmio Rodolpho de Lara Cam-
pos - São Paulo; terceira nos Grandes Prêmios Fre-
derico Lundgren e Mariano Procópio Rio; nos 
Grandes Prémios Barão de Piracicaba (1.000 Gui-
néus) e Organização Sul-Americana de Fomento de 
Puro-Sangue de Corrida e nos Clássicos Luiz Alves 
e E. V. de Paula Machado; quarta no Grande Pré-
mio José Guathemozin Nogueira (Oaks) São Paulo. 

EMPYREU 	(Coaraze em Empefiosa) 	Ganhador de 
4 corridas e Cr$ 5.290.000,00, incluindo o Clássco 
América e o Clássico Imprensa, segundo no Grande 
Prémio Derby Paulista Derby), Grande Prémio São 
Paulo, Grande Prêmio Juliano Martins e Grande Pré-
mio Ipiranga (2.000 Guinéus); terceiro no Grande 
Prêmio Derhy Sul-Americano (Derhy) -- São Paulo. 

ENCORE 	(Advocate em Endwell) - Ganhadora de 9 
corridas e Cr$ 1.793.500,00, incluindo os Grandes Pré-
mios F. V. de Paula Machado, Imprensa, Outono 
(2.000 Guinéus), Dezesseis de Julho, Clássico Luiz 
Alves de Almeida e Prêmio Paulo Cesar - Rio; 
Grande Prêmio Fôrça Expedicionária Brasileira --
São Paulo; segunda no Grande Prêmio Dana (Oaks( 
- Rio; terceira nos Grandes Prêmios Cruzeiro do 
Sul (Derby), Henrique Possolo (1.000 Guinéus) e On-
ze de Julho -- Rio. 

ENDYMION - (Royal Forest em England) -- Ganha-
dor de 6 corridas e Cr$ 2.796.000,00, incluindo os 
Grandes Prêmios Oswaldo Aranha e Presidente Var-
gas e os Prêmios António Prado e Jockey Club de 
Rio Grande do Sul; segundo nos Grandes Prêmies 
Doutor Frontin, Dezesseis de Julho, Guanabara, Con-
de de Herzberg, Salgado Filho e Carlos Telies da 
Rocha Faria e no Prêmio Jockey Club de Montevi-
déo; terceiro nos Grandes Prêmios Linneu de Paula 
Machado e Presidente Vargas e no Prêmio Jochy 
Club Argentino; quarto no Grande Prêmio Brceil 
(duas vêzes) - Rio. 

ESCORIAL - (Orsenigo em Escoa) -- Ganhador dc' li 
corridas e Cr$ 7.175.000,00 e Arg$ 12.000.000,00, in-
cluindo o Grau Premio Internacional 25 de Mayo e 

o Gran Premio Carlos Pellegrini - Buenos Aires; 
os Grandes Prêmios Jockey Cluh Brasileiro, Guana-
bara, Outono (2.000 Guinéus), Cruzeiro do Sul (Der-
hy) e Distrito Federal (St. Leger), as três últimas 
formando a tríplice coroa - Rio; o Grande Prêmio 
Imprensa e os Prêmios Jockey Club de Campinas e 
Raphael de Barros Filho «B» São Paulo; segundo 
nos Grandes Prêmios Brasil, Linneu de Paula Ma-
chado Rio; nos Grandes Prêmios Jockey Club, Ju-
bano Martins e Antenor de Lara Campos - São 
Paulo; terceiro no Prêmio António Prado - Rio; nos 

Grandes Prémios São Paulo Derby Sul-Americano) 
e Governador do Estado e no Clássico Candido Egydio 

São Paulo; quarto no Grande Prêmio Brasil 	Rio. 

ESTUARDO - (Royal Forest em Escoa) - Ganhador de 
6 corridas e Cr$ 1.030.300,00, incluindo o Grande Pré-
mio Alfredo Santos e os Prémios Jockey Club Ar -

gentino e Jockey Club do Rio Grande do Sul; segun-
do no Grande Prêmio Salgado Filho e nos Prêmios 
Jockey Cluh de São Paulo e Jockey Club de Monte-
vidéo; terceiro nos Grandes Prêmios Almirante Mar-
quês de Tamandaré - Rio; Independência - São 
Paulo. 

EVELYN 	(Donatello II em Eola) 	Ganhadora de 6 
corridas e Cr$ 235.000,00, incluindo o Clássico Vieira 
Souto e o Prémio Seis cio Março - Rio. 

EVERGLADE - (Royal Forest em Evelyn) 	Ganhador 
de 6 corridas e Cr$ 697.000,00, incluindo o Prêmio 
Seis de Março -- Rio. 

EVIL EYE -- (Royal Forest em Evelyn) - Ganhador 
de 11 corridas e Cr$ 1.308.500,00, incluindo o Prêmio 
Herculano de Freitas (Prix Juigné) São Paulo. 

FAIRPLAY - (Hunler's Moon e Fairy Song) 	Ganha- 
dor de 12 corridas e Cr$ 2.133.500,00, incluindo os 
Grandes Prêmios Outono (2.000 Guinéus). Guanabara, 
Derby Club, José Carlos de Figueiredo, Gervásio Sea-
bra e Comparação, Clássicos Paul Maugé e Costa 
Ferraz e Prêmios António Piado e José Calmon - 
Rio: e Grande Prémio Piratininga São Paulo; se-
gundo nos Grandes Prêmios Dezesseis de Julho, Der-
1)y Club, José Carlos de Figueiredo e Linneu de Paula 
Machado - Rio; terceiro nos Grandes Prémios Cru-
zeiro do Sul (Derhy), Gervásio Seabra (duas vêzes), 
Jockey Club do Rio de Janeiro e Presidente Vargas 
e no Clássico Raul de Carvalho - Rio. 

