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Órgão Oficial das Comissões 

de Fomento e Turf do 

Jockey Club de São Paulo 	 Tríplice evento 

Redator Responsável: 

ANTERO DE CASTRO 	
Três fatos de alta impotância ocorreram nos dois últi- 

mos meses da temporada de 1963: a disputa do G.P. "Derby 
Paulista", a eclosão da epizootia de influenza equina e 
a aquisição dos cavalos Corpora e King's Favourite. Cada 
um dêsses acontecimentos, que a seu modo influíram nos em-
preendimentos turfísticos e terão reflexos no futuro da cria-
ção do puro-sangue nacional, deve ser registrado de forma 
destacada. 

O "Derby Paulista" foi a última das disputas clássicas 
levadas a efeito na temporada que findou. 	Revestido de nova 

NA CAPA roupagem: agora com côres nacionais, a tradicional disputa 
O vigoroso 	potro Quibor, filho 	de foi concretizada com méritos e com brilhantismo. 	Desta fei- 
Rumor e 	Fair Garland, 	por 	Fair- ta, propiciou a exaltação da "elevage" paranaense, inegàvel- 
bland, 	nascido 	no 	Haras 	Paraná mente uma das mais dinâmicas do panorama nacional, pelo 
Ltda., ganh3dor do G. P. "Derby 

Paulista". 	Proprietário 	Stud 	Otro trabalho dos seus criadores, pelos progressos que tem acusa- 
Lance. Treinador. 	Raul 	Urbina, do e pelo muito que tem contribuído para a evolução quali- 

tativa e quantitativa do rebanho equino do País. 

Quanto à epizootia de influenza equina, que eclodiu de um 
momento para o outro, impedindo a realização de corridas 
durante longas semanas, ela serviu, a um só tempo, 	para 
evidenciar o espírito de luta daqueles que militam no turf 
paulistano, colocando em lugar de realce o operoso Serviço 
Veterinário do Jockey Club de São Paulo, bem como para 
lembrar que, em tôdas as atividades humanas, nem "tudo são 
rosas"; neste particular, o turf não constitui exceção. 	A epi- 
zootia deixou para a posteridade uma página tão triste quão 
heróica na história palpitante do turf de São Paulo. 

Finalmente, a compra dos cavalos Corpora, filho de Ri- 
bot, e King's Favoui'ite, descendente de King of the Tudors, 
na Inglaterra, 	significa 	pujante contribuição para sustentar 
a vitalidade da criação nacional; é novo passo à frente, no 
trabalho cada vez mais eficiente do Jockey Club de São Paulo 
na luta pelo fastígio da criação brasileira, através de sua obra 
monumental que é o Pôsto Agropecuário de Campinas; e é 

ANO  3 ainda a certeza de que, malgrado tôdas as dificuldades que 

NOVEMBRO 
hoje cercam as importações, os dirigentes do esporte hípico 
paulistano não estão dispostos a cruzar os braços; ao contrá- 

e DEZEMBRO rio, seguirão os planos traçados idealisticamente, de forma a 

1  195 
continuar projetando cada vez mais alto, inclusive no cenário 
internacional, as atividades turfísticas nacionais. 
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Também   pelo "Diana", Jembé1ia 

conseguiu passar vitoriosamente 

A instituição da "Tríplice Coroa de Éguas", 
ocorrida há poucos anos, foi uma das iniciativas 
mais felizes tomadas pelos dirigentes do Jockey 
Club, cm todos os tempos, se analisada do ponto 
de vista técnico. Sua disputa, além de valorizar 
sobremodo a campanha das éguas de três anos, 
deu novo colorido ao encadeamento das provas 
clássicas destinadas às poliancas, bem como pos-
sibilitou ao "sexo fraco" a conquista de um ga-
lardão paralelo à Tríplice Coroa' propriamente 
dita, via de regra, fora de seu alcance, dado o 
obrigatório confronto de fôi'cas com os machos. 
Dulce, a extraordinária filha de Royal Forest, e 
Olhada, a vigorosa descendente de Orbaneja, já 
inscreveram seus nomes na galeria das 'tríplices 
coroadas". São nomes, sem dúvida alguma, à 
altura de tão régio galardão.  

nhadora do ''Barão de Piracicaba - , a primeira 
etapa da "Tríplice Coroa", i-evestiu-se de grande 
significado e o valor de sua disputa foi, efeti-
vamente, magnifico, pois serviu para mostrar 
que Jembélia, em função do aumento do percur-
so de 1.609 metros para 2.000 metros, melhor 
ainda ficara situada. 

Foi, de fato, Jembélia a ganhadora do 'Dia-
na" e, desta forma, ficou a um passo da conquis-
ta do título, de vez que lhe restava vencer ape-
nas o ".José Guathemozin Nogueira'', última pro-
va do espléndido evento, na distância de 2.400 
metros. 

O percurso 

O ''Diana" de 63, não apenas por haver reu-
nido as melhores éguas da geraão, mas também 
porque contava com a presença de Jembélia, ga- 
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Tailándia, um dos elementos mais precoces 
de sua geração, partiu com algum atraso, ao 
tempo em que Inch, outra das potrancas que 
mais brilharam na primeira campanha, assumia 
o comando do lote, fazendo uso de sua conheci-
da ligeireza. Desde logo abriu de 4 a 5 corpos, 
adiantando-se a Neocádia, vindo, mais atrás, Na-
boyant, Quilé e Délos. Na seta dos 1.000 me- 



Já em plena reta de chega-
da, Neocádia procura ampliar 
a vantagem que tem sôbre 
Inch. Pràticamente empare-
lhadas, correm a seguir Délos 
e Jembélia, com Tailândia no 
quinto lugar. As outras estão 
mais atrasadas, vendo-se Des-
cor que, tendo mancado, tem 
o seu jockey desmontado. 

tros, Inch ainda mantinha apreciável vantagem, 
ao tempo em que Délos progredia para o tercei-
ro pôsto, passando, pois, a seguir Neocádia mais 
de perto, notando-se, por outro lado, que Jadilia 
e Jembélia, componentes de uma poderosa pare-
lha, eram também lançadas de forma a que bus-
cassem melhores posições. Mais al guns metros, 
e Neocádia ultrapassava Inch, tomando a ponta, 
com Délos, em viva ação, imediatamente também 
dominando a filha de Pewter Platter, e passando 
a perseguir a nova vanguardeira; nesta altura, 
Jembélia já era a terceira colocada e, 400 me-
tros antes do disco, atropelava por fora das ad-
versárias para, diante das arquibancadas, livrar 
vantagem. Uma vez na frente, e trazendo ação 
esplêndida, Jembélia saiu de sua linha; parale-
lamente, Neocádia também foi para dentro, em-
baraçando Jadilia, que procurava enveredar pela 
passagem então existente junto da cêrca, fican-
do assim "tapada". Contida, Jadilia foi levan-
tada e lançada por fora, mas não houve mais 
tempo para alcançar Neocádia, que assim for-
mou a dupla. 

Fez-se ouvir o "sino de reclamação". Con-
sultada a fita-patrulha, a Comissão de Turfe con-
firmou o resultado do páreo, considerando que 
o desvio da linha de Neocádia, que prejudicara 
Jadília, fôra consequência do movimento de Jem-
bélia, companheira do animal embaraçado. Dê-
los e Jarbosa completaram o marcador, ambas 
atuando meritoriamente, a primeira após ter fi-
gurado sempre com realce, e a segunda por ter 
feito uma vistosa arremetida, quando na reta 
final. 

Resumo técnico 

G.P. "Diana" (clássico) 	2 prova da "Trí- 
plice Coroa de Éguas" 	Para potrancas nacio- 
nais de 3 anos 	2.000 metros (grama) - Prê- 
mios: Cr$ 4.800.000,00, sendo Cr$ 3.000.000,00 

à primeira colocada, Cr$ 900.000,00 à segunda, 
Cr$ 600.000,00 à terceira e Cr$ 300.000,00 à 
quarta 10Ç aos criadores. 

JEMBÉLIA (fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Adil e Embélia, dos srs. Almeida Prado & 
Assumpção), João Manoel Amorim, 56 quilos. 

2.° - NEOCÁDIA (fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Faublas e Leocádia, do sr. Alfredo Francisco 
Martinelli), Horacir C. Silva, 56 quilos. 

3 ° 	JADILIA (tem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e Cadência, dos srs. Almeida Prado & As-
sumpção), Antonio Bolino, 56 quilos. 

4,0 	DËLOS (tem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Prospere Platina), da sra. Zélia Gonzaga Pei-
xoto de Castro), Carlito Taborda, 56 quilos. 

5 °  - JARBOSA (fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Pharas e Garbosa Br€ileur, da Pecuária 
Anhumas Ltda.), Pierre Vaz, 56 quilos. 

6. ° 	TAILÂNDIA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Taiúva, do se. Roberto Alves de 
Almeida), Francisco Irigoyen, 56 quilos. 

70 	GIBA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Detonador e Módena, do sr. Mário Tavares Lei-
te), Manoel Borges, 56 quilos. 

8. ° 	DESÍDIA (fem., tord., 3 anos, de São Paulo, 
por Prospei' e Impresiva, do Stud Quatro Meni-
nas), Gastão Massoli, 56 quilos. 

90 - NABOYANT )fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Flamboyant de Fresnay e Baforada, do Ha-
ras Patente), José Alves. 56 quilos. 

10 . 0 	INCH (fem., alazã, 3 anos. de São Paulo, por 
Pewter Platter e Kamar, do Stud São Luiz), 
Luiz Rigoni, 56 quilos. 

11° 	QUILË (tem., cast., 3 anos, do Paraná, por Ba- 
hari e Glassy, do Stud Encanto), Fidelis Sobrei-
ro, 56 quilos. 

12. 0 	DESCOR (tem., cast., 3 anos. de São Paulo, 
por Swallow Tail e Eastern Svan, da sra. Zé-
lia Gonzaga Peixoto de Castro), Jurandir Gentil, 
56 quilos. 



Na fase decisiva da disputa, 
iNeocádia ainda ponteia, tua 4 

já fortetiiente acossada por 
ii' 1 i1l)t'! ia. Por (1 &'iit 1'O e «e Ii - 
(aixotada», está .Jadilia, eu-
coberta pelas duas primeiras. 
Tailândia veia depois. com  
1)élos e jarbosa, esta avan-
çando por fora. praticamente  
numa iiiesnia linha As de-
mais decepcionam. 
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(Ia 1)01' seu jockey, proctira  
progredir  agora por fora da 
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Não correu Harkhan. Tempo, 123" e 6/10 
(grama leve) 	Diferenças: três quartos de cor- 
po e três corpos 	Criador, Haras "Jahú" (srs. 
João Adhemar e Nelson de Almeida Prado) 
Treinador, Juvenal Batista Ivo. 

A ganhadora 

Esta foi a sexta apresentação da potranca 
Jemblélia, que estreou triunfando quando da 
campanha inicial dos animais de dois anos. Na 
sua apresentação seguinte, ainda em prova co-
mum, secundou Jahuita, sua companheira de co-
cheira, ainda que pudesse ter vencido da mesma 
forma que perdeu. A seguir, tentando o Prêmio 
"Princesa Izabel", triunfou impondo-se facilmen-
te à mesma Jahuita, batendo ainda Ilena, Sen-
zalina e Quatiara, em 79" e 9/10 para os 1.300 
metros na grama leve. Depois, foi inscrita no 
G.P. "João Cecilio Ferraz", oportunidade em que 
secundou a grande ligeira Tailândia, após ter 
atuado com muito realce, adiantando-se a Quilé, 
Délos, Jahuita, Savoir Faire, Neocádia e Inch, 
em 1.500 metros. Tratava-se do "Seleção de Po-
trancas". Sua penúltima apresentação foi no 
G.P. "Barão de Piracicaba", a milha que marca 
o início da "Tríplice Coroa de Éguas". Já então 
mais a vontade na distância, ela triunfou, su-
plantando a maioria dos melhores elementos fe-
mininos de sua geração, como Inch, Tailândia, 
Jahuita, Quintiliana, Coaramita, Harkhan, Neo-
cádia, Quilé, Ênia e Naruóca, no tempo de 99" e 
1/10. Finalmente, levantou o G.P. 'Diana", can- 

didatando-se assim a se tornar a terceira "trípli-
ce coroada" do turf paulista. 

Em resumo, a campanha de Jembélia é a se-
guinte: 6 apresentações, das quais resultaram 2 
vitórias comuns, 2 vitórias clássicas e 2 segun-
dos lugares. Portanto jamais entrou além do 
segundo pôsto. Seus prémios somam Cr$ ...... 

6.412.500,00, dos quais Cr$ 6.000.000,00 corres-
pondem aos triunfos. 

Jembélia é parte integrante da segunda ge-
ração do reprodutor nacional Adil (Epigram e 
Candid Lover, por Casanova), autêntica revela-
ção e de quem é lícito esperar, em vista de sua 
magnífica "amostra", filhos de alta categoria, 
bem de acôrdo com sua régia origem e com sua 
campanha excepcional, característica dos autên-
ticos campeões. Aliás, Adil, pelos seus desem-
penhos nas pistas, pode ser considerado como 
um dos melhores cavalos sul-americanos de to-
dos os tempos. 

Pelo lado materno, Jembélia provém da égua 
nacional Embélia, nascida no País em 1955, e 
que é filha de Gualicho, o "crack" argentino, 
agora aparecendo como avô materno de ex-
pressão. 

No Haras "Jahú", Jembélia tem a seguinte 
produção: 

1960 	Jembélia, fem., alazã, nascida em 29/7, por Adil. 

1961 	Lembélia, fem., cast., nascida em 22/9, por Bur- 
pham. 

1962 	Vazia de Caporal. 

1963 	Coberta por Burpham. 

!.! 

No instante em que o disco de sentença é cruzado, en-
cerrando a disputa do G. P. «Diana»: Jenibétia, tendo 
João Manoel %IiiOrifli 110 (l01SO, vence a importante dispu-
ta, da qual participou de forma efetiva desde os metros 
iniciais. Neocãtlia na dupla. 
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A estrangeira Taxina assinalou 

uma estreia deveras auspiciosa 

As éguas argentinas, importadas pelo Jo-
cke y  Club de São Paulo, voltaram a medir fôr-
ças no Prêmio Luiz Andrade Pina - , que foi 
mais uma etapa seletiva na campanha désses vii-
lôres estrangeiros, que estão destinados ii acres-
centar ao rebanho das éguas reprodutoras em 
serviço nos haras do País, novos reforços san-
guíneos. Apenas três inscrições foram feitas: a 
da estreante Taxina e das já corridas Sonética 
e Berna, que proporcionaram uma prova interes-
sante.  

vii, quando seu jóquei percebeu que a vanguar-
deira procurava se movimentar de maneira mo-
deiada. Com  facilidade, Taxina passou por Ber-
na e alcançou Sonética na altura dos 600 metros 
derradeiros. Durante todos os últimos 500 me-
1 ros, Taxina e Sonél ica se empenharam em viva 
luta, uma vez que a conduzida de Pierre Vaz 
não se entregara. Foi apenas nos últimos me-
tios que Taxina logrou livrar pequena vanl agem 
sôbre sua adversária, ao tempo em que Berna 
ficava algo distanciada no terceiro e último pôsto. 

O percurso 

Sonética despontou primeiro e foi acompa-
nhada mais de perto por Berna, com Taxina em 
último, mas nada distanciada. Antes do final 
da reta oposta, Taxina forçou o "traiu" da pro- 
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Taxina, filha (te 'rhe Vuvaraj é, conto a niaioi parte (105 

descendentes tlesti repiodutot', animal dotado (li' selocida - 
de, como bem demonstro ti no 1' têm i O «Lu 7 (te % n (1 iail o 
Pina» . A valente égua estrangeira foi l)eItl apresentaila 1)01 

Joaquim B. Gonçalves. 

Resumo técnico 

Prêmio "Luiz Andrade Pina" (animação) - 
1.800 metros (areia) - Para as potrancas argen-
tinas de 3 anos, importadas pelo Jockey Club de 
São Paulo Prémios: Cr$ 900.000,00, sendo 
Cr$ 600.000,00 à primeira colocada, Cr$ ...... 
180A00,00 à segunda e Cr$ 120.000,00 à terceira. 

T\XIYA foi.. cast.. 3 anos. da Argentina, p01 

TI-v ,  Yiivaraj e Intimidad. do Muas Caslelo-Ja- 
(:a 1 nbui José A Ices .5ê quilos. 



Desde os pritoeiros metros da 
reta de chegada, constatou-se 
que a prova Seria decidida 
apenas entre Sonética e Taxi-
na, de vez que Berna, já na-
quela altura, estava irreme-
diàvel mente derrotada. Soflé-
tica (Pierre Vaz), por dentro, 
procura se defender de Taxi-
na (José Alves), que a acossa. 

2. 0  -- SONËTICA (fem., cast., 3 anos, da Argentina, 
por Closworth e Sonieidora, da Pecuária Anhu-
mas Ltda.), Pierre Vaz, 56 quilos. 

3. 0 	BERNA (fem., alazã, 3 anos, da Argentina, por 
Bonicate e Legend, do Haras São Luiz, Luiz Ri-
goni, 56 quilos. 

Tempo, 105" e 7/10 (areia leve) 	Diferen- 
ças: meio corpo e quatro e meio corpos - Im-
portador, Jockey Club de São Paulo Criador, 
Haras Los Prados - Treinador, Joaquim Bueno 
Gonçalves. 

A ganhadora 

Taxina teve assim uma estréia deveras aus-
piciosa. Foi ela uma das éguas mais disputadas 
no leilão promovido pelo Jockey Club, e adquiri-
da pelo Haras Castelo-Jaçatuba por Cr$....... 
4.800.000,00 após ter sido apregoada por um pre-
ço-base de Cr$ 2.410.000,00. 

Trata-se de uma vistosa filha de The Yuva-
raj, reprodutor por Fairway, que vem proporcio-
nando às pistas argentinas e sul-americanas um  

número enorme de ótimos ganhadores, o mais 
célebre dos quais, Tatán, é nosso conhecido, já 
que secundou Adil no G.P. "São Paulo", após um 
emocionante duelo, e se impôs no G.P. "Brasil". 

Pelo lado materno, Taxina provém de Inti-
dad, uma filha de Milón, da linhagem de Con-
gréve-Copyright-Tracery, o que por si só justifi-
cava sua importação. 

Intimidad, que serve no Haras Los Prados, 
tem uma esplêndida produção, contando-se entre 
seus filhos Prenupcial, que obteve magníficos 
triunfos na Venezuela. 

É êste o "turf-record" de Intimidad, égua 
nascida em 1948: 

1956 	Prenupcia), masc., cast., nascido em 11/11, por 
Pretexto. 

1957 	Vazia de The Yuvaraj. 

1958 - Tadidora, fem., cast., nascida em 31/8, por The 
Y uvaraj. 

1959 - Chinienta, fem., cast., nascida em 8/8, por Chi-
vairy II. 

196)) 	Taxina, fem., cast., nascida em 16/9. por The 
Yuvaraj. 

Taxina teve unia estréia hri-
lhante ao vencer o Prémio 
«Juiz de Andrade e Pina». A 
égua argentina não teve, po-
rém, uma tarefa fácil, uma 
vez que a veloz Sonél ica opôs 
séra resistência, travando (flUi 

a piotada de José Aives re-
nhida (lkpUta durante todos 
os derradeiros 500 metros da 
prova. 
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Barda, cuja campanha tem se caracterizado por sua cons-
tante presença no marcador, já que sempre chega colocada, 
foi merecidamente a laureada no Pr(niio «.Jnckey ('lub São 
Vicente», para o (IL1E  (ontr:btmitl hastiLilti a l)ôa direção que 
Hw deu (Jarlito Taborda. 

Barda e Bólide dominaram com 

autoridade as suas adversárias 

O Prémio "Jockey Club São Vicente' regis-
trou o confronto de fôrças entre um bem equi-
librado lote de éguas nacionais de 4 e 5 anos de 
idade hípica. Gatucha, carregando 61 quilos, 
atuou como "top-\\eight ", enquanto a menor car-
ga coube a Camurcinha e Bólide: 52 quilos. Na 
verdade, a vitória não coube a nenhuma dessas 
competidoras, que foram colocadas nos dois ex-
tremos do "handicap", mas sim a Barda que, 
carregando 55 quilos, apareceu como "fiel da 
balança", pois era, verdadeiramente, o meio têr-
mo entre sua companheira de número Bólide 

e Gatucha. 

O percurso 

Bólide, encarregada do papel de "faixa", vi-
sando assim ajudar sua companheira Barda, apos- 

sou-se da posição principal e abriu vantagem que, 
poucos metros depois, ampliava a ponto de ficar 
com cinco corpos de vantagem sôbre Doce Magia 
e Camurcinha, que se adiantaram a Barda e Ga-
tucha. Apenas 700 metros após a partida, foi 
que Doce Magia e Camui'cinha lograram descon-
tar parte do terreno conquistado por Bólide; to-
davia, a vanguardeira, ainda que mais fortemen-
te assediada a partir do inicio da reta final, re-
sistiu. Foi então que Barda, fazendo uma vis-
tosa atropelada, se aproximou ràpidamente de 
sua companheira, após dominar Camurcinha e 
Doce Magia que, contudo, continuavam próximas. 
Nos últimos metros, Barda suplantou Bólide e 
cruzou o disco vitoriosamente, vingando assim 
a "dobradinha" do Stud Zélia Gonzaga Peixoto 
de Castro. 
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Resumo técnico 

Prêmio "Jockey Club São Vicente" (anima-
cão) - 2.000 metros (grama) - Para éguas 
nacionais de 4 e mais anos 	Prêmios: Cr$. 
800.000,00, sendo Cr$ 500.000,00 à primeira co-
locada; Cr$ 150.000,00 à segunda; Cr$ 100.000,00 
à terceira e Cr$ 50.000,00 à quarta - 10 aos 
criadores. 

1. 	BARDA (fero., cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Sayani e Hay Harvest, cia cra. Zélia Gonzaga 
Peixoto de Castro), Carlito Taborda, 55 quilos. 

2.° 	BÓLIDE (fcm., tord., 5 anos, de São Paulo, por 
Prosper e Bonne Amie, da Sra. Zélia Gonzaga 
Peixoto de Castro), Jurandir Gantil, 52 quilos. 

30 	CAMURCINHA (fero.. alazã, 5 anos, de São Pau- 
lo. por Quebec e Olera, do se. Ayrton Gonçalves 
Frões), Joaquim R. Olguin, 52 quilos. 

4. 0 	DOCE MAGIA )fem., alazã, 4 anos, do Rio Gran- 
de do Sul, por Callid e Suspense, do sr. Almiro 
Coimbra), João Manoel Amorim, 57 quilos. 

5. ° 	CANTALOU (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Fastner e Mahdi, dos Haras São José e Ex-
peclictus), Francisco Peres, 60 quilos. 

6.° 	GATUCHA (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Strênua, do se. Orestes de Arruda 
Almei(la), Francisco Irigoyen, 61 quilos. 

7" 	HELULE (fem., cast., 4 anos, de São Paulo. por 
Pcwtcr Platíer e Libell(ile, do sr. Roberto K. 
Maluf), Luiz Rigoni, 57 quilos. 

Tempo, 124" (grama leve) 	Diferenças: 
três quartos de corpo e três corpos e três quar - 
tos 	Criador, Haras Mondésir (sr. Antonio Joa- 
quim Peixoto de Castro Jr.) 	Treinador, Mário 
de Almeida. 

A ganhadora 

Barda tem cumprido uma campanha de rara 
eficiência, porquanto, embora tivesse atuado 14 
vêzes, numa só oportunidade deixou de obter co-
locação. Com  efeito, a crioula do Haras Mon-
désir conquistou seis vitórias, uma delas em pro- 

s 	5 tl 

Vencido o ii ti ai da eu!' a (Ia Vila 1 hp i('a • a competidoras petitloras 
estão já em franca luta, buscando prematuramente deci-
dir o páreo: Bólide é a primeira, com Camurcinlia e 
Doce Magia emparelhadas depois. Barda vem a seguir; 
depois, Cantalou. Gatucha e Helule. 

va de animação, bem como 2 segundos lugares, 
2 terceiros e 3 quartos. Às suas vitórias corres-
pondem Cr$ 1.730.000,00 e às colocações Cr$. 
476.000,00, o que dá o total geral bastante apre-
ciável de Cr$ 2.206.000,00. 

Barda é filha do reprodutor francês Sayani, 
já desaparecido, sendo, pois, irmã paterna de 
inúmeros ganhadores, alguns dêles freqüentado-
res da esfera clássica; pelo lado materno, nasceu 
de Hay Harvest, égua inglésa que morreu em 
1962, após deixar a seguinte produção: 

1956 	Zaüia, fem., cast., nascida em 13/11, por Sayani. 

1957 - Vazia de Sayani. 

1958 	Barda, fem., cast., nascida em 29/8, por Sayani. 

1959 	Cuva, tem., cast., nascida em 20/12, por Sayani. 

1960 	Vazia de Cadir. 

1961 	Vazia de Swallow Tail. 
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Sempre evoluindo, Generala foi 

capaz de triunfar com categoria 

S('1 (' p01 lafleas CIO tiOS 	flOs foram inseiitas 
nos 1.500 metros do Prêmio "Bento de Paula Sou- 

urna das interessantes provas de animacão 
do calendário cio Jockev Club de São Paulo. A 
Jadilia, pov fõrça de sua campanha, coube o pêso 
máximo de 57 quilos, o que não impediu que o 
público lhe desse sua prefrência. À Jybarine e 
Quinei tocaram 56 quilos; as demais 	Jocelita, 
Generala, Nabovani e Giba 	deslocaram 53 
quilos. 

A vitória de Generala, obtida em boa lei, 
teve a favorecê-la ti'ês fatõres exponenciais: a 
vantagem em pêso que recebeu de várias das 
suas competidoras; os tropeços sofridos por Ja-
dília, mas principalmente sua magnifica condição 
técnica de potranca em plena fase evolutiva.  

panhada mais de perlo por Nabo yant e Gcneala. 
Até o meio da reta oposta, a prova não sofreu 
alterações de monta, mas, naquele ponto, Gene-
raia, que começava a forçar, passou por Naboyant 
e foi no encalço da vanguardeira, de quem 
igualou a linha no meio da curva da Vila Hípica. 
Ambas as potrancas, sempre em luta, alcançaram 
a entrada da reta, quando então Generala passou 
francamente por Quinei e abriu vantagem. En-
quanto a nova líder ampliava sua vantagem, cor-
rendo com firmeza rumo ao disco de sentença, 
Jocelita, que investira sõbie Quinei nos 500 me- 

O percurso 

Jadília, embora tivesse partido em igualdade 
de condições, recusou-se a prosseguir, atrasan-
do-se. Quinei assumiu o comando do lote, acom- 
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Na entrada da reta, Generala, que corre por fora da 
ligeira Quinei, já livrou pequena vantagem; mais atrás, 
emparelhadas, estão Naboyant (por dentro) e Jocelita e, 
nos derradeiros postos, de dentro para fora, correm Jyba-
rine, Giba e Jadilia. 

tros finais, dominou-a e ficou com o segundo 
pôsto; quando parecia já ter assegurado a dupla, 
eis que Naboyant surgiu impetuosamente e, após 
breve luta, por ela passou, secundando Generala. 
Jadília, que não logrou recuperar o terreno per-
dido, não foi além do quarto pôsto. 

Resumo técnico 

Prêmio "Bento de Paula Souza" (animação) 
- 1.800 metros (grama) - Para potrancas na-
cionais de 3 anos, ganhadoras Prêmios: Cr 
960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 à primeira co-
locada, CrS 180.000,00 à segunda; Cr$ 120.000,00 
à terceira e Cr$ 60.000,00 à quarta - 10 aos 
criadores. 

1..GENERALA(tem., east., 3 anos, de São Paulo, 

por Coaraze e Ponta Porá, do Stud Piratininga) 

Horacir C. Silva, 53 quilos. 

2.0 -- NABOYANT fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 

por Flamboyant de Fresnay e Baforada) José 

Alves, 53 quilos. 

30 - JOCELITA fem., east., 3 anos, de São Paulo, 

por Pharel e Olelza, da Pecuária Anhumas Ltda.), 

Pierre Vaz, 53 quilos. 

4° -- JADÍLTA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 

por Adil e Cadência, dos srs. Almeida Prado & 

Assumpção), João M. Amorim, 57 quilos. 

50 	GIBA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por De- 

tonador e Múdena, do sr. Mário Tavares Leite), 

Manoel Borges, 53 quilos. 

6. °  - JYBARINE (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 

por Adil e Dybarine, dos srs. Almeida Prado & 

Assumpção), Lodegar B. Gonçalves, 56 quilos. 

7•0 	QUINEI (fem., east., 3 anos, do Paraná, por Ba- 

hari e Pinkity, cio Stud J.C.R.), Luiz Rigoni, 56 

quilos. 

Pouco antes de alcançar as 
pedras de apregoações, Gene-
rala já livrou boa vantagem 
sôbre Jocelita (por dentro) e 
Naboyant (por fora) atnhas 
encol)renl ,JVl)arine e Giba, 
enquanto Jadilia, fortemente 
castigada, intenta progredir 
mais aberta, no que não foi 
feliz. No último posto apare-
ce Quinei. 