F'ALERNO - (Royal For( ,st em Fairyland) - Ganhador 
de 7 corridas e Cr$ 2.318.000,K), incluindo o Grande 
Prêmio Paraná - Curitiba: e o Grande Prêmio Pre-
feitura Municipal São Paulo. 

FLAMBOYANT 	(Goya ou Tourhillon em Flower) 
Ganhador de 6 corridas e Cr$ 490.000.00, incluindo o 
Prêmio Jockey Cluh do Rio Grande do Sul - Rio; 
segundo no Grande Prémio Consagração (St. Leger) 
o Clássico Imprensa - São Paulo; terceiro no Gran-
de Prêmio Distrito Federal )St. Leger) - Rio. 

No alto de urna das colinas do próprio Haras, recente-
mente, foi concluida a instalação de urna estação para o 
tratamento da água. Na fotografia, uma visão da obra, 
vendo-se o areador, o decantador e O depósito para 480.000 

litros. 
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1"RANCFOIi'I' 	Roval Fores! ccii Fraricesca ) 	( anha- 
rUi c' b ciii idOs e Cr$ 1279.00400 incluindo o Pré- 
mio Jockev CI ub de M ntevidéo segundo nos Gran- 
dos Prémios Dorby Club e Joch-ey Club do Rio de 
Janeiro 	Rio; e no Grande Prêmio General Couto 
de Magalhães (Taça de Ouro) 	São Paulo; terceiro 
nos Grandes Prêmios São Francisco Navios', Guana- 
bara e Derhv Club 	Rio; e nos Grandes Prêmios 
Joche) Clut) e 29 de Outubro 	São Paulo. 

FRONTENAC 	(Orsenigo em Francesca) 	Ganhador 
de 9 corridas e Cri' 1258100A0, incluindo o Prêmio 
José Cainion ; segundo no Grande Prêmio Almirante 
Marquês de Tamandaré ; terceiro no Grande Prêmio 
Derh\ Club Rio; terceiro no Grande Prêmio Pi- 
r'at in i nga 	São Paulo. 

HONOLULU 	( Felicita! ion em Honra) 	Ganhador de 
1)) corridas e Cr$ 1.364.000,00, incluindo o Grande 
Prémio Cruzeiro do Sul ( Derhv) e o Prêmio Cria-
dores Nacionais; segundo nos Grandes Prêmios Ou-
torso (1111)0 Guinéus) , Quinze de Novembro e Frede-
rico Lundgren ; terceiro nos Grandes Prêmios Distrito 
Federal (St. Leger) .- Rio; Prefeitura Municipal 
São Paulo. 

IIUXLEY 	(Felicitation em Hurona) 	Ganhador de 
9 corridas e Cr$ 1.043.250,00, incluindo os Grandes 
Prêmios Rnj ,hael de Barros (empatado) Consagração 
(Sr. Leger ( 	São Paulo; Jockey Club do Rio de 
Janeiro 	Rio; segundo nus Grandes Prêmios Gene- 
ral Couto de Magalhães (Taça de Ouro), Criação 
Nacional e Prefeitura SI unicipal e no Clássico Im-
prensa São Paulo; Grandes Prémios Distrito Fe-
deral (Si. Leger), Guanabara (duas vêzes) e Derbl 
Cl uh terceiro ( nos Grandes Prêmios Cruzeiro do Sul 
)Derh\ ), Guanahara e J,inneu de Paula Machado 
Rio; Grande Prêmio Antônio Prado e Prémio Jocke 
Cluh Brasileiro São Paulo. 

KAYAK 	Felicitation em Kopaïs) 	Ganhador de 15 
corridas o Cr$ 1.218500,00, incluindo os Grandes Pré- 
mios Princesa do Sul e Cidade de Santa Maria 
Rio Grande do Sul: segundo nos Grandes Prémios 
Taij r' nso e Governador do Estado; terceiro a,, Gran- 
de Prémio Jockev Clu ti Brasileiro 	São Vicente. 

LOHENGRIN 	(Orsenigo em Lorcha) 	Ganhador de 
12 corridas e Cr$ 5.176500,00, incluindo os Grandes 
Prémios Gor'vásio Seabra, Prefeitura 'Municipal, Sal-
gado Filho 12 vézes), Dezesseis de Julho, Frederico 
Lundgren e República do Chile Rio; os Grandes 
Prêmios Piratininga, Rajihael de Barros e o Prêmio 
Natal Sã)) Paulo; segundo nos Grandes Prémios 
Cruzeiro do Sul ( Derlivi , Jockey Cluh Brasileiro, 
Ger'\ ásio Sc abra, José Carlos de Figueiredo, Doutor 
Fiont ir) e no Prêmio .Jockey Cl oh Argentino Rio; 

Grandes Prêmios Consagração (St. Legr'r), Gover-
nador do Estado e Antônio Prado e Prêmio Bento 
de Paula Souza São Paulo; terceir'o nos Grandes 
Prémios Outono (2.000 Guinéus) , Distrito Federal (St. 
Legor ) , Doutor Front in, Carlos 'l'elles cia Rocha Fa-
ria ,' República do Chile Rio; e Grandes Prêmios 
Derby Paulista ) Derb) o Presidente do Jockey Cluh 

São Paulo. 