Tempo, 111" e 8,10 (grama leve) - Dife- 
renças: dois e meio corpos e meio corpo 	Cria- 
dor, Stud Primavera (si'. Glauco Coili) 	Trei- 
nador, Jose Molina. 

A ganhadora 

Tendo corrido seis vêzes, Generala jamais 
chegou além do quarto põsto, o que fala alta de 
suas qualidades. Com  efeito, eia triunfou cm 
duas oportunidades, uma delas na prova de ani-
mação que ora focalizamos, bem como obteve 1 
segundo lugar, 2 terceiros e 1 quarto. Seus pré-
mios somam CrS, 1.440.000,00, correspondendo 
Cr$ 1.000.000,00 às vitórias. 

Generala, uma autêntica promessa, uma vez 
que não apresenta caracteriísticos de animal pre-
coce, mas sim de égua que tende a se tornar sem-
pre melhor à medida que vai" amadurecendo" 
seu apuro técnico harmônicamente com sua evo-
lução física, e uma filha do notável reprodutor 
Coaraze, o cavalo francês que, incorporado à 
criação nacional p01' iniciativa do Jockey Club de 
São Paulo, tem proporcionado às nossas pistas  

um número admirável de esplêndidos parelheiros. 
Contam-se, entre seus filhos, animais do porte 
de Emerson, Empvreu, Hypocrite, Faxeiro, Coa-
ralde, Ica, Coarazito, Xasco e Tailândia, nomes 
mais do que suficientes pala consagrar qualquer 
reprodutor. 

Ponta Porá, égua paulista nascida em 19.50, 
após uma útil campanha nas pistas, deu três fi-
lhos, entre êles Fabito e a citada Generala, sendo 
êste o resumo de seu comportamento no liaras: 

1956 - - Cavalier Pirani, masc., cat., nascido em 15 1H, 
por El Aragonés. 

1957 	N.N. (morr( , u), por El Aragonés. 

1958 - Vazia de Bleneran. 

1959 - Fabito, masc'., cast., nascido em 26 8, por Coa-
raze. 

1960 	Generala, fem., cast., nascida em 128, por Coa- 
raze. 

1961 	Vazia de Noi'djc. 

1962 - Vazia de Minotauro. 

1)63 - - Coberta por Nordie. 

O disco está bastante próximo e Geiierala continua a 
frente (Ias adversrírias com o seu jockey tranqüilo. Na-
bo aiit e •Joeelita tirtvatii forte luta pela formação da 
dilida de jarlilia (por fora) \-se ap('IlrIs a eabeea. 
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Embora tivesse sentido, Janiao 

venceu e mostrou rara valentia 

Potros nacionais de três anos, em número de 
seis, a metade dêles deslocando 56 quilos (Kaito, 
Quirari e Save América) e os restantes 53 quilos 
(Young Love, Janjão e Liliput), pesos distribui-
dos segundo o número de vitórias que haviam ob-
tido, formaram o campo do Prêmio "José de Sou-
za Queiroz", uma prova de animação na distân-
cia de 1.800 metros. 

Tratava-se de uma disputa que, por sua co-
locação cronológica no calendário clássico do J0-
ckey Club de São Paulo, teve apreciável valor 
técnico, porque foi teste para alguns dos elemen-
tos da geração, candidatos a subir à esfera mais 
alta. Na sua maioria, eram animais em plena 
evolução técnica, tendo a vitória sorrido a um 
potro que surgiu como autêntica promessa: 
Janjão. 

Pharos 
IAghtIIous Pyrami(1 

IQt IM% i:r 
ClarissimIIS 

(olcl 	Leaf 11 
Cori,iche 	d'Oi 

I'elicitatiofl 
Co ng rat ijiatio 

ieç 

EXQtIITA 

Fugitiva 
Buero arrani J Fiirnasola 

JANJÃO 
1ner() 

1 Stayer 
Sevillaiia 

O percurso 

Rápida e ótima a partida, tendo Savc Amé-
rica aparecido na vanguarda; contudo, imediata-
mente assediado por Janjão, foi por êle domina-
do. Uma vez na vanguarda, Janjão abriu algu-
ma vantagem, postando-se Save América a se-
guir, com Liliput em terceiro, a quatro corpos, 
vindo depois, na ordem, Young Love, Kaito e 
Quirari. Nos 800 metros, Save América e Lili-
put procuraram avançar sôbre Janjão e, de fato, 
descontaram algum terreno, mas, ao entrarem 
na reta final, o vanguardeiro corria ainda com 

— MlAUHL 
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Janjão mostrou que de seu pai .Jazão muito deve ser espe- 
rado. 	Valente 	e 	«duro», 	o 	defensor 	do 	Stud 	T. 1. M. 	teto 
qualidades. 	Após o belo triunfo, tendo 1• rias Hueno tio dor- 
so, o potro d recebido na raia pelo sr. José Vieira de (ar- 
valho 	Mesquita. 
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,Jit ti ,jàO, q iic havia assumido O comando do lote logo a pós 
a pa rt ida, na pa II e decisiva do percurso, exatamente 
quando prestes a esmorecer, foi que se firmou e prosse-
guiu galopando Com (ieso'nvoltura. Lilipul vai a frente 
daqueles que pe rseguem o liii o r. 

Cem 111v 111- Os antes olo (fisco, Janjão ni a til éiii tini corpo  
tO(iO 5Ol)t'e O teiiiiOso Liliput. Votiiig Love desconta ter-
reno, com K 1 to logo a seguir, também ii 10 gred 1(10 

tinto à e e rea, aciona SaNv A mérica  , em ú 1 ti 1110, corre 
Quirari, inteiramente batido. 

ris 

Ro'si atii apenas 190 metros para que o disco seja alia ti - 
('ad o e 'Ia njão co iii i nua adiante.   A lula pelo segundo 
posto intensificou-se, pois Liliput, por dentro, resiste a 
%'oung Love, enquanto liaito insiste sempre. Sa'e Atiié-
rica, e Quirari correio a seguir. 

cêrca de dois corpos de vantagem; com grande 
valentia, manteve a primeira colocação, apesar 
de que, a partir dos derradeiros 400 metros, ti-
vesse se intensificado a luta: enquanto Save 
América esmorecia, Liliput atacava mais forte-
mente, já perseguido por Young Love, ao tempo 
em que Naito fazia a sua atropelada. A poucos 
metros do disco, percebeu-se que Janjão não se 
entregaria, a despeito de muito atacado; cruzada 
a meta, éle manteve vantagem de meio corpo sô-
bre Young Love, que livrou cabeça sóbre Liliput, 
tendo Raito, por fora, arrematado a pescoço do 
terceiro colocado. Foi um final empolgante! 

Em favos' do desempenho do promissor Jan-
jão, vale dizer que já no "cantei , ", seu jóquei, 
Urias Bueno, mostrava-se preocupado, e que, em-
bora tivesse mancado em pleno percurso, o potro 
corajosarnente sustentou a vanguarda. Al-
guns dias depois era submetido a severa cura 
dos joelhos. 

Resumo técnico 

Prêmio "José de Souza Queiroz" (animação) 
- 1.800 metros (grama) - Para potros nacio-
nais de 3 anos, ganhadores 	Prêmios: CrS. 
960 000,00, sendo Cr$ 600.000,00 ao primeiro co-
locado, Cr$ 180.000,00 ao segundo; Cr 120.000,00 
ao terceiro e Cr$ 60.000,00 ao quarto 	10 aos 
cri adores. 

JANJÃO (maze,, alazão, 3 anos, de São Paulo, 
pci' Jazão e Elite, do Stu(I T.I.M.), Urias Bueno, 
53 quilos. 

2. ° 	YOUNG LOVE niasc.. torci., 3 anos, de São Pau- 
lo, pci' Pharas e La Parda, do Stud Rio Preto 
Clóvis Lira, 53 quilos. 

3° 	LI IIPUT mase,, alazão, 3 anos, de São Poilo, 
por Faublios e Cai'otte, do Haras São Bernardo 
S/A), João M. Amoi'im, 56 quilos. 

40 - 	KAI'l'O rnasc., cast,, 3 anos, de São Paulo, por 
Raviss( , ur e Bianca, do Stud Alvorada), Manoel 
Boi'ges, 36 quilos. 

5 ° 	SAVE AMÉRICA masc., cast., 3 anos, de São 
Poulo, p01' Fight ing Chance e Lady América, do 
si'. Mário Butoii , Horacir C. Silva. 36 quilos. 

6° - - QUIRARI (mase- cast .3 anos, do Paraná, por 
Bahai'i e Jungia. do si'. Roberto K. Maluf , Luiz 
Rigoni, 56 quilos. 

Tempo, 113" e 5 10 	Diferenças: meio 
corpo e cabeça 	Criador, lIstras Louveii'a (sr. 
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita e outros) 
Treinador, Osvaldo Franco. 

O ganhador 

Janjão correu apenas 8 vézes, e apenas nu-
ma única oportunidade entrou descolocado, o que 
aconteceu no G.P. "Ipii'anga", sua primeira ten-
tativa na esfera clássica. Além de havei' venci-
do o Prêmio "José de Souza Queiroz", triunfou 
ainda em uma eliminatória, bem como obteve 1 
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segundo lugar, 2 terceiros e 2 quartos, subindo 
seus prêmios a Cr$ 1.540.000,00, dos quais Cr$ 
1.000.000,00 correspondem às vitórias. 

Janjão é parte integrante da primeira gera-
ção do cavalo nacional Jazão, um dos animais a 
quem foi confiada a importante tarefa de man-
ter viva a linhagem de Lighthouse II, seu avô 
paterno, no país. E, pelo visto, não desmerecerá 
dessa confiança. 

Elite, mãe de Janjão, também um produto 
nacional, e que morreu em 1961, deixou uma 
grande produção, contando-se entre seus filhos o 
eficiente Abilio. Seu "turf-record" é o seguinte: 

1948 	Distinguée, tem., alazã, nascida em 13/8. por 
Preludio. 

1949 ---En Tout Cas, tem., cast., nascida cm 17/1. por 
Shah Rookh. 

1950 - Vazia. 

1951 -- Abilio, masc., alazão, nascido em 22/10, por Fa 
nático. 

1952 - - 	Vazia. 

1953 Capitú, 	tem., alazã, 	nascida 	em 	2/8, 	por Ga- 
leote. 

1954 Decameron, masc., alazão, nascido em 25/7 por 
mcli to. 

1955 Abortou. 

1956 - - Festiva, 	tem., alazã, nascida cm 22/7, por Des- 
temor. 

1957 Vazia. 

1958 - - Vazia. 

1959 	-- Isonomo, 	masc., 	alazão, 	nascido 	em 	13/9, por 
Corregidor. 

1960 	- Janjão, 	masc., alazão, 	nascido 	em 	15/10. por 
Jazão. 

1961 	- Abortou. 

.' vali'ili:t é característico dos lwiis mi rrIhcro.. •Janjào. 
iii(''.iii() ..4'tlIi(I(), alcança o disco na vanguarda do lote que  
disputou (1 Prêmio ii iø «.J 	de Souza Queiroz». Vo nu g 1 .ovr, 
hill) 	centro, (Influia 	lii ihilit 	IfI 	p'qU)fla dif)l)lilfl e 
Itailii termina  «(Omito''. 
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BANCO DE SÃO PAULO 5/A 
FUNDADO EM 1889 

Sede: RUA 15 DE NOVEMBRO N.° 347 

CAPITAL ......CrS 1.000.990,000,011 
AUMENTO DE CAPITAL 	Cr$ 	260.1iII0.II00,00 
RESERVAS ......Cr$ 1. 116.32". 219,10 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963, compreendendo Matriz e Agências 
AGENCIAS: 

NA CIDADE DE MOÓCA ARAÇATUBA ITAPEVA PINDORAMA 
SÃO PAULO PARAÍSO ARARAQUARA ITÁPOLIS PIRASSUNUNGA 

AURORA 
PENHA BARIRI ITAPUI POMPEIA 

BELENZINHO 
PINHEIROS BATATAIS ITARARÉ RIBEIRÃO OBSTO 

ERAS 
RUBINO DE OLIVEIRA BAIJRLI ITUVERAVA SANTO ANDRÉ 

CAMBUCI 
SANTANA BOCAINA JARDINÓPOLIS SANTOS 

CONSOLAÇÃO 
SANTO AMARO CAMPINAS 

JUNDIAI SÃO BERNARDO DO CAMPO 

DOM JOSÉ 
SÃO JOÃO 
SÃO LUIZ 

CATANDUVA 
CEDRAL MARILIA SÃO CAETANO DO SUL 

FLORÊNCIO DE ABREU SAUDE COLINA MIRASSOL SÃO CARLOS 
PIRANGA SETE 	DE ABRIL DOIS CÓRREGOS MOGI DAS CRUZES SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

ITAIM TATUAM FRANCA NOVA GRANADA SÃO JOAQUIM DA BARRA 
JARDIM 	AMÉRICA VILA MARI—NA GARÇA OSASCO SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 
LAPA VILA 	PRUDENTE GETULINA OSVALDO CRUZ SÃO JQSÉ DOS CAMPOS 
LIBERDADE NO ESTADO DE GUAIRA OURINFIOS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
MARECHAL DE000RO SÃO PAULO OUARULHOS PATROCÍNIO PAULISTA SAUDADE 	MB. 	PiSÊTO) 
MERCADO AMPARO IBITINGA PEDERNEIRAS SOROCABA 

TAUBATÉ 
VAI,PARA 50 
VARGEM GRANDE DO SUL 
VILA TIIStBIO (RIR. PRETO) 

NO ESTADO DA GUANABARA 

RIO DE JANEIRO 

NO ESTADO DO PARANÁ 

A O UDA BANA 
ARA PC N DA 5 
3 ACA R rZ N lIO 
LONDRINA 
MAR INDA 
PARANAGUÁ 
FÃ RANAV Ai 

PÁ S S 1 V O 

CR$ 	 CR$ 

2.852.631. 120,50 

1 .965.382.956.III 
617.120.tIWi,20 5.282134.363,10 

4. 169 633.1100,00 

1:011.192.212,70 

575.328.9011,60 

0 : 046  126,00 34,902.608.088,40 

Oomr:,s 	créditos 	................177,095 101,101 211 Ii:I7,SIII .9.34,23 

lrilai'cis 	................... .. - 	 209.777.0117,00 
Titulas e saire5' 
.Atr.Iiees 	r 	(Ibrigoçiii'o 	l"i'ilii 

A - DISPONÍVEL CR$  

CAIXA 

Em 	nioéda 	corrente 	........... 
Em 	deposita 	rio 	Banco 	da 	Ora. 
iii 	8/A..................... 
Em 	outras 	espécies 	............ 

9 - REALIZÁVEL 

Detisit 	ria 	dinheiro, 	no 	Banco 
do Brasil S. A., a ordem da Supe. 
ririteeiléi;eia 	ia 	Morda 	e 	'lo 
UrDIria 	..................... 4.469.673. 509,110 
1., lias 	do 	'reosir, , 	Nadrmi 	Is' 

lis 	no 	Bairro 	cio 	Di ccii 
8/A, 	 àorilorn 	da 	Sat,eriatrn. 
déncia 	d. 	Morda 	e 	do 	Crédito, 
no 	valor 	nominal 	de 	.......... 
CrO - 
A1iólicea 	e 	OliricaçOco 	Fe,teraio. 
mirpositailas 	rio 	Banco 	rI', 	Itrasi 1 
S /A, à 	ordem 	ria 	Sirpe rui lendO 
cia 	da 	Moeda 	edo 	Crédito, 	no 
valor 	nominal 	de 	Cr$ 	.......... - 

Empréstimos 	em 	C/Correrrte 	... l.392.964.Sl7,l0 

101 npirs tinois 	II iliatroárias - 

Turnos 	1) eseonlados 	.......... 19.211.6S9.4S9,10 
L' teus 	a 	rreelirr 	te 	C/ Própria 2.904.070,40 
AgMoras 	lo 	Pois 	............ 6.SSE.631.819,llt 

Corrrspanilontos 	na 	País 	....... 202.162.575,1II 

Acoocias 	no 	Exterior - 

Co reni:ionnderstes 	ao 	Exterior 1.4 liI.702.00I),IÍII 
Outros 	valores 	cm 	mnraéda 	es 
trarigeira 

Capital a rea 

cio 	iii 	Soierini 'ir 
eeee',.i 	ria 	21 'edo 	e 	ria 	(.'nc'Oto 	l20,(7U,iii:l,OII 
Ali" 	ires 	ldsta,Iaars 

 

............ - 
.ApeI 	eis 	.1lumricrtrais 	........... - 
t,etrae 	cio 	'l'esdntrro 	Nacional, 
fluo ri ordetn da Sup. da Moeda 
e do Credito, no valor nominal 
de 	Cr$ 	1 'i,IIIIO,IIIIII,IiII 	............ III. 441,790,IIII 

rIa 	Banca 	di, 
lI 	e ,r 	i 	1 	.0 '.9 	lostração 	s.'' 
192 e 2041 no valor nominal de 
Cr$ 	- - 
AçOis 	e 	Dchiisrtoees 	........... 436.216.597,60 
Outra 	Valarna 	.............. ...- 

C - IMOBILIZADO 

Edi lírio s 	de 	sno 	ilo 	ltaiico 	(itt 
cio"rs'e' 	Cr$ 	tSl,Ml)2..19-1,lI) 	de 
era ia 	ação, 	e,,mI (rios e 	Assens. 
Idéia 	Urral 	Ir 	30-319(3 571.509.981.00 
Méveis 	e 	Utrnisílias 	........... 578.60.9.640,11I 
SIo terral 	'1 erscritério 	......... 69,000,l125,2I1 
1 mrst.ntaçlie', 	.................. l04,279.1i61,RiI 

F - NÃO EXIGIVEL CR$ CR$ 	 CR 

Capital 	...................... 1,000.000.11011,00 

Aumento 	de 	Capital 	........... 260.111111.111111.011 	1. 2S0 .009.1100,00 

FrmnIo 	ile 	reseer a 	legal 200.000. 009,03 

Farelo 	dc 	reserva 909.009, 11011 III) 

Fundo 	'le 	A oroenla 	cIo 	Capital 15S,000,900,II0 

Batera 	---as 158.322,21943 	2,696 72221911 

O - EXIGÍVEL 

DEPÓSITOS 

à 	vista 	e 	a 	curto 	prazo: 

Ir 	E'o,Ierns 	Públicos 	...... .... 1311.299,5911.50 

de 	Autarquias 	................... '14.250,81) 

em 	C/C Sem 	Limite 	.......... 17.'lliI).ilIO.860,llI 

em 	C/C 	Limitadas 	... . ........ - 

cor 	C/C 	Populares 	................ 31111.1170. 11-1511 

rot 	(/C 	Sernt 	Jorna 	........... 1.lhS,1i52,188,1111 

em 	C/C de 	Aviso 	............ 28.065.981,10 
Outros 	Ir 	asilou 	................... 61. 161,10 21.673.371 705,11) 

a prazo: 

de Por-- Publicas .......... - 

lo Autarquias 	.......... ...... - 

a tirara 	fixo 	................7IIí.II1I.3Sl .811 

'Ir aviso prévio 	.............22.608.1711.11.1 

Oalras 	depOsites 	..... .... .....9.S28.581,111l 
Lorcas 	a 	Prdmurio 	.... ......... 

,_ 	 1 ,150,OIII,4l2,2d 

25.999.875,177,60 

OUTRAS RESPONSABILIDADES 

14 ides coo tu 	Es ire ial 	para 	P1. 
naociaoseri ia 	de 	Café 	.......... 2.874.310.500,00 
Beil r-o,,o ris 	Estieciais 	l'/ 	Fim:art' 

.,deE'rosl 0100 	Rurais 

ObrigaçOes 	diversas 	.......... 968.685,296,lIl 

Letras 	a 	Pagar 	. .............. - 

Letras 	hipotecárias 	.......... - 
AgOnscias 	na 	País 	................. lR.2i6.919,50 

Correspondentes 	ruo 	Pais 121.816.255,00 

Agéncias 	no 	Exterior 	.......... - 

Carresporide.iter 	no 	Exterior 	, . 171.570.340,00 
Oril mis 	de 	l'ae,aimrmnmra 	e 	c,i,tras 
rrmíilitos 	.................... 2,420.214.833110 

Dividendos 	a 	ls,rgar 	.......... 62.580.768.50  12.520.463.1112,10 	38.5439.256.9119,70 

H - RESULTADOS PENDENTES 

Contas de resultados .......... 	 3.515 . 8J 5. 037 .5(1 

li 	Kt)ULIALJV) VtNLJLNItP 

rei e deocori ris 	.............47.209.561,10 
leite: los ........................- 
Drrprsas Get aio e':uteo 5 contad 	 .17.209.561,10 

E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
\r a l,: rr a em g.ieairt' a 	 1,107.7 12,556,73 
Valores ens 	 1,r 11 	 l0l.273,1'4:1 III 
'i'italos 	a 	rse,t,i 	de 	1 	 .\Itiela 	 11 L122.(01.817,90 
Outras 	estirou 	............... 2.261.60F. 005,80 21.778. 110.28:1,73 

63.339.822.530,10 

- CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

Depositantes de vrilorcs em go 
rantia e em ec:lôdia 	 8.191 ,515,6I1i1,l0 

Depositantes de titulas em co- 
iran ça 1 

da 	Pais ......... ..... ...... 10.821.319.022,20 
do Exterior ..... ............ 	200.882.795,70 11,022,001,817,90 

Outras contas 	 2,264.600.80S.O0 21,778,l18,4&1t,80 

63.239.622.5301,10 
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22.984.609,00 

1.859.811,50 27.824.420,50 

100.000.000,00 

1.850.188.606,50 

170.000.085,00 

83.000.000,00 

10. 800 . 000,00 

38.400.000,110 

2:4.760.000,00 

62.160.000,00 

18.480.000,00 00.610.050,00 

66.392.238,10 
402. 199.720,20 

10.000. 000,00 

31.927.006,30 

2.704.348.222,10 Total 

São Paulo, 3 de Janeiro de 1964 S. E. ou O. 
(a) Plinio de Oliveira Adams - Presidente 
(a) Flavio Pinho de Almeida - Vice-Presidente (a) 	Arion do Amaral Campos - Gerente Geral 
(a) João Adhensar de Almeida Prado - Superintendente 

(a) 	Ohvto de Oliveira - Técnico em Contabilidade (a) Corintho Goulart - Diretor 
(a) Rubens Moraes Alves Lima - Diretor 
(a) Nelson de Almeida Prado - Diretor 
(a) Nelson Brant Maciel - Diretor C.RC. SI'. n. 	32.266 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963 

DÉBITO 	 1 	 CREDITO 

1.138.085.00 
903 . 78)). IsSO, 90 

74. 325.208,80 

3.048.157,90 
2.726.843.40 

135.490.669,00 1.124.437.025,Ç0 

50.030.512,00 

1.174.467.539,20 

115,503.475,20 
421.074.854,20 

11.316.778,80 

DESPESAS GERAIS: 

Honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal 

Ordenados do Pessoal .................. 

Contribuição para o Instituto de Aposenta-
ooeia e Pensões dos Bancários ........... 
Contribuição para a Legião Brasileira de 
Assistência 

Cort eibuição para a "SI.' 1' 11.0 ' 	.......... 

Despesas Gerais 

Gastos 	de 	Material 	.................... 

Sub-total 

IMPOSTOS 
DESPESAS DE JUROS ................ 
OCTRAS CONTAS .................... 

AMORTIZAÇÃO DO ATIVO: 

Iniportancia creditada na Conta: FUNDO 
DE AMORTIZAÇÃO DE MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 
Abatinsento na conta DESPESAS DE INS-
TALAÇÃO 

FUNDO DE PREVISÃO ................. 

Sub-total 

FUNDO DE RESERVA: 

Creditado a esta conta .................. 

FUNDO DE AUMENTO DE CAPITAL: 
Creditado a esta conta .................. 

FUNDI) DE INDENIZAÇOES: 
Creditado nesta conta 

DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS: 
148.° dividendo de 12% ao ano, das ações 
ordiodrias, ou seja Cr$ 12,00 por ação . 
8. dividendo de 13,2% ao ano, das ações 
preferenciais, ou seja Cr$ 13,20 por ação 

BONIFICAÇÃO AOS ACIONISTAS: 
Bonificação 2i taxa de 13,2% ao ano, ou 
seja Cr$ 13,20 por unidade, correspondente 
ão ações preferenciais distribuídas tine in-
corporação de reservas e reavaliação do 
ative, no último aumento de capital, já 
com as formali dmlcs lego) s, cm vias de 
conclusão 	................................ 

PERCENTAGEM A PAGAR AOS DIRE-
TOI1ES 

GRA'rIFICAÇOES AOS FUNCIONÁRIOS 
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE ASSIS- 

TÊNCIA AO PESSOAL ................ 

SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O 
EXERCÍCIO SEGUINTE ............... 

Total 

São Paulo, 3 de Janeiro de 1964 

Salda não distribuído do exercício anterior 

Receita de Juros .......................... 
Descontos 

Menos o do exercício seguinte ............. 

Conisssões Recebidas ou Debitadas .......... 

Renda de Títulos e Valores Mobiliários . 

Lucra em Operações de Câmbio ........... 
Ronda de Capitais não Empregados em Op 

rações Sociais 
Outras Rendas 

Recuperações 'lo Prejuizos lançados em Lucros 

e Perdas 
Reversão 4, saldo da provisão para atender 

a Perdas na Liquidação de dívidas ativas. 

24.256.584,20 

129.551.104,10 

1.192.576.798.30 
323,917.431,00 	868.659.367,30 

1.336.719.410,60 
60.808.405,60 

196.998.022.60 

18.069.742,30 

40 . 74 4. 999, 20 

1.293.800,00 

26.846.796,20 

2.701.348.232,10 

S. E. OU O. 	 (a) Olivio de Oliveira - Téc. Cont. 
CRC. SP. a.' 32.266 

BANCO DE SÃO PAULO S/A 
FUNDADO EM 1889 

Sede: RUA 15 DE NOVEMBRO N.o 347 
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1'  Vo 

Veloz e valente, Coarazito teve 

otimo desempenho no quilometro 

Destinado aos produtos de qualquer pais, de 
3 e mais anos de idade hípica, o G.P. 'República 
dos Estados Unidos do Brasil' congregou nume-
rosos animais, entre eles duas polrancas argen-
tinas das que foram importadas pelo Jockey Club 
de São Paulo, o que lhe deu um característico 
todo especial. Trata-se de urna disputa na dis-
tância de 1.000 metros e, pois, destinada apenas 
aos animais verdadeiramente velozes. O seu re-
sultado espelhou esta verdade, porque vitoriou-se 
Coarazito, animal antes de tudo ligeiro, secunda-
do por Happy, valor consagrado em páreos desta 
natureza. 

o percurso 

A partida foi bastante demorada, dada a 
presença de animais muito indóceis, como I -Iappy, 

Snov \Vav, Galopador, Quem Quem e Coarazito. 
Na verdade, na saída, foram prejudicados Loan-
za e Gárrulo. Quem primeiro despontou foi 
Happy, acompanhada mais de perto por Miss In-
gá, enquanto, logo a segui!', acionavam Xampa-
no, Item e Debala, com os outros agrupados de-
pois. Na altura da variante, Happy havia aber-
to cõrca de dois corpos, mas agora sôbre Item, 
que havia relegado Miss Ingá a um plano secun-
dário, notando-se ainda que tanto Snov Way 
quanto Coai'azito tentavam melhores colocações. 
Trezentos metros antes do disco, Happy começou, 
surpreendentemente, a dai' mostras de esmoreci-
mento, do que se prevaleceu Coarazito para pro-
gredir com rapidez, mostrando magnífica adap-
tação à raia anormal. Em galões desenvoltos, 
o filho de Coaraze se aproximou e logo dominou 
Happy, alcançando o disco de forma vitoriosa. 
Embora algo esgotada, Happy logi'ou garantir a 

ti ie O 1 

Ki,i 1 koii rgti ii 

TO(Ifl!IIIA)N 

(OIiRIJ)' 

1 Diirlutr II 
J)iirluiii 	 1 

ILt ri,,lit'i' 

Ou 
('ti ri ii ae ii 	

Wtt 1% 1. 

'ia r(iatiapait' 
Zartita 

'it. I,ttt're 

COARAZITO 
l'oiy flui II', 

1' Ul N L%I) 

liii *'-Oii 
I'araffita' 	I,a', 

1 Vai dOr 
ii 	Rui tIu 

\1u'itouiit 

(ON G I'I.'.I)A 

Ainttuioii 
l)oII 

('ouiuiiiIu' 

.ILuI'i. 	(I,'/iHl/H, 	 I'uuf 

'oai'azito, 1101 dos chisicos (1€'sCeJIdentes do admirável Coa-
raze, venceu o G. P. «República dos Estados Unidos (lo 
Brasil» debaixo de chuva. Na foto, o pilotado de ,João M. 
Atuorim deixa, -,i raia, notando-se nele e no jockey os claros 
efeitos cio tiiu tempo. 