LORETTA 	)Ilunter"s Moori em Louisiariia) 	Ganha- 
dora (te 10 corridas e Cr$ 1.657.000,00, incluindo os 
Grandes Prêmios Marciano de Aguiar Moreira ) Oaks), 
Comparação, Gervásio Seahra, Guanabara, Prefeitura 
Municipal e os Prémios Candid,, Egydio de Souza 
Aranha e Firmiano Pinto; segunda nos Prêmios Onze 
de Julho (duas vê/es), Inaugural, Henrique Possolo 
(1.000 Guinéus). Qui azo de Novembro, José Carlos 
de Figueirodo (cicias sê/es), Duque de Caxias, Diana, 
(lenido Seal,ra, Der'bv Club e rio Clássico Vieira 
Souto; terceira nos Grandes Prêmios Prefeitura Iclu-
nicipal, Frederico Lundgron, Presidente Vargas, Onze 
de Julho e Duque de Caxias Rio; 25 de Janeiro 

São Paulo. 

LOVER'S STOON 	lHunter's Icloon em Loving Cuio 
Ganhador de 11 cor ririas o Cr$ 1.02620000, incluindo 
os Grandes Prêmios Encerramento 	Rio; República 
dos Estados Unidos do Brasil 	São Paulo; segundo 
rios Grandes Prêmios Encerramento, Major Suckow 

	

Rio; 15 de Novenilii o 	São Paulo; ~i  n )  ai 
Grande Prêmio Major Sucl<osv 	Rio. 

MADAGASCAR -- (Royal Forest em MaO) 	Ganhador 
de 8 corridas e Cr$ 1.555.400,0)) incicorid,i o Grande 
Prêmio Alui ira rito Barroso 	São Paul,,; o Grande 
Prêmio COnstO rias 	Cami irias; o Preniir, Jockoy 
Cl ciii do Rio Grande do Sul 	Rio; segundo no Gran- 
de Piêriio I)erliy Club; terceiro no Grande Prêriri,, 
Presidente Vargas 	Rio. 

MADRIGAl. 	'FehEtatiori 'ai SIatil 	Ganhador ri,' 
10 corridas e Cr$ 827.700,00, segundo ri,, Prênii,, Ji>-
ckey Club de l'clontevidéo ; ter'cei no rios Grandes Prê-
mios Der-bv Clut, e Joc'kev Cluti do Ri,, de Jari,'i ii 

Rio. 

5IARTINI 	(Felicita) ion em Mali) 	Garihad,,r de 10 
corridas e Cr 1011.000.00, incluindo ris Grandes Pi é- 
mios Cruzeiro do Sul 	Der lis 1, Disti it, l"ed,'r ai 'SI. 
Leger'), Derbv Cluti 	Rir); General Cout o  do S1,iga- 
lhães Taça do Ouro) e Criação Nacional 	Sã' 
Paulo; segundo rios Grandes Prêmios Derbv Clu b 
Rir); Jockc'v Club e Pira! i ai riga 	São Pau lo; ter- 
miro rios Grandes Prêmios ei (1 uarsabar a, Sã,, Frarn'is- 
co Navier 	Ri,,; Jockev Club o Pi rat i nnga 	São 
Paulo. 

MY LOVE 	) Felicilatiori em )I) Boauts 1 	Ganhador 
de 4 corridas e Cr$ 614.000,011, incluiarl,, ii Grande 
Prêmio Linnieu (te Paula Slaciiado ; segurici, 1 rios Gran- 
des 	

ri- 
dc's Prêniios Conde de lieriber'g e Distrito) Federal 
(St. Legou'); terceiro no Gr'and,' Pi'émi,, 1 )ez esse is do 
Julho e rio Prêmio António Prado: quarto i no Grande 
Prêmi,, Brasil Rio. 

NEIIO 	)Ruler em Volcáriica) 	Gani!iad,,r de 13 ,'or- 
r'idas c' Cr',, 5311.80(1,00; terceiro ri,, Grand e  pr ê m i o  
Encerramento 	Rir,. 

PANCHJTO 	( Huri! c'r's Moori em Pan'ic Av,'nu,' ) 	Ga- 
nliaci,,r de 16 r'orr'idas e Cr$ 2.1 77.500110, i ml cii rido ,,s 
Grandes Prêmios Freclericc, Lu ndgi e o, G,'i s (isi,, Soa-
lira, ~H ura Municipiil e Rc'i , átili,'a do Chile e 
Prêmio Joc ke) Cl ciii (te Sã,, Paul,, Rio; Gra adi's 
Pr êmb,s Presidi'rit,' dc' Jockov Ci uli Aneis lei a. 1 ride'-
t , eridêricia e Gos c'rriad,,r cio Estado São Pacil,) ; se - 
oci ndo mis Grarsdc's Prêmios Presidente ciii .J, ,,'kc'\ 
Cluli 	São Paulo: José Carlos de Figueiredo e no 
Pi'ênuiç, 5,'is de Março 	Ri,,; tercoir,, nos Grandes 
Prêmios Quinze de N,,vemhr,i l'ricc'rraruient,, José 
Carlos de Fig creir,'do 	Rio; Manoel cia Nobr'c'ga e 
Govc'rriador do Estado 	São Paulo. 