18 



1 

Em frente às primeiras tribu- 
nas, Vê-Se de que maneira 
te rui iii ara ni Coa raul o e lia p- 

os p liii) eiros colocados 
:esta prova de velocidade: ade 
eles aC no ai ii muito abertos, os, 
enquanto, abrindo rui 
is demais ci ir rein lutando pe-
(1s ileiu a is 1)0.l0S. Beiu ju o - 
lo à cerca, surge Item, que 
lii o terceiro. 

posse do segundo pôsto, ficando Item a seguir, 
com diminuta vantagem sôbre Snow Way, tal 
como mostrou a chapa fotográfica. 

Resumo técnico 

G.P. "República dos Estados Unidos do Bra-
sil" (Clássico) - 1.000 metros (grama) - Para 
produtos de 3 e mais anos, de qualquer país - 
Prêmios: Cr$ 1.600.000,00, sendo Cr$ .......... 
1.000.000,00 ao primeiro colocado; Cr$ 300.000,00 
ao segundo colocado, Cr$ 200.000,00 ao terceiro 
e Cr$ 100.000,00 ao quarto 10 aos criadores 
nacionais. 

COARAZITO (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Malagueta, do sr. Paulo Barrete 
de Sá Pinto), João M. Amorim, 59 quilos. 

2. ° 	HAPPY (tem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Berceuse, do Haras Ipiranga), Anto-
nio Bolino, 57 quilos. 

3,0 	ITEM (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Flamhoyant de Fresnay e Aureola, do Stud Flam-
boyant), Horacir C. Silva, 55 quilos. 

4,0 	SNOW WAY (fem., alazão, 3 anos, da Argenti- 
na, por Snow Cat e LlanLira, do Haras Guarehy), 
Pierre Vaz, 53 quilos. 

50 - GALOPADOR (masc., east., 6 anos, de São Pau-
lo, por Pharel e Ciboulette, da sra. Ivanir Garcia 
S. Corrêa), Dendico Garcia, 59 quilos. 

6.° 	DABALA (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Engrossador e Eterna, do Sr. Paulo de Ca-
margo Ferraz), João Roldão, 59 quilos. 

7.' - XAMPANO )mnsc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Hamdam e Suleika, do Stud Brasil), José 
Osirno Silva E.°, 59 quilos. 

21,  

Faltam POUCOS nji'tros para o 
disco e a foto, apanhada riu 
curioso ângulo, mostra Coara-
zito já livrando pequena Vau-
tageni sôbre Happy; ambos 
acionam por fora de todos os 
(lenhais competidores, dos quais 
estão melhor colocados Item, 
que livrou vantagem visível 
sôhre a veloz Snow IVay. 
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LC)ANZA tem.. alazã, 3 anos, da Argentina, por 
lVInntfll1tr4l'e e Alabada, do Mu - as Preludio Luis 
Rigoni, 53 quilos. 

- - GÃRI7ULC) niasc., casi., 4 anos, de São Paulo, 
por J0aho e Proeza, do Stud MMM.), José Ai-
ves, 59 quilos. 

10. 11 QUEM QUEM (mase., alazão, 6 anos, de São 
Paulo, por Sandjar e Furiosa, do Haras Faxina 
Nelson Pereira, 59 quilos. 

- 31155 INGÁ fem., cas)., 5 anos, do 1110 Grande 
do Sul. p01' Fagle Pass e Liege, do si'. Cyrillo 
Bortoletto Alekisian Ai'tin, 57 quilos. 

12. °  - IARÚ rnasc., casi.. 3 anos, de São Paulo, P01' 

Acapulco e hi'aiíina, do Stud 0)10 Lance, Orlei 
Silva .55 quilos. 

Não correram: Irondolo e Abadia II (des-
montou o jóquei) Temno, 62" e 4 10 (grama 
pesada) - Diferenças: um e meio corpo e dois 
corpos 	Criador: Fiaras Paulistano (Sr. Paulo 
Barreto de Sã Pinto) 	Treinador, Noé Monteiro. 

O ganhador 

No Hipódromo Paulistano (atuou também 
na Gávea), Coarazito obteve 9 colocações em 20 
provas, tendo transformado 5 delas em vitórias, 
incluindo-se o triunfo no Grande Prêmio aqui fo-
calizado. Foi ainda duas vêzes segundo colocado, 
uma vez o terceiro e urna outra o quarto. Seus 
prêmios somam Cr$ 2.535.000,00, dos quais Cr$ 
2.150.000,00 são referentes aos triunfos. 

Coai'azito é mais um dos filhos do excepcio-
nal reprodutor Coaraze, que costuma dar aos seus 
descendentes uma alta dose de velocidade, sem-
pre aliando-a à resistência, esta última virtude, 
evidentemente, na dependência da maior ou me-
nor harmonia na dosagem das generosas corren-
tes sanguineas do filho de Corrida com as das 
éguas que lhe são oferecidas. 

Pelo lado materno, Coarazito nasceu da égua 
nacional 1\Iaiagueta, nascida em 1947 no Estado 
de São Paulo. Levada ao haras após uma pro-
dutiva campanha, ela deu: 

1932 - - Guaia, tem., cast ., nascida em 2 8, Por Ii'or. 

1953 - - N.N., nascido cm 7, 8, por Irur. 

1954 	Vazia. 

1955 	Joaba, tem., cast., nascida em 20 Ti, por Iror. 

1956 - Vazia. 

1957 	Lilil a. fem.. east ., nascida em 24 9, por Tauá 
OU Indúci 1. 

1958 - - Relique, fem.. cast., nascida. em 12 9. por Nor-
cOe. 

1 95 	Coarazito, mase., cast., nascido em 23 9. por 
Coaraz( , . 

11)6(1 	Coaramita, tem., cast., nascida em 24 10. por 
(Si,araze. 

1961 -- Itai, masc.. cast.. nascido em 4/10, por Mino-
tu uro. 

1962 	Não foi padreada. 

1963 - N.N., tem., cast.. nascida em 22/8, por Coaraze. 

ar re ni a te dos 1.000 ml fvOs 
(LO (. P. «República (LOS Es-
tados Lfli(1OS (LO Brasil» apre-
si-'iitou ('tIl'iOsO aS[)l'eto : ( bis 
a iii ii nus te rminaram basta nt e 
(1 O sgari'ados : o ganhador Coa - 
razito e Happy, (fUI' formou a 
dupla: e outros dois por deu-
tio: Iteni i .  Suiow %Vay, ter-
('OlO e quarto colocados. 
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Ingênuo, filho de Adil, mostrou 

que também é dono de ligeireza 

Embora seis dos concorrentes ao Prêmio 
"Marechal Deodoro da Fonseca" tivessem feito 
"forfait" em consequência da pista de grama 
ter-se tornado anormal, dadas as chuvas, ainda 
assim esta disputa de velocidade (1.200 metros) 
contou com a presença de onze animais, tendo 
a vitória cabido a um dos mais novos: Ingênuo, 
cavalo de 4 anos, cujos dotes de ligeireza eram 
ainda insuspeitos. Na verdade, êste páreo resul-
tou num interessante confronto entre três gera-
ções, pois os animais que o disputaram haviam 
nascido em 47, 48 e 49. 

O percurso 

Tanto Limógene quanto Galandro sofreram 
prejuízos na partida, decorrentes de desvios de 
linha e não do pulo propriamente dito. Quem 
primeiro despontou foi Irondolo, perseguido por 
vários competidores, entre êles Mandril, Tonico, 
Gridge e Neno. Alcançada a variante, Irondo-
lo foi mais fortemente assediado por Gridge e 
Tonico que, alguns metros depois, haviam se 
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\Lothei-in-Law 
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avantajado ao adversário. Foi Tonico quem se 
apossou do primeiro pôsto e, nos derradeiros 450 
metros, tentou se desprender dos adversários, 
mas, enquanto Gridge e Irondolo reagiam, Ingê-
nuo e Neno também avançaram, sobretudo o pri-
meiro, que realizou curta e avassaladora arreme-
tida. Nos últimos metros, Ingênuo bateu Toni-
co, tendo Neno, num supremo esfôrço, livrado pe-
quena vantagem sôbre Irondolo, obtendo assim o 
terceiro pôsto. Gridge chegou a seguir, nada 
distanciado dos primeiros colocados. 

Resumo técnico 

Prêmio "Marechal Deodoro da Fonseca" 
(animação) - 1.200 metros (grama) - Para 
cavalos nacionais de 4 e mais anos - Prêmios: 

liigêiiuo, qui aliou o vigor físico de Adil à velocidade de  
Inocência, levantou em formoso estilo o Prêmio «Marechal 
Deodoro da Fonseca», sob a direção de Lodgar Bueno 
Gonçalves, que o levou a fazer forte atropelada, Casto-
rifo Borges é o treinador. 
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Duzentos iïn'ti'os antes (10 (lis-
('O (1k' 4k' IltI' lIça, rondol o poli-
teia 1011 ('111k' II te acossado 1)01' 

Toiiico, 'I'' ('ll('Ohi'€' I)areial-
mente (ridgk'. Mais por fora. 
atropelam juntos Ingénuo e 
Neno junto da C('l'ea interna, 
algo ('11('Obei'tOs, !U'iOlIiLflI 05 

tordilhos Limúgen( e (alan-
dro. Os outros vêm mais 
atrasados. 

Cr$ 800.000,00, sendo CrS 400.000,00 ao primeiro 
colocado; CrS 160.000,00 ao segundo; Cr$ ...... 
120.000,00 ao terceiro; Cr 80.000,00 ao quarto 
e CuS 40.000,00 ao quinto 10' aos criadores. 

INGÊNUO masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Adil e Inocencia, dosAlmeida Piado & 
Assumpcão , Lodegai' 13. Goncaives .56 quilos. 

TONICO ( muse., cast .5 anos, de São Paulo. por 
Strong i'th'Ai iii e Sakya. do Haras Pirajussara 
José Alves, 54 quilos. 

3 - NENO masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
l'eviei' Piatter e Pobre Nena, do Stud }3i'asil 
Sebastião P. Dias, 33 quilos. 

	

4» 	IRONDOLO masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Troe e Farandole, do Stud Encanto), João 
M. Arnoiirn, 53 quilos. 

GRIDGI1 (niasc., casi., 5 anos, de São Paulo, 
por Pewt er Plati ei' e Havk ridge, do se .i'ran-
cisco DeI Vecchio Aol onio Bolino, 37 quilos. 

G. - BAN DAR rnasc., cast.. 5 anos, de São Paulo, 
pou Sayani e Sistei' Pati'icia, da si'a. Zélia Gon-
saga Peixoto de Castro!. Carlito Taborda, 53 
quilos. 

	

7. 	LIMÕGENI/ masc., lord., 6 anos, de São Paulo, 
poi' Quipi'oquo e Galhâfa, do se. Paulo li. F( , r-
leira Vi'lloso ) Hoi'acir C. Silvo, 35 (lililos. 

- PEN-110R ryiasc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
p0!' Acapulco e Uanda, do SI ud Th( , niis ) , Mano 
Padial, 32 quilos. 

GALANDRO misc., Ioi(l .3 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Malandi'a, do si'. Antonio Salluni 
José P. Silva, 33 quilos. 

ii). - JVIANDRII. niosc., casi., 6 anos, de São Paulo, 
p01' Sayani e Londrina, do Stud Sancá , Joaqtnrn 
E. Olguin. 52 quilos. 

11 . 0 	 XUÇO masc., alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Ehoo e Nui'iosa, do Stud Oiro Lancei, Orlei 
Silva, 52 quilos. 

Não correram: Ali Babá, Belasco, Saltarico, 
Galopadoi', Código e Jururú 	Tempo, 74" e 
4/10 (grama macia) 	Diferenças: um corpo e 
um quarto e dois corpos 	Criador, Hai'as Jahú 
(srs. João Adhemar e Nelson de Almeida Prado) 

Treinador, Castoi'ino Borges. 

O ganhador 

Ingênuo, pertencente à primeira geração do 
já vitorioso reprodutor Adil, cumpriu campanha 
inicial no Hipódromo de São Vicente, para onde 
fôi'a enviado a fim de melhor ser recuperado dos 

('ento e cinquenta metros an-
tes do '('fl(0(lOF, Tonleo já li-
\l'k)li 1)k'(ltielifl  vii nlagetii sõhi'e 
11011(1011), (1( 1 k' ('Sl)10l'O('k'. IngI'-
filO. 1' OPÕS (I( Neiio,atrope-
lam algoal)(r tos, o primeiro 
(11es i'ioli'utainente. *Jridge 
corri ,  um is por (1 ('iii rO, ad iaii te 
do tordillio Liniógene. Bem 
junto da cerca, ( a la ndro. 



Cinqüenta metros separam os 
concorrentes do disco de sen-
tença: Ingênuo, impelido por 
L. B. Gonçalves, alcançou To-
nico, que resiste. Irondolo é 
o terceiro, por dentro, assedia-
do por Neno, que encobre par-
cialmente Gridge. Vê-se ain-
da o tordilho Limógene intei-
ramente batido. 

seus afetados locomotores dianteiros. Já naquele 
centro hípico mostrou clara "vocação", tendo 
atuado com destaque. Trazido para o Hipódro-
mo Paulistano, foi apresentado 19 vêzes, obtendo 
5 vitórias, uma delas na prova de animação ora 
focalizada, bem como mais 3 segundos lugares, 3 
terceiros e 1 quinto. Seus prêmios sobem a Cr$ 
1.800.000,00 de primeiros lugares e Cr$ ........ 

502.500,00 de colocações, o que dá um total geral 
de Cr$ 2.302.500,00. 

A adaptação de Ingênuo aos "tiros" de velo-
cidade surpreendeu a maioria dos observadores, 
por se tratar de um filho de Adil (Epigram—Son-
in-Law--Dark Ronald); todavia, êste reprodutor 
tem mostrado ser capaz de dar animais também 
dotados de velocidade, sempre na depedência das 
éguas com quem é cruzado. No caso de Ingênuo, 
tal coisa ocorreu de maneira clara, pois sua mãe 
é Inocencia (Rustom Pasha), égua que cumpriu 
brilhante campanha em distâncias acanhadas, e 
mãe de Faxeiro (com Coaraze), animal que foi 
antes de tudo veloz. 

Inocencia, nascida na Argentina em 1947, 
produziu no Haras Jahú de maneira excelente, 
como se pode verificar: 

1953 - Cairei, masc., cast., nascido em 20/10, por Nyan-
gal. 

1954 	Duo, masc., cast., nascido em 26/11, por Bur- 
pham. 

1955 	Vazia. 

1956 	Faxeiro, masc., cast., nascido cm 26/7, por Coa- 
raze. 

1957 	Vazia. 

1958 - N.N. (gêmeos mortos), por Gualicho. 

1,959 -- Ingênuo, masc., cast., nascido em 17/7, por Adil. 

1960 - Janal, masc., cast., nascido em 17/7, por Caporai. 

1961 - Vazia. 

1962 - N.N., masc., cast., nascido em 23/11, por Adii. 

1963 	Coberta por Adil. 

Ingênuo, graças à sua avas-
saladora arremetida, ainda 
chegou a tempo de livrar uni 
corpo todo sôbre Tonico, eu-
quanto Neno, que iniciou sua 
atropelada ao liiesflIo tempo 
que o ganhador, firma -se no 
terceiro posto, a despeito dos 
esforços dø ligeiro Irondolo, 
que arremata em quarto. 



Palace fez valer nos 3.000 m. 

as suas virtudes de resistencia 

São raras as provas em percurso de 'fundo' 
que ainda subsistem no calendário do turf na-
cional; por êste motivo, a disputa de um páreo 
em 3.000 metros, tal como aconteceu com o Prê-
mio "Prefeitura Municipal", constitui sempre 
atração incomum. 

A aludida disputa, um páreo de animação, 
reuniu sete competidores, e não se poderá afir-
mar que o êxito do paranaense Palace tenha sido 
surpreendente. Ao contrário, era êle uma das 
fôrças legítimas, sobretudo em face das caracte-
rísticas da prova, que reuniu apenas um animal 
de seis anos em confronto com os de quatro, ida-
de de todos os demais inscritos. Bel Ami, o mais 
velho, não chegou a atuar com destaque, mas 
estava no mesmo número que o ganhador Palace. 

O percurso 

Partida rápida e excelente, tendo desponta-
do Pox, que foi seguido por Palace e Don Boli- 

nha. Quando da primeira passagem, Palace ten-
tou dominar Pox, mas c'ste resistiu. Nos últimos 
postos acionavam Bel Arni e Leque. Uma vez 
alcançada a reta oposta, Pox ampliou sua vanta-
gem, abrindo dois corpos sôbre Palace que, p01' 

sua vez, mantinha quatro corpos em relação a 
Dou Bolinha, com Leque passando para o quarto 
põsto. No início da última curva, Palace foi le-
vado a fazei' outra tentativa para alcançar Pox, 
mas êste voltou o fugir, ao tempo em que Leque 
dominava Dou Bolinha, ao encalço de quem já 
corria Indômito. Foi apenas no final da curva 
da Vila Hípica que Palece logrou dominar Pox, 
ao mesmo tempo em que Leque prosseguia em 
seu avanço. Na reta final, Palace foi atacado 
por Leque, mas êste, na altura das arquibanca-
das, e exatamente quando parecia prestes a pas-
sai' para diante, esmoreceu; valendo-se disso, Pa-
lace ampliou a vantagem que tinha sôbre o filho 
de Mon Chéri, terminando por cruzar o disco 
destacado do adversário. De tal forma esmore-
ceu Leque nos últimos metros (deslocava 62 (Iui-
los). que acabou suplantado também 1)01 Indô-
mito, que realizou uma vistosa atropelada. 
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Palace, que 1 i'çi' a correta direcijo de Horacir CSilva, 
reafirmou sti a condição d e «cavalo revelação» da temporada 
cio 6:3, temido ainda mostrado nos três quilômetros uma ita-
lidado aciniirávei, já que não venceu por acaso, moas silo 
(O ni o do iiii miador. 
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Nos 400 metros, Palace vem firme na vanguarda do lote 
e já livrou três COVOS sôbre Leque, que tenta progredir, 
enquanto Pox, que ponteara, esmorece e está em terceiro. 
Indoinito vem depois, seguido de Dou Bolinha, Fulgeiil e 
e Bel .mi desgarrado. 

Resumo técnico 

Prêmio "Prefeitura Municipal' (animação) 
3.000 metros (grama) Para produtos na-

cionais de 4 e mais anos - Prêmios: Cr$...... 
960.000,00, sendo Cr 600.000,00 ao primeiro co-
locado; Cr$ 180.000,00 ao segundo; CrS ...... 
120.000,00 ao terceiro e Cr$ 60.000,00 ao quarto 

10 	aos criadores. 

1 ° 	PALACE )masc., cast., 4 anos, do Paraná, p01' 

Baha;'i e Fai'a\vay, do StlId São Vicente), Horacit' 
C. Silva. 58 ciLiilO5. 

2. ° 	INDÕMITO )masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Adul e Aldaya, dos «is. Almeida Prado & As- 
«umpvão), Lodeai' B. Gonçalves, 56 quilos. 

30 	LEQUE )masc., alazão, 4 anos, de São Paulo, P01' 

Moi) Chéi'i e Estrêla Azul, do si'. Theotonio Piza 
de Lara), Dcidico Garcia, 62 quilos. 

4 ° 	PDX (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Acheron e li auqiu'za, do sr. Roberto Vauliei' 
Franco, Luiz Rigoni, 56 quilos. 

5. ° 	BEL AMI (masc., cast.. 6 anos. de São Paulo, 
por Radar e Bénédictine, do si'. Paulo B. Ferreira 
Veileso), Geraldo Almeida, 58 quilos. 

6 ° 	FULGENTE masc., alazão, 4 anos, de São Paulo, 
p01' Jabuti e Dardaila, do Stud Guará), Alekisian 
Ai'tin, 62 quilos. 

7.° 	DON BOLINHA )masc., torci., 4 anos, do Paraná, 
por Quix(i e Croquete, cio Stud Quiproquó), Pieri'e 
Vaz. 60 quilos. 

que totalizam Cr$ 2.750.000,00, correspondendo 
às vitórias Cr$ 2.150.000,00. 

Palace, antes de vencer o Prêmio "Prefeitu-
ra Municipal", havia triunfado no Prêmio "Inde-
pendência", prova em 2.000 metros, na pista de 
areia, na qual suplantou Dunkerque, Harakiri, 
Bronx, Bel Ami, Gromar e Averno, em 130" e 
1 / 10. 

Na verdade, Palace foi aquilo que se poderia 
chamar de "revelação da temporada". Cavalo 
que emergiu das provas comuns, ascendeu à es-
fera maior, galgando os degraus da escala evolu-
tiva de forma paulatina mas segura. 

Além de sua campanha no Hipódromo Pau-
listano, Palace atuou também no Hipódromo do 
Bonfim, onde secundou Pantheon na prova má-
xima local, o G.P. "Campinas". 

Trata-se de um cavalo de belo físico, bisneto 
paterno de Congréve, e que, pelo lado materno, 
nasceu de Faraway, égua nascida no Rio de Ja-
neiro em 1947, e cuja produção é a seguinte: 

1952 	Tngai'ana, cast., fem., nascida em 30/10, por 
Dantou ou Guaycurú. 

1953 	Jarená, tem., alazã, nascida em 8/10, por Dan- 
ton. 

1954 	Vazia. 

1955 	Vazia. 

1956 - Vazia. 
1957 	Vazia. 

1958 	Onagi'e, masc., cast., nascido em 16/9, por Ba- 
hari. 

1959 	Palace, masc., cast., nascido em 24/9, por Ba- 
hari, 

1960 	Vazia. 

1961 	Vazia. 

Tempo, 194" e 3 10 (grama leve) 	Dife- 
renças: cinco corpos e meio corpo 	Criador, 
Fazenda Santa Angela (sr. José Bastos Padilha) 
- Treinador, José Nascimento. 

O ganhador 

A campanha de Palace, sobretudo a partir 
de julho, foi deveras expressiva. O cavalo pa-
ranaense, tendo corrido num total de 17 vêzes, 
obteve 4 vitórias comuns, 2 vitórias em provas 
de animação e 3 segundos lugares, com prêmios 

Ao cabo dos longos 3.000 metros, Palace corre «solto» 
e fàcilniente, tendo ampliado niais ainda a (lifereilça 
que o separa dos adversários. Indomito, que atropelou, 
valendo-se do esmorecimento do «top-weight» Leque, su-
plantou-o para obter a dupla. 
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em ponto cie Dala... 

CLOTI 
Cavalos de corrida, passeio e tração, 

potros em treinamento, reprodutores de 

tôdas as espécies, animais em prepara-

ção para exposições ficam em ponto de 

bala com Clotiamina-12. Combinação 

vitamínica ideal, Clotiamina-12 estimu- 
"A 

la o apetite e o crescimento, atua como 

tônico geral sendo especialmente mdi-

cada para animais submetidos a intenso 

trabalho muscular. Clotiamina-12 pre-

vine as doenças carenciais provocadas 

por deficiências das Vitaminas Bi e B12. 
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Jadilia deu às   mais novas a 

grande vi 	
1/tória do Comparaçao

/1  

Pode-se dizer que o mais importante dos con-
frontos entre éguas de três e de quatro anos é o 
que ocorre no penúltimo mês do ano, no G.P. "Sil-
vio Álvares Penteado". Não é, aliás, sem razão 
oue a prova é também denominada "Comparação 
de Éguas". Esta disputa, que costuma congre-
gar os mais expressivos valôres das alas femini-
nas das duas últimas gerações em treinamento, 
nesta temporada teve um campo tão vigoroso 
quanto nos anos anteriores, ainda que faltassem 
à chamada alguns dos valôres mais expressivos 
de uma e outra geração, como é o caso de Jem-
bélia. Mas, de qualquer forma, o fato serviu pa-
ra garantir às éguas de três anos um triunfo 
maiúsculo, pois mesmo sem que tivessem conta-
do com o concurso da sua líder, lograram ven-
cer por intermédio de outra "Adil": Jadília, en-
quanto as mais velhas deixaram o campo de luta 
perfeitamente "honradas" graças ao desempe-
nho da valente Chirúa. 

Magnificamente colocada na distância, e li-
vre dos contratempos que determinaram o malô-
gro da apresentação anterior, Jadília foi capaz 
de colhêr no G.P. "Sílvio Álvares Penteado" a 
mais valiosa vitória de sua já rica campanha. 

O percurso 

A partida foi dada em igualdade de condi-
ções para tôdas as concorrentes. Tailândia apa-
receu na vanguarda, assim que foram cumpridos  

os primeiros metros, mas Hialeah não permitiu 
que ela "se fizesse" na frente, dando-lhe imediata 
caça, enquanto Chirúa era colocada em terceiro, 
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Jadilia provou no «Compara-
ção de Éguas» que pode subs-
tituir perfeitamente sua com-
panheira Jembélia, pois com 
ela domina de forma quase 
absoluta a ala formada pelas 
éguas de três anos. Juvenal 
Batista Ivo apresentou a filha 
de Adil e Cadência, no esplen-
dor de sua forma física e 
técnica. 



Na ('Iltrii(Ia da lia, Tailândia é atacada pui' 1 lialcali 
(l('l)o is, e tia niesli ia linha, su rgi'ni Neocád ia e ('lii iia 

mais abcrtas, 1)61 o.s e ( en era la, com J a i'bosa e Jad iii a 
também eniparel lia ilas, cola 1 neh mais por de o ti'o. Na - 
I'uoea, L'et rovka e ( ida depois. 

com Délos, Neocádia e Inch nos postos imediatos 
e Jadilia entre as últimas. No final da reta 
oposta, Neocádia progrediu e suplantou Délos. 
Esta foi a única alteração de monta verificada 
até a citada fase da disputa. Nos primeiros pos-
tos nada havia sido alterado ainda. A curva da 
Vila Hípica foi também cumprida sem maiores 
novidades, notando-se apenas que Jadília emer-
gindo dos últimos postos, colocava-se numa das 
posições intermediárias, próxima a Jarbosa. Ini-
ciada a reta final, Tailândia, esgotada, esmore-
ceu; Hialeah passou para diante, mas foi imedia-
tamente assediada por Chirúa, progredindo, com 
grande ação, também Jarbosa e Jadilia. Duzen-
tos metros antes do disco, Hialeah foi dominada 
por Chirúa, Jarbosa e Jadília, ficando evidencia-
do que apenas entre elas seria decidida a prova. 
Travou-se renhida disputa, mas Jadília, com raia 
vitalidade, livrou todo um corpo sôbi'e Chirúa 
que, por sua vez, se adiantou a Jarbosa por dife-
rença pouco menor. 

Resumo técnico 

G.P. "Sílvio Álvares Penteado" (Clássico 
"Comparação de Êguas") 	2.000 metros (gra- 
ma) - Para éguas nacionais de 3 e 4 anos 
Prêmios: Cr$ 1.920.000,00, sendo Cr$ 1.200.000,00 
à primeira colocada; Cr$ 360.000,00 à segunda; 
Cr$ 240.000.00 à terceira e CrS 120.00000 à quar- 
ta 	10 	aos criadores. 

111 
	 JAI)ÍLIA 1 tem.. casL, 3 anos, dc São Paulo, por 

Adi 1 e Cadência. (105 51S U'ieid'i Piado & As-
sumpcao 1, João M. Amorini .54 quilos. 

2.° . CRIPtA tem,, tord,, 4 anos. do São Paulo, por 
Pi'osper e Itosinha. do Stud Majopi José Alves, 
60 quilos. 

3» 	JAR1IOSA tem., alazã 3 anos, de São Paulo, 
por Pharas e Garbosa PIO leur, da Pecuária 
Anhurnas Ltda. , Pi erre Vaz, 54 quilos. 

4. ° 	GENERAT.À (fem., cast .3 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Ponta Porã, do SI ud Pii'aI mura 
Antonio Bolino, 54 quilos. 

5 0 	HIALEAH fiem., alazã. 4 anos, de São Paulo, 
por Flambovani de Fresoav e Pan América, do 
Siud Lafayette , iloracir C. Silva, 60 quilos. 

6.0 	NEOCÀDIA (f( , m., alazã, 3 anos, do São Paulo, 
por Faublas e Leocádia, do sr. Alfredo Francis-
co Maitinclli 	Nelson Pereira, 54 quilos. 

7° ... DPLOS (fcm., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Pi'osper e Platina, da sua. Zélia Gonzaga Peixoto 
de Castro), Caril o Taboi'da. 54 quilos. 

S.° 	INCH ifeni., alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Pcvtcr Plalter e Rama ', do Stud São Luiz 

Luiz Rigoni, 54 quilos. 
0 ° 	PETROVKA tem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 

por Big Red e Ursa, (lo Stud Maxim's ) Gastão 
Massol i, 60 quilos. 

lO.° 	NARLTÕCA tem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Morun - bi e Moj co, do si'. Paulo ,José da 
Costa) , Joaquim R. Olguin, 54 quilos. 

f 

10  

O disco está muito 1)l'óxitiio e (hirúa está na vanguarda 
do lote. Na foto, ela encobre Hialeah, enquanto ,Jar-
bosa, em te rc ci lo, é atacada por ,Jad i lia .N eocãd ia e Ti i - 
lãndia acionam por dentro e 'ê-se, depois, Délos, Pc-
troha 1 Ineh, que já estão batidas. 
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Jadilia, com João M. Amorim, alcança o disco de sen-
tença após ter feito uma brilhante atropelada, chegando 
bem a tempo de livrar um corpo sôbre a tordilha Chirún 
(José Alves) que, por sua vez, logrou conter a potranca 
Jarbosa (Pierre Vaz). 