PARE LANE 	) Huruter's l',Ior,ni cru Par'c'hr'nont ) 	Ga- 
nhadora de 2 corridas e CiS 149.000,00, incicitrido o 
Grande Prêmio F. V. (te Paula Machado; terceira ri,) 
Grande Prêmio Fie nriq cio P,,ssol,, 11.0)1)) Guinéus) 
Ri,,. 

RADAR 	(Felicita! mii em Radianit Prinicess) 	Ganha- 
dor de 11 corridas e Cr$ 1.309.500,00, inc'tuirsd,, os 
Grandes Prêmios Guanabara, Quinze de Nos ,'nii Oro 
cicias vezes), Dc'r'hy Cl cih e Prêmio José Caliooni e 

.Jiickey CIcili de São Paulo Rio; segurict,, rios Gran-
d"s Prémios Comparação, Gc'i'vásio Sealira. Doutor 
Fr'orit i n, Fn'odericç, Lu ndgrenu e l'ncorrame nt,, Riu 
Governador cio Estado 	Sã,, Paulo. 

RAVEL 	(Baliram cai Radiani Pr inicc'ss) 	Ganbad,,r 
de 9 corridas e CM 1 .2~M mil cii nid,, ,, Gra,icl,' 
Prêmio) Salgado Filho; segundo rios Grandes Pri'ioii,,s 
Crcuzeirç, cio Sul 1 Dorliy), Frederico Lursdgreni, D,'r hy 
Cluli e no Prênii,, J,ickev Cluh do MunI evicléc, Ri,,. 

RED CAP 	) Roval Fores! cai Rc'd Ricids ( 	Ganhador 
de 5 corridas e Cr$ 786,0)10,0)1, ind ciiacio ,, Grande 
Prêniio ,Juliari,, Martins: segundo rir, Grarici,' Prêmio 
Antersor de Lara Campos Sã,, Paul,,. 

RIJGENDAS ( Hcinuter's 	SIr,on 	em 	Rcrst icania) Ga- 
nhador de 8 	corridas 	e Cr$ 	1.121110000, 	incluindo ii 
Grande 	Prêrii o 	Alfredo Sanil c(s ; 	 sr'gcinidr, 	nos Crar,- 
(les Prêmios Presidente Vargas c' General de Exér'ci- 
ti, 	Alfredo Str'i,essnier ; terceiro 	rio 	Grande Prêmio) 
Pr'efeitcnra Mcrnicipal Riu. 
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RUMOR - (Hunter's Moon em Ruslicana) - Ganhador 
de 12 corridas e Cr$ 1.993.050,00, incluindo os Gran-
des Prêmios Manfredo Costa Júnior e Linueu de 
Paula Machado, Clássicos Primavera e América --
São Paulo; Grandes Prêmios Bento de Menezes e 
Encerramento - Curitiba; segundo nos Grandes Prê-
mios Derby Paulista (Derhy), Juliano Martins, Pre-
sidente da República, Clássico Outono São Paulo; 
Grandes Prêmios Presidente Vargas e República do 
Chile - Rio; Moysês Lupion - Curitiba; terceiro nos 
Grandes Prêmios Antenor de Lara Campos - São 
Paulo; Gervásio Seahra Rio. 

SCARAMOUCHE 	(Ilunter's Moon em Scotch Hussy) 
Ganhador de 8 corridas e Cr$ 448.100,00, incluindo 

o Prêmio Jockey Cluh do Rio Grande do Sul (duas 
vêzes); iegundo no Grande Prêmio Derhy Club; ter-
ceiro no Grande Prêmio Comparação ---- Rio. 

SILFO 	(Hunter's Moon em Sirdaree) 	Ganhador de 
3 corridas e Cr$ 906.25000, incluindo o Grande Prê-
mio Frederico Lundgren, e o Prêmio Paraná; ter-
ceiro no Grande Prêmio Dezesseis de Julho e nos 
Prêmios Jockey Club de São Paulo, Jockey Cluh do 
Rio Grande do Sul - Rio. 

SILVANESCO --- (Royal Fores( em Silver Star) -- Ga-
nhador de 5 corridas e Cr$ 622.000,00, incluindo o 
Prêmio Jockey Club do Rio Grande do Sul; segundo 

O pavilhão que abriga os reprodutores, tendo adiante um 
piquete e ao fundo um frondoso 1)05(1110. A construção 
chama a atenção dos que seguem as aléas da fazenda por 
sua simplicidade de linhas, e por sua capacidade funcional. 

nos Grandes Prêmios 29 de Outubro e Almirante Bar-
roso -- São Paulo. 

SING SING 	(Royal Foreui em Sibyl) 	Ganhador de 
3 corridas e Cr$ 1.330.000,00, incluindo o Grande Pré- 
mio Manfredo Costa Júnior 	São Paulo; quarto no 
Grande Prêmio Cruzeiro do Sul (Derby Brasileiro) 

Rio. 

SNOOKER 	(Bahram em Snoh]esu) -- Ganhador de 6 
corridas e Cr$ 1.421.500,00, incluindo o Grande Prê-
mio República do Chile -- Rio; Clássico Imprensa - 
São Paulo; segundo nos Grandes Prêmio ,, Cruzeiro 
do Sul (Derby) - Rio; Consagraçúo (St. Leger) e 
Criação Nacional e Prémio Jockey Club de Campi-
nas; terceiro no Grande Prêmio Antônio Prado; quar-
to no Grande Prêmio São Paulo - São Paulo. 