11.0 	TAILÂNDIA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Talúva, do sr. Roberto Alves de 
Almeida), Francisco Irigoyen, 54 quilos. 

12 . 0 	GIDA (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Idaho e Cidinha, do se. Orestes de Arruda Al-
meida), João Carlindo, 60 quilos. 

Não correu Galmita. Tempo, 124" e 6 10 
(grama leve) 	Diferenças: um corpo e três 
quartos de corpo - Criador, Haras Jahú (srs. 
João Adhemar e Nelson de Almeida Prado) 
Treinador, Juvenal Batista Ivo. 

A ganhadora 

Jadília, tal como aconteceu com sua irmã pa-
terna Jembélia, lucrou consideravelmente à me-
dida que as distâncias foram aumentando, o que 
não pode causar admiração alguma, dada a sua 
origem. 

Tendo corrido 11 vêzes, Jadília obteve, além 
de sua brilhante vitória no G.P. "Seleção de 
Éguas", êxito também em uma prova de anima- 

ção, bem como em um páreo comum. Além dis-
so, conquistou 1 segundo lugar, 3 terceiros, 3 
quartos e 1 quinto, o que evidencia sua assidui-
dade no marcador. 

Os prémios obtidos pela promissora potran-
ca sobem a Cr$ 3.320.000,00, dos quais Cr$.... 
2.200.000,00 são referentes às suas três vitórias. 

Filha de Adil, Jadília é mais um elemento 
a atestar o quão precioso para a criação nacional 
há de ser êste filho de Epigram que, tendo sido 
magnífico parelheiro, transforma-se agora no ha-
ras, embora tivesse dado apenas duas gerações, 
numa autêntica revelação. 

Também Cadência, a mãe de Jadília, é na-
cional, tendo nascido em 1953 no mesmo Haras 
Jahú, onde sua produção é a seguinte: 

1960 	Jadilia, fem., cast.. nascida em 13, 1 9, por Adil. 

1961 	Loeonde, mase., cast., nascido cm 12/9, por Bur- 
pham. 

1962 	N.N., fem., east., nascida em 16/9, por Burpham. 

1963 	CoberGi por Adil. 
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totalizou três vitórias seguidas 

Um pequeno mas equilibrado lote de potran-
cas nacionais de 3 anos, foi formado para com-
por o campo do Prêmio "Domingos Teixeira Lei-
te', uma prova de animação no quilômetro. 
Como Diêcia e Quinei já haviam vencido duas 
vêzes, deslocaram 56 quilos; as demais, com ape-
nas uma vitória, carregaram três quilos a menos. 
Ambas as potrancas que atuaram mais pesadas, 
portaram-se de forma brilhante: Diécia, com mais 
um quilo, dada a sobrecarga do jóquei Dendico 
Garcia, foi a ganhadora e Quinei obteve o tercei-
ro pôsto, superada apenas por Quaresma, após 
renhida luta. 

O percurso 

Dada a partida em momento oportuno, Qui-
nei despontou primeiro e livrou alguma vanta-
gem sôbre Quaresma, Demão e Diêcia. Até os 
300 metros derradeiros, Quinei correu com mui-
ta desenvoltura, enquanto as três competidoras 
citadas limitavam-se a disputar o segundo põsto; 
no entanto, daí para diante, a vanguardeira co- 

me(,ou a diminuir o ritmo de seus galões, ao 
lempo em que Quaresma e Diõcia, livres de De-
mão, progrediam, a primeira pelo centro da raia, 
e a segunda por dentro. Quinei foi suplantada 
por ambas as adversórias, lendo Diécia alcança-
do o disco em primeiro lugar. 

Resumo técnico 

Prêmio 'Domingos Teixeira Leite'' (anima- 
ção) 	1.000 metros (grama) - Para potran- 
cas nacionais de 3 anos, ganhadoras 	Prêmios: 
Cr$ 960.000,00, sendo Cr$ 600.000,00 à primeira 
colocada; Cr 180.000,00 à segunda; Cr$ ...... 
120.000,00 à terceira e Cr 60.000,00 à quarta - 
10 aos criadores. 
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i» 	DIÉCIA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Cadir e Palma, do Haras São Miguel), Dendico 
Garcia, 57 quilos. 

2.° 	QUARESMA (fem., cast., 3 anos, cio Paraná, por 
Fair Trader e Belie Diablesse, do Stud Preto e 
Ouro), Horacir C. Silva, 53 quilos. 

3 ° 	QUINEI (fero., cast., 3 anos, do Paraná, por Ba- 
hari e Pinkity, do Stud J.C.R.), Luiz Rigoni, 56 
quilos. 

4,0 	SENZALINA (fem., tord.. 3 anos, de São Paulo, 
por Fighting Chance e Nêga Fulã, do Stud Se-
"esta), José Osimo Silva F. °, 53 quilos. 

5,0 - JOROPA tem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Magabit e Briliosa, dos srs. Ameida Prado & As-
sumpção), Irineu Antonio, 53 quilos. 

6. ° 	DEMÃO (fem.. cast.. 3 anos, de São Paulo, por 
Cadir e Tomba, da sra. Zélia Gonzaga Peixoto de 
Castro), Jurandii' Gentil, 53 quilos. 

70 - QUILÉ (fem., cast., 3 anos, do Paraná, por Ba-
hari e Glassy, do Stud Encanto), Omário Reichel, 
53 quilos. 

Tempo, 59" e 4 10 (grama leve) 	Dife- 
renças: um corpo e um corpo 	Criador, Haras 

1 
Cem 11141 ro', antes e' do disco, 
Diria folgou algo mais 4 

en',,a una resiste ainda ao as-
sdio de Quarosina, enquanto 
Quinii, por fora do todas as 
eoniprt idoras, arranca  inipo-
tuosanw 11 to 4111 busca do mi-
Iii or colocação. As três ron 1-

p4ti(I() i'a,. restantes OS estão ba -
tidas: Quilé, flonião o •Joropa. 

31 



L 	
2:' 

Mondésir (si'. Antonio Joaquim Peixoto de Cas-
tro Jr.) 	Treinador, Daniel Enriquez. 

A ganhadora 

Diécia t em a seguinte campanha em 7 apre-
sentações obteve 3 vitórias, duas das quais em 
provas comuns, e a última no Prêmio "Domingos 
Teixeira Leite", que ora focalizamos; suas qua-
tro atuações restantes resultaram em um tercei-

ro lugar, um quarto e uma deseolocação. Mas 
releva notar que as performances citadas por úl-
timo, foram registradas antes que ela começasse 
a vencer, pois seus triunfos ocorreram consecuti-

vamente. Com  efeito, sua primeira vitória foi 
sôbre Maison, Generala e Christine (1.300 me-

tros. grama leve, 79' e 6 10), a segunda sôbre 
Quaresma, Jadilia e Sanzalina (1.200 metros, 
grama macia, 72' e 5 10) e, a última, no quilô-
metro da prova de animação em foco. 

Os ganhos de Diécia somam Cr$ 
1.540.000,00, correspondendo Cr$ 1.400.000,00 às 
vitórias. 

Diécia é filha do cavalo francês Cadir, pai 
de um número enorme de bons ganhadores, tal]- 

0 que sua presença FIOS Postos de liderança das 
estatísticas dos reprodutores referentes ao Hipó-
dromo da Gávea e constante. Cadir, que serve 
no Haras Vargem Alegre, fundado pelo saudo-
so Osvaldo Aranha, também é aprovei) ado pelo 
criador Antonio Joaquim Peixoto de Castro Jr., 
e com muita felicidade. 

Pelo lado materno, Diécia é filha da uruguaia 
Palma (nascida em 1945), que tão boa campanha 
cumpriu nas pistas nacionais, e cuja excelente 
produção é a seguinte: 

193)i 	Zamhõa, em., 31ay1i, nasci9a em 22 7, j)or Lo 
gcii(i 	of 	1'iance. 

11)57 	-Aio, rna)c., 	010/00, 101/01(10 em 3 8, 	por Legend 
of Franco. 

11)58 I1ar, 	mioic.. 	Jizão, iioici(lo cm 	12 8, 	por Voga- 
bonn 	11. 

1951) VaLi!! 	(10 	S000ni. 

1960 - 	Diéci!1, 	tem., 	c!)/1 ., na/doa em 6 12, 	por Cmlii 

1 961 Vazia 	(lO Má 	(10 Cocagne. 

1962 Falaris, 	masc., 	0)051., nascido em 26:11, por Fios- 
por. 

1963 \T1z1.0 	1) 	P I()/p)'1' 
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O potro paranaense Quibor foi 

o laureado no "Derby Paulista" 

O G.P. "Derby Paulista", prova de larga tra-
dição, é uma disputa que se destina a exaltar a 
criação e, pois, consagrar a obra ciclópica dos 
criadores. 

Desde 1941, ano em que venceu Carin sô-
bre Chilique e Ubirajara, ostentando a jaqueta 
prestigiosa de Linneu de Paula Machado, até esta 
temporada, que assinalou o êxito de Quibor, p0-

Iro do Stud Otro Lance, o "Derby Paulista" tem 
cumprido etapas memoráveis e contribuído de 
maneira decisiva para o fomento da criação do 
puro-sangue nacional. Entre os seus ganhado-
res contam-se animais de alta classe, como El 
Faro, Heliaco, Jabuti, Faaimbé, Joiosa, Adil, Ti-
mão, Caporal, Gaudeamus, Farwell e Emerson, 
muitos dêles incorporados à "elevage", e até 
mesmo um dêles hoje servindo em campos euro-
peus: Emerson. 

O "Derby Paulista" cumpriu-se nesta tem-
porada, pela primeira vez, aberto a todos os pro-
dutos nacionais. Até então estava reservado aos 
animais nascidos em São Paulo e Paraná, como 
contribuição especial para o progresso da "ele-
vage" dêsses dois Estados. E, por coincidência, 
foi também a primeira vez que um potro não 
paulista deixou a pista vitoriosamente. Coube a 
Quibor, produto paranaense, quebrar a longa tra-
dição, fazendo-o, por sinal, de forma brilhante. 

Infelizmente, a prova, sob o aspecto técnico, 
não pôde alcançar seu ponto mais alto, uma vez 
que as chuvas que inesperadamente caíram sôbre 
o Hipódromo Paulistano, a partir do 5.' páreo 
do respectivo programa, tornaram a pista de gra-
ma pesada. Mas nem por isso o sentido essen-
cialmente esportivo da disputa foi comprometido. 

W#1  

;0 1- Oz,,,,1  

a 

Quibor assinalou na brilhante história do «Derby Paulis-
ta» a primeira vitória da criação paranaense, fato que 
mais ainda merece realce se for considerado que êle é 
filho de produtos nacionais: Rumor e Fair Garland. José 
Alves foi o seu jockey. 
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1 
A partida para o «DerI),y Paulista» foi dada em magni-
ficas condições, como atesta o flagrante: todos os com-
petidores, cru número de treze sairam ciii igualdade de 
coiidicões. Quibor, que haveria de vencer, é o sexto 
coloead, de dentro para fora. 

O percurso 

Foi excelente a partida. Quibor assumiu 
prontamente o comando do lote, seguido mais 
de perto por Kaheté, vindo depois Quertile, Nar-
ccl, Jurídico, Tusculum e os demais, com Qui-
gomhô no último pôsto. A partir da primeira 
curva, o jóquei de Narcel procurou levar seu con- 

cluzido a melhorar de posição e, já em meio à 
reta oposto, êle e mais Quertile avançaram sôbre 
Quibor e Kaheté. Todavia, os jóqueis dõsses ani-
mais não permitiram a passagem dos adversá-
rios e, nos 800 metros derradeiros, Quibor ainda 
corria com um corpo livre sôbre Kaheté, acio-
nando Nrcel em terceiro, bem mais próximo, 
com Quertile em quarto e Tusculum depois. AI- 
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guns metros mais, Quertile e Tusculum começa-
ram a perder terreno, ao tempo em que Narcel, 
finalmente, dominava Kaheté e procurava se 
aproximar de Quibor. Já em plena reta final, 
Narcel prosseguiu carregando sôbre o vanguar-
deiro, mas Quibor resistiu sempre. Pelo centro 
da pista, deado, que aos poucos emergira dos úl-
timos postos, avançou juntamente com Jurídico, 
juntando-se ambos a Narcel. Nos 200 metros 
derradeiros, quem esmoreceu não foi Quibor, mas 
sim Narcel, do que se valeu o potro paranaense 
para conseguir mais alguma vantagem. Tra-
vou-se então forte luta pela posse da dupla. Ten-
do Deado diminuído o ritmo de sua atropelada, 
Jurídico, em troca, seguiu avançando, o que lhe 
valeu a conquista do terceiro pôsto, uma vez que 
não houve tempo para alcançar Narcel, que as-
sim formou a dupla. 

Resumo técnico 

G.P. "Derby Paulista" (Clássico) - 2.400 
metros (grama) - Para produtos nacionais de 
3 anos Prêmios: Cr$ 8.000.000,00, sendo Cr$ 
5.000.000,00 ao primeiro colocado; Cr$ ........ 
1.500.000,00 ao segundo; Cr$ 1.000.000,00 ao ter-
ceiro e Cr 500.000,00 ao quarto - 10% aos 
criadores. 

1.0 - QUIBOR (masc., cast., 3 anos, do Paraná, por 
Rumor e Fair Garland, do Stud Otro Lance), 
José Alves, 56 quilos. 

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

3 ° 	JURÍDICO (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Martini e Tuna, da Pecuária Anhumas Ltda.), 
Pierre Vaz, 56 quilos. 

4. 0 	DEADO (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Quiproquó e Noticia, da sra. Zélia Gonzaga 
Peixoto de Castro), Carlito Taborcla, 56 quilos. 

50 	INTERLAGOS (masc., alazão, 3 anos, de São 
Paulo, por Manguari e Cantarelle, do sr. Max 
Perlman), Geraldo Almeida, 56 quilos. 

6. ° 	KEBIR (masc., tord.. 3 anos. de São Paulo. por 
Four Hilis e Amanita, do Stud C. Mendes & 
Borges), João M. Amorim, 56 quilos, 

7.0 --- JADILIA (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e Cadência, dos srs. Almeida Prado & As-
sumpção), Horacir C. Silva, 54 quilos. 