STROMBOLI - (Bala Hisuar em Staraya) - Ganhador 
de 6 corridas e Cr 693.500,00, incluindo o Grande 
Prêmio Presidente Vargas ----Rio; segundo no Gran- 
de Prêmio Prefeitura Municipal 	São Paulo; quar- 
to no Grande Prêmio Cruzeiro do Sul (Derby) 	Rio. 

VOLTIGEUR ---- (Orsenigo em Volage) - Ganhador de 
8 corridas e Cr$ 1.573.000,00, incluindo o Grande Prê-
mio Sáci Francisco Xavier e o Prêmio Jockey Cltmb 
de São Paulo -- Rio; Prêmios Jockey Club do Rio 
Grande do Sul e Nata) - São Paulo; segundo no 
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Nome 	Polo 

Savoy Cast 
T\Ticlevay Cast 
Aacelot C as, t 
lan1 erador Ai. 
itremoz Coei 
}-ionfleu r Coei 
Tennycon Cast 
Snovbalt Caet, 
Buchanan Caet, 
Rangiur Coei 

Grande Prêni o Douto, Frontin 	Rio e no Grande 
Prêmio Almirante Barroco 	São Paulo; terceiro no 
Grande Prêmio Imprensa 	SItO Paulo: e no Grande 
Prêmio tlngenhciro Maia Filho 	Porto Alegre. 

Safra de 61 

A safra nascida em 1961, no Haras Guana-
bara e que vai às pistas na próxima temporada, 
ó bem um exemplo da internacionalidade da po-
lítica adotada pelos srs. Seabra. Nota-se nas re-
lações abaixo, filhos não apenas de animais per-
tencentes à fazenda, mas de reprodutores do País 
e do estrangeiro: 

POTROS 

F i 1 i a ç ii o 

Deniocralir Sumite 
Lavandin i\Iidi Iw1 to 
Duiseon 	(POr Annelle 
Cobalt Era 1  eh co 
Pintor Leu Feelaimonde 
Royal Forest HOIe 	FuIIv 	II 
Pintor Loa Temi daria 
CohoII Sno\vfox 
SoIeil 	Levani Ru(areet 
CohaII Radale 

Fair Taek Caet. Roval Forcei Fair Polly 
Durçor Caet. Coaraze Dai y 
AIa hael ro CaeI. Lava ad i a Ai ) aol te 
Foleonci Coei. Pintor Lea Fairy Talo 

ria i o C as 1. C 	hall 1 e ) rei t a 
Enjoa Coei Rena Prince Eneida 
\r aucl ev ill c  Caet . Faval 	Forcei Vaniglia 
Capitel Coei. Roval 	Forcei Caj,ri 
SieaI AI. TI,() \a] 	Forcei Siecta 

Ai. Chalt Staracia 

POTRANCAS 

Nome Pêlo F iii a e ã o 

Genevieve Coei. VI anIêrio Gene 
Alhamhia Caet, 511 i kar Alamandra 
Dalcana AI. Chait Dulce 
Theieea CoeI. 1',() val 	Forcei Thaie 
laclianapol e Coei. E vai Forcei Infanta 
Naioudash Casi. Pintor Loa Rarcaina 
Si ati a Caei. Herhager Siiri 1 ad lo 
Roce of France Cael - Roval Forcei Roce Pourpre 
Enihuia Coei. Sanny Do v Fmnion 
Th raci a CoO. Vandale The 1 ma 
Burlona Coei. Cohah IItumhlo Bee 
Enchanl tece Casi. Rnval Forest IGividia 
Buey GirI AI. Cohalt Buey Bec 
Ternura Caet. Ifoval 	Forost Tcmeroirc 
An n( , 	i\Iarie Cast. Coaraze Anne Bnlevn 
Bicorie AI. Cohalt Bozixio 
Paciciv Cast. ']'i)nor palio Beaeh 

' s lI1,l1tla(o('. do Ftara, (utntltaia ,iio tt, iiii'lhctrts p0..-
i' ti,, iritTu'ivt' :1'. '(ttnJ)lt'nit ulan'',-.. tomo o ,tlmonri-

f,ulo, qu' a foingu'tiíia flio'.t tïi, l'ul(k), a 'qui'rda. um '.ilt, 
tom capacidade para conservar cinquenta toneladas de 
aveia. 



SEU CAVALO PODE MORRER DE VERMINOSE 

1-.41x Tj 
Destroi os vermes que matam os cavalos 

Vermes, invadindo as grandes artérias do seu cavalo, podem rompê-las 
matando o animal. Ao mesmo tempo, podem causar cólicas trombo em-
bólicas, para as quais não há cura. 

EQUIZOLE mata até 95 % dêstes vermes, sem danos ao cavalo. 

Não é tóxico mesmo quando usado várias vêzes a dose recomendada. 
EQUIZOLE pode ser usado, repetidamente, mesmo em potros e éguas 
prenhes, possibilitando assim, a eliminação quase completa dos parasitas 
no seu haras. 

EQIJIZOLE é fácil de ministrar, basta colocá-lo na ração habitual. 

MERCK SHARP & DOHME 
Industria Qujmica e Farmacêutica Lida. - Divisão Química e Veterinária 

Subsidiário de MERCK & CO,, INC., Rohwoy, N. J., E. U. A. 
Largo Padre Péricles. 11 - Fone 62-1176 - São Paulo 

VCABEQZ.1/64 	 . 	* Marca de Fábrica de Merck & Co., Inc. 	 AB-EQZ.1/64 
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Rocket: 

Promessa a ser concretizada 
L. (J. Ribeiro (Ia Silva 

Uma consulta à relação dos animais nacio-
nais que atualmente fazem a monta nos liaras de 
São Paulo, suscita curiosidade em tôrno de um 
nome, o de Rocket, animal que, por sua origem 
e campanha nas pistas, se bem aproveitado, de-
verá deixar de ser apenas uma promessa, para se 
transformar num reprodutor de sucesso. 