8. °  - ITAMARATY (masc., cast., 3 anos, de São Pau-
lo, por Kameran Khan e Fiolic, do Stud Pola-
ris), Dendico Garcia, 56 quilos. 

9 , 0 - - KAHETÉ )masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Kahena, do sr. Roberto Alves de 
Almeida), Marden Alonso, 56 quilos. 

10 . 0 	QUERTILE (masc.. cast., 3 anos, de São Paulo, 
por John Araby e Burtile, do sr. Dante Marchio-
ne), José Osimo Silva F.°, 56 quilos. 

11.0 - QUIGOMBÕ )masc., cast., 3 anos, do Paraná, 
por Guaycurú e Cyclamen, do Stud Gancho), 
Alekisian Artin, 56 quilos. 

12.°  - TUSCULUM ) masc., cast., 3 anos. de São Paulo, 
por Sandjar e Harmonia, do Haras Faxina), Nel-
son Pereira, 56 quilos. 

13.° 	YOUNG LOVE )masc., tord., 3 anos, de São 
Preto), Francisco Irigoyen, 56 quilos. 
Paulo, por Pharas e La Parda, do Stud Rio 

Não correram: Royal Prince e Biazon. 
Tempo, 157" e 3/10 (grama pesada) - Diferen-
ças: um corpo e um quarto e um corpo Cria-
dor, Haras Paraná Ltda. - Treinador, Raul Ur-
bina. 

Registro 

O desfêcho do "Derby Paulista" foi valiosa-
mente favorável à criação nacional, uma vez que 
os quatro primeiros colocados são filhos de re-
r)rodutores nascidos no País. De fato, Quibor, o 
primeiro colocado, descende de Rumor (por Hun-
ter's Moon); Narcel, o segundo, de Morumbi (por 
Eboo); Jurídico, o terceiro, de Martini (por Feli-
citation) e Deado, o quarto, de Quiproquó (por 
The Phoenix). 

Por outro lado, cumpre deixar registrado que 
também as mães dos quatro primeiros colocados, 
são nacionais; assim, Fair Garland, de quem des-
cende Quibor, é uma paranaense, por Fairbland e 
Pamjoana, por Pampas Grass; Escarcéla, que deu 
Narcel, é uma paulista, por Wood Note e Sorose, 

Quibor, na entrada da reta, 
mantém a vanguarda e corre 
com firmeza, tendo Juridico 
em seu encalço e que encobre 
parcialmente Narcel ; numa só 
linha, de dentro para fora, 
correm depois, Quertile, Dea-
do e Jadilia, todos êles pro-
curando avançar. Os demais 
concorrentes estão afastados. 
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Ultrapassada a seta dos 2.4011 
metros Quihor, colocado bt'ni 
jUiit() da et'i'ea intt'i'na. > tom'-
teiiit'ntt' atacado 1)01 jitritijeo, 
qu e ameaça correr pala (1411-

tro, O que ('alisaria P1'eJ>m'/05 
a Nareel, que surge entre au>-
l)os. Ita mi i.m raty procura  pro-
gredir mais por fora A luta 
ainda estava deveras indefi-
nida 

Cinquuenta m>it'tro.s depois, iii-
teiisificoti-se a luta: Qiiihoi' re-
sisto e Narc('i e vsivelmt'nte 
ei nha rim ('ado por J ii rid ico. que 
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contra O vali-
gtii'deiro .A égu a Jii(i ii ia cor-
re algo aberta t' muito 1)10 -

xima, tendo ltan>araty «('01>1-

do». Deado (junto  (1>1 eei'c a 
(' itt'bii' procuram progredir. 
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•0 

2,6 



Quibor não esta «disposto» a 
se entregar, corre firme e já 
com quase um corpo todo sô-
bre Narcel que, coraJOsaifleil-
te, mantém vantagem sôbre 
,Juridico. Itamaraty perdeu 
terreno: é o sexto colocado; o 
mesmo aconteceu com Kebir. 
Jaclilia e Deado lutam ardua-
mente pelo terceiro lugar. 

por Rosemary Row; Tuna, a mãe de Jurídico, é 
também paulista, por Swallow Tail e Maldita, 
por King Salmon; e, finalmente, Noticia, que pro-
duziu Deado, paulista da mesma forma, é filha 
de King Salmon e Goleta, por Aldeano. 

O ganhador 

Quibor, na primeira fase de sua campanha, 
mostrou ser antes de tudo um animal veloz; mas, 
com o necessário amadurecimento, que provocou 

i p 	

1 

O disco de setenca é alcançado com Quibor sempre em 
primeiro, após ter dado uma rara demonstração de cora-
gem. Nareel levou a melhor na sua luta com Juridico, 
se bem que prejudicado: foi o segundo. Deado (101TIifla 
liebir no quarto posto; Interlagos, Itamaraty e jadilia 
a seguir. 
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Próximo-, tio disco, na orimeira passagem, Quibor já pon-
teia seguido de Quertile (por dentro) e Kahet Narcel 
e .Juridico vem a seguir, seguido. de Tuseulum, Itania-
ratv, .Jadilia, Interiagos, Kehir, Voung Love, Deado e 
Quigombó, algo agrupados. 

o "sazonamento' de suas verdadeiras virtudes, 
positivou ser também "duro", razão pela qual foi 
com sucesso à milha e meia do "Derbv Paulista". 

Em sua campanha, Quibor atuou 12 vêzes, 
obtendo 3 vitórias, uma das quais clássica (a que 
aqui está sendo detalhadamente focalizada), além 
de 2 segundos lugares, 2 terceiros e 1 quarto. 
Assim, conseguiu Cr$ 5.800.000,00 em prémios 
de primeiros lugares e mais Cr$ 740.000,00 em 
colocações, perfazendo a soma apreciável de Cr$ 
6.540.000,00. 

As duas vitórias anteriores do produto do 
Haras Paraná Ltda. foram obtidas em 1.200 e 
1.400 metros, ambas na pista de areia. A pri-
meira delas em 77" e 5 10 (pista normal), só-
bre Demetrius, Canoanã e Belo Rico; a segunda, 
em 90" e 9 10 (pista normal), sôbre Narcel, Belo 
Rico e Kebir. 

De suas atuações na esfera clássica, é preci-
so destacar o segundo lugar obtido no Clássico 
"Candido Egydio", em que secundou Jurídico, 
chegando à frente de Carataí, Itapegí, Tannem-
berg, Jequitá, Ioiô Valentão, Hussein e Ilipista 
(1.500 metros), bem como o terceiro pôsto no 
G.P. "Antenor de Laia Campos" ("Seleção de 
Potros"), secundando Narcel e Scherzo, mas dê-
les escassamente separado, e adiante de Bilro, 
Jequitá, Queturi, Jurídico, Carataí, It's Funny e 
Lady Rilier (1.500 metros); e ainda o quarto lu-
gar no Clássico "José S. Quinta Reis", apenas 
atrasado em relação a Scherzo, Kebir, Jurídico, 
derrotando Quertile e Lutteur (1.500 metros). 

Tais atuações demonstram que Quibor é um dos 
mais destacados elementos de sua geração. 

E êle um filho de Rumor (Hunter's Moon e 
Rusticana), cavalo que foi um dos expoentes de 
sua esplendida geração, na qual pontificou o ex-
cepcional Adil. O produto do Haras "Guanaba-
ra" foi o vencedor de 12 provas, totalizando pré-
mios no valor de Cr$ 1.993.050,00, sem dúvida no-
tável para a época. Entre suas vitórias, con-
tam-se os Grandes Prêmios "Manfredo Costa Jr." 
e "Linneu de Paula Machado", e os Clássicos 
"Primavera" e "América", todos eles em São 
Paulo. Triunfou ainda na Gávea e em Curitiba 
e obteve inúmeras colocações em provas de alta 
categoria, inclusive foi o segundo colocado no 
"Derhv Paulista". 

Quanto a Fair Garland, mãe de Quibor, nas-
ceu ela no Haras Valente, do Paraná, em 1953; 
levada para a criação, produziu: 

958 	010 llu\ muc.. casí 	nascido em 24 9, p01' 

1 )j mitO. 

1 9i) 	PinuO, nttc., r':i)., nascido em 1 Ci 9, por Djem- 

100. 

1960 	Quihoi, mac., cattt., nascido om 23 9, por Ru- 
mor. 

1961 	Rttnei', mnr., cttt., nauit10 cm 1 ,10, por Ru- 
mo 

1962 	Ahort 011 (lo Ifl(lOCi! 

1963 	1»O 'ivitia p01 ReO ( )etober. 
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SEU CAVALO PODE MORRER DE VERMINOSE 
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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. 
EQIJIZOLE pode ser usado, repetidamente, mesmo em potros e éguas 
prenhes, possibilitando assim, a eliminação quase completa dos parasitas 
no seu haras. 

EQUIZOLE é fácil de ministrar, basta colocá-lo na ração habitual. 

MERCK SHARP & DOHME 
Indústria Química e Farmacêutica Lido. - Divisão Química e Veterinária 

Subsididria de MERCK & CO., INC., Rahwoy, N. J., E. U. A. 
Largo Podre Pendes, 11 - Fone 62.1176 - São Paulo 

VC.AB-EQZ.1/64 	 ... 	 * Marca de Fdbrica de Merck & Co.. Inc. 	 ABEQZ.1/64 



Duas grandes aquisições: 

Corpora e King 
i 
 s Favourite 

Servirão à criação nacional 
L. G. Ribeiro da Silva 

Fiel à sua política de importar animais de 
alta classe, destinados a dar maior impulso à 
criação nacional do puro-sangue, e em harmonia 
com a finalidade precípua do turf, que é de fo-
mentar o progresso qualitativo e quantitativo do 
rebanho equino do País, o Jockey Club de São 
Paulo, através cia sua Comissão de Fomento, 
adquiriu na Europa dois animais ainda novos, 
que cumpriram campanhas na Inglaterra e na 
França, e que representam apreciável refôrço 
para os reprodutores que mantém em serviço no 
seu Pôsto de Monta. Estamos nos referindo a 
Corpora e King's Favourite. 

Corpora é um cavalo alazão e o primeiro fi-
lho de Ribot a ser incorporado à criação do 
Brasil. 

Dizer o que foi Ribot como corredor, será 
desnecessário. Ë amplamente conhecido o que 
significou para a criação de Frederico Tesio e 
para a "elevage" mundial o aparecimento de um 
produto de semelhantes qualidades. Enviado pa-
ra a reprodução, o crioulo do Haras "Dormeilo" 
já deu animais da classe de Molvedo e de Ragu-
sa, que se situam num primeiro plano, mas aos 
quais devem ser juntados os menos importantes 
mas não menos bons, Romulus e, agora, Corpora. 

Corpora, um potro de três anos, tem carac-
terísticos muito especiais, levando-se em conta 
que, nascido nos Estados Unidos, no haras de 
seu proprietário e criador, M. R. Schully, é filho 
de uma égua importada da Inglaterra, Lady Luf-
ton, cujo proprietário tinha por ela tão alta es-
tima que não vacilou em levá-la à custosíssima 
cobertura de Ribot. 

Corpora não estreou aos dois anos e, dos 
Estados Unidos, foi enviado para a França, onde 
ficou aos cuidados de E. Fellovs, um australia-
no ali radicado. Correu no país gaulês antes de 
ser enviado para a Inglaterra e lá atuou duas 
vêzes. Na primeira ocasião, foi o quarto colo-
cado, competindo num campo de onze animais, 
em percurso aproximado de 900 metros, em St. 
Cloud, no dia 18 de março de 1963. Quatro se-
manas mais tarde, obteve a sua primeira vitó-
ria, quando competia também pela segunda vez. 
O fato ocorreu em Longchamps, na distância da 
milha. 

Enviado para o outro lado da Mancha, Cor-
pora atuou nos "Dois Mil Guinéus", e foi o ter-
ceiro a chegar, a três corpos do segundo, que 
perdeu por cabeça escassa. O ganhador foi Only 
for Life e lonian o segundo. 

Em virtude de tão bom desempenho, foi ao 
"Derby" como um dos mais cotados. Terminou 
em quinto lugar, batido por Relko, Marchant 
Venturer, Ragusa (seu irmão paterno) e Tar-
qogan. 

Lady Lufton, a mãe de Corpora, havia sido 
comprada em 1955 quando ainda "yerling" pelo 
sr. Scully; pertencia ao criador Richard Brooke 
e por ela foram pagos 5.200 guinéus. Enviada 
para os Estados Unidos, ali deu o seu primeiro 
produto, o ganhador Piccolo Serenade, por Royal 
PaIm que, após ter obtido colocações aos dois 
anos, foi vendido para a índia, onde, até esta 
data, havia vencido três provas. 

Lady Lufton é digna de curiosidade: como 
filha de Petition que é, também é irmã paterna 
da famosa Petite Etoile, que tantas e tão valio-
sas vitórias obteve para seu criador, o falecido 
Aga Khan. 

A mãe de Lady Lufton, Barchester, é filha 
de Umidwar e de Belbroughton, esta por King 
Salmon e Doublure, por Comedy King e Rhona. 
Observando-se êsses nomes, vê-se logo que Umid-
war é o pai do nosso conhecido Eboo, por sua 
vez reprodutor e pai de Morumbi. King Salmon 
é sobejamente conhecido aqui e no estrangeiro 
e Doublure é a mesma que figura no "pedigree" 
de Burpham, pois que Trouble, a mãe do repro-
dutor citado, é sua filha. E, além disso, é opor-
tuno não esquecer que Rhona, por sua vez, é ir-
mã própria de Cradle Song, antepassada de um 
número enorme de grandes ganhadores, entre 
êles Wood Note, seu filho, e Brave Buck, descen-
dente de uma de suas filhas, cavalos ésses incor-
porados à criação nacional. 

Barchester, a mãe de Lady Lufton, deu, além 
dessa égua, mais oito ganhadores: Franley Court 
(por Court Martial), Martello (por Blue Peter), 
Phenomenal (por Borealis), Lucy Lufton (por 
Nimbus), Abbot's Drake (por Amour Drake), 
Dean Arabian (por Aureole), Apostasy (por 
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High Treason) e Polly Toogood (por Darius). 
O nome dos garanhões deixa bem claro que Bar-
chester é reprodutora de alta classe. Seus des-
cendentes citados ganharam 17 provas, com prê-
mios que totalizaram £ 7.753. 

Corpora é um cavalo que deverá produzir 
tanto animais velozes quanto resistentes, porque 
êle próprio mostrou maior adaptação às distân-
cias médias ou maiores, bem como possui em 
seu "pedigree" animais portadores de típicas li-
nhagens de velocistas, como Fair