Rocket, mesmo não tendo sido o campeão de 
sua turma, correu com eficiência. Éle perten-
ceu a uma das melhores gerações de produtos 
nacionais de anos não muito remotos. 

Em 1935, o criador Linneu de Paula Macha-
do importou da França algumas éguas cheias, 
entre elas Fléchoise, uma tordilha, filha de Flé-
chois e de La Mantilie, por Alcantara II e La 
Massiére, integrante de um dos bons grupos da 
Família 27, a mesma que deu Brantôme, Cruditê, 
Mazeppa II, Rose Verte, Vitamine e tantos outros. 

No Brasil, Fléchoise, inicialmente, deu um 
potro castanho, por Fiterari, de quem viera cheia 
da Europa. O produto receoeu o nome de Apolo, 
um dos melhores animais de seu ano, e que di-
vidiu com\lbatroz a tarefa de defender a farda 
"ouro e costuras azuis", vencendo os Grandes 
Prémios "Doutor Frontin", "Alfredo Santos", 
"Henrique Possolo", "6 de Marco", "Guanabara" 
e outras provas mais, após o que foi incorporado 
ao plante] de reprodutores da Remonta e Vete-
rinária do Exército, onde, malgrado algumas di-
ficuldades, tem dado produtos de alguma qua-
lidade. 

O segundo produto de Fléchoise foi Cajoaí, 
uma excelente potranca que, não obstante fizes-
sem parte de sua geração animais do porte de 
Carducci e Criolan, fêz ótima figura. Levada aos 
Haras São José e Expedictus, ali foi a origem 
de excelentes ganhadores em elevado número, 
como Pipoca, Utrillo, La Zingara, Nyx, Rumbei-
ia, Vivência, Aberdeen e, mais recentemente, 
Charola. 

O produto seguinte de Fléchoise foi Ever 
Ready, por Santarém, e que deve ser considerado 
o melhor elemento da geração nascida em 1940. 
Das 19 vêzes em que foi apresentado, ganhou 7 
provas e obteve igual número de colocações. 
Entre suas vitórias contam-se os Grandes Prê-
mios ''Cruzeiro do Sul'', ''Presidente Vargas'', 
"Paul Mau-é", "Presidente do Jockey Club", 
"Costa Ferraz'', etc., além do que, secundou Al-
batroz, seu companheiro de coudelaria, no G.P.  

''Brasil'', bem como obteve a mesma colocarão 
tios Grandes Prêmios '16 de Julho'', ''Outono'' e 
"14 de Mar-o - , e o terceiro lugar nos Grandes 
Prêmios "Distrito Federal", "Prefeitura Munici-
pal" e "Linneu de Paula Machado". 

É curioso notar que nenhum dêsses filhos de 
Fléchoise teve o mesmo pai, dado que ApoIo foi 
gerado por Fitei'ai'i, na França; Cajoaí, p01' Tri-
nidad; e Ever Readv, por Santarém, ambos no 
Brasil. 

Mas, o produto de Fléchoise que nos inte-
ressa de forma particular, foi o que se seguiu a 
Ever Readv ou seja, Jezabel, por Bosphore, ainda 
que, após Jezabel, a notável reprodutora tivesse 
dado a excelente égua La Fléche, ganhadora de 
três Grandes Prêmios: "Inaugural", "Cordeiro da 
Graça" e ''Remonta e Veterinária do Exército''. 

Jezabel correu apenas três vêzes. Na verda-
de, sua passagem pelas pistas não teve o mesmo 
brilhantismo que a dos demais animais de sua 
linhagem. 

Levada cedo para o haras, seu primeiro pro-
duto, Pinta, ganhou duas provas e depois pro-
duziu Van Dick, que obteve 1 vitórias, entre elas 
a do G.P. "Linneu de Paula Machado"; além 
disso, foi o segundo colocado no "Juliano Mar -
ins'', e o terceiro no ''Ipiranga'' e no ''Manfredo 

Costa Jr.". 

Jezabei deu ainda Sarau, ganhador de 6 pro-
vas; Tapera. que obteve 5 triunfos, e outros, mas 
foi Rocket, por Formasterus, certamente, o seu 
melhor produto. 

Entre as vitórias obtidas por Rocket, devem 
ser destacadas as dos Grandes Prêmios "Ipiran-
ga", "General Craveiro Lopes", "Jockey Club 
Brasileiro", "São Francisco Xavier", "Manfredo 
Costa Junior" e Clássico "Outono"; por outro 
lado, foi o segundo colocado no "Derby Paulista", 
"Distrito Federal" e '16 de Julho''. Esta cam-
panha bem evidencia o alto nível das provas por 
êle frequentadas com sucesso, e das quais colheu 
em Prêmios a soma de Ci-i 2.747.500,00, bastante 
apreciável para a época, dado que o valor das 
dotações, doí por diante, subiu acentuadamente. 
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Mas agora cabe a pergunta: por que alimen-
tar esperanças no futuro de Rocket como repro-
dutor? Sãa várias as razões que justificam se 
deposite confiança no jovem garanhão. Primei-
ramente, não é condição primordial para que um 
animal venha a ser grande reprodutor o fato déle 
ter sido o melhor elemento de sua geração. Os 
exemplos numerosos, surgidos em todos os cen-
tros criadores do mundo, assim o demonstram. 

Por outro lado, Rocket é um animal sadio, 
perfeito, dono de linhas harmoniosas. Não bas-
tasse isso, sua origem é o argumento mais válido 
e sé ela bastaria para justificar as oportunidades 
que venham a ser dadas ao cavalo em sua nova 
função. 

O pai de Rocket, Formasterus, proveniente 
de um dos ramos mais famosos de garanhões de 
todo o muido, deixou em nosso turf marca inde-
lével, não apenas por sua brilhante passagem 
pelas pistas, mas também pela produção que deu, 
notável tanto quantitativa quanto qualitativamen-
te falando. Seus filhos Helíaco, Heron, Fontai-
ne, Finesse, Guaycurú, Maki, Goyo, Jabuti, Hal-
cyon, Iguas'ú, Quixú, Favinha, Parati, Quadrilha, 
Quebec e tantos outros mais, são provas eloquen-
tes que vêm em apoio daquilo que aqui foi afir-
mado. 

E, o que é altamente importante, os filhos 
de Formasterus vêm mostrando admirável capa-
cidade para transmitir qualidades, pois aquêles 
que já foram utilizadas assim o demonstram. 
Mesmo se fôr feita abstração de Helíaco e de 
Heron, que foram autênticos campeões, merecem 
amplo destaque os nomes de Quebec que, apesar 
das poucas oportunidades que lhe têm sido dadas, 
tem aparecido nas estatísticas; de Quixú que, en-
viado para o Paraná, ali já produziu o excelente 

Don Bolinha; de Jabuti que, dentre seus raros 
filhos, conta-se Fulgente. Por que, pois, não es-
perar de Rocket papel de destaque na criação? 

Tudo indica que, se Rocket fõr bem aprovei-
tado, venha a ser um dos "astros" da criação 
Paula Machado, juntamente com Quebec. 

Não há necessidade de se tecer outras con-
siderações ôbre Formasterus, o pai de Rocket, 
pois todos aquêles que se acham ligados às cor-
ridas de cavalos, e sobretudo à criação, conhecem 
de sobejo o seu valor, mas deve ser acrescentado 
que êle deve ser colocado entre os grandes filhos 
do notável Astérus. E a mesma qualidade salta 
aos olhos no que se refere à sua origem mater-
na, dado que sua mãe, Formose, é filha de Cla-
rissimus, e, pois, descendente de um cavalo cujas 
filhas deram grandes reprodutores, como são 
exemplos magníficos Brantôme, Donatello II e 
Pharis. 

E deve ser dito ainda, para que se faça justi-
ça a Fléchoise, que ela, na França, deu claras 
provas de qualidade ao vencer o "Prix Thebais", 
o "Grand Handicap de Ia Manche" e o "Prix 
Maxi mum". 

Por outro lado, Bosphore, além de sua bri-
lhante origem, foi esplêndido reprodutor, desta-
cando-se entre seus filhos El Faro, um "tríplice 
coroado" e detentor de recorde de tempo. Na 
verdade, Bosphore foi excelente, quer seja como 
reprodutor, quer como pai de reprodutoras. Con-
vém lembrar que Belo é seu neto. 

FORM%STÉRU S 

,JEZABEL 

&ia x 
Teddy 

Rondeau 

Astérus 

Vrdtin 
Astrelia 

t. Astra 

Radiitm 
Clarissiniiis 

Q,iiiitessenee 
Formose 

Ninibus 
lerre 	\(llV( 

Basse Terre 

Pliajaris 
(oI,,rado 

(aiiyon 
Bospbore 

lis 
Fia neée 	I' 	hvt1os 

Fia neée 

Nego foi 
1 lécho is 

't. 	( 	 rienor 
Flechoise 

Aleantara II 
ia 	1\1 a nt ii II' 

La 	Iassiére 

ROCKET (Fam. 27) 
CAST. MASC. 

1952, S. P. 

M. 



Desaparece [ver Ready: 

II 	 1 	 1 	II 
Crack e excelente reprodutor 

No Hai-as São Jcsé, em Rio Chuo, onde ser 
via como reprodutor há vários anos, foi sacri 1 - 
cado nos primeiros dias de ouinhro o cavalo 
cional Ever Readv, autêntico cai 
e excelente car anhão. 

Tendo sofrido um grave a a 
sionou fratura de um de seus Io- noo-a, 
Ready, que estava prestes a completar 23 anos, 
o que não e impedia de continuar reproduzindo, 
teve ser sacrificado, para desespêro dos empre-
gados da fazenda, que por êle tinham um espa-
cial carinho. 

Origem 

Ever Readv cri filho de San) orem, cavalo 
que teve destacada atuação nas pistas, atuando 
na esfera clássica, e que, como reprodutor, con-
tribuiu acenluadamente para o progresso da 
criação nacional, pois muitos de seus filhos se 
comportaram magnificamente. Entre êles, con-
tam-se, além de Ever Ready, também Funny Boy, 
Bi- Shot, Batuira, Dampierre, Foguete, Buscapé, 
I-iolkar, Ely, Luar, La Fléche e Jéca. 

Pelo lado materno, Ever Ready descendia de 
Flêchoise, égua que desempenhou papel de rele-
vância na "elevage" paulista, porquanto dela 
também descendem diretamente Apoio, Cajoaí, 
La Flêche, Jezabel, Rocket e Saráu. Tratava-se 
de reprodutora importada da Europa, onde havia 
corrido com êxito, sendo portadora de preciosa 
linhagem. 

Campanha 

Ever Ready foi valor excepcional de sua ge-
ração, tendo vencido 7 das 19 provas em que 
competiu, colhendo ainda mais 7 colocações. 
Triunfou no "Derbv Brasileiro" ("Cruzeiro do 
Sul"), nos Grandes Prêmios "Presidente Vargas", 
"Presidente do Jockey Club" e nos Clássicos 
"Paul Maugé" e "Costa Ferraz". Foi ainda o 
segundo colocado nos Grandes Prêmios "Brasil" 
(vencido por Albatroz, que também pertencia ao 
Stud Paula Machado), "16 de Julho", "Outono" 
e "14 de Março", e o terceiro no "Linneu de Pau-
la Machado", "Prefeitura Municipal" e "Distrito 
Federal". 

Produção 

Como reprodutor, Ever Ready produziu: Ma-
nimbé (7 vitórias e Cr$ $59.250,00), Mac Mahon 
(9 vitórias e Cr$ 435.500,00, em São Paulo); 
Ogre (4 vitórias, inclusive os clássicos "Tiraden-
tes", G.P. "Anlenor de Lara Campos" e Prêmio 
"Raphael de Barros". e CrS 478.750,00, Nagasa-
ki (6 vitórias e Cr$ 286.000,00), Paulistana (Prê-
mios "Firminiano Pinto", "Remonta e Veteriná-
ria do Exército" e Clássico "Velocidade", em São 

Paulo, 10 vitórias e Cr$ 743.500,00); Passe Par-
tout (2 vitórias), Pickvick (6 corridas e Cr$ 
487.500,00), Quai d'Orsav (em 5 apresentações, 
obteve 4 vitórias e 1 colocação), Quizumba (4 
corridas), Oldenburg (6 corridas), Quincas Bor-
ba (5 vitórias), Ogivinha (6 corridas), Queen 
Bee (3 corridas, inclusive o Prêmio "Rodolpho 
Lara Campos"), Quinau (6 corridas e CrS..... 
625.250,00), Heleno, ex-Rover (2 vitórias), Role-
ia (um dos melhores produtos da aia feminina 
de sua geração. Obteve 11 vitórias, inclusive os 
clássicos G. P. "Henrique Possolo", G.P. "Remon-
ta e Veterinária do Exército", G.P. "Cordeiro da 
Graça", G.P. "Onze de Julho" (2 vêzes), G.P. 
"José G. Nogueira", G.P. "Duque de Caxias", 
Prêmio "José de Souza Queiroz", levantando em 
prêmios Cr1i 2.311.500,00); Rocambole (5 cairei-
ias e Cr$ 2'7,5.000,00); Spleen (3 vitórias, inclu-
sive o Clássico "Candido Egydio" e Cr$ ..... 
507.000,00); Snob (4 vitórias e Cr$ 322.000,00); 
Sátira (2 provas), Marcoré, ex-Sindbad (3 vitó-
rias); Charmaine (4 carreiras e CrS 567.750,00) 
Udine (3 vitórias e CrS 460.'500,00); Viriitê (2 
vitórias) ; Ali Babá (um dos melhores produtos 
de sua geração, já obteve 6 vitórias inclusive o 
G.P. "Jockcy Club do Rio de Janeiro", clássicos 
'Vieira Souto" e ''Raul de Carvalho'', 2.° no G.P. 
"República do Chile", 3." no G.P. "Alfredo San-
tos" e Cr ,  1.632.500,00); Abattage (ganhador, 
até o momento, de 2 carreiras, 2." no Prêmio 
"Raphael de Bairos Filho" e Cr$ 481.000,00); 
Ahnian (3 vitórias e Cr$ 721.000,00); Alcatéia 
(já é ganhadora e 3.' colocada no Prêmio "Can-
dido Moto"); Agnes e Avenger (ganhadores), 
Anaci'api (ganhadora de 2 carreiras e Cr$ ...... 
513.000,00); Boyfriend (em início de campanha), 
Boss (também em início de campanha e com 3 
vitórias e 1 colocaão), Biutus, Blanchette, Boi'-
duna e Boliviana (ganhadores); Co\vboy (3." co-
locado no (1P. "Manoel Mendes de Campos") e 
Demetrius, elemento de realce da última geração, 
em treinamento. 



Foi no Rio. 
causar trén 
adoção) e 
não era no 

• ficou abórr 
' isto dando 

vera (neta 
'dos inúflerÉ 

o que se passa nesse 
mar o ESTADO reqj 
de todos os sétõreS. ? 

• Zéfiro ganhou o Prémio Minlstorio da 
euma Tudo porque éle fõra inscrito cor 
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M outra, mas inglês legitimo. O seu proprietário 
o acontecido, recolhendo-se à sua fazenda, com 
nacional - que mais tarde se afirmaria em Prima-
tira ganhadora brasileira. O fato vem a propósito 
ie podem ocorrer no turfé -. para os quais O ES-
a amplo espaço, contando. minuciosamente, tudo 
rio. Na suamaneira séria e objetiva de bem infor -
Iiàrlamente, os grandes e pequenos acontecimentos 
o ESTADO é um dos melhores jornais do mundo.O ESTADO DE S. PAULO  
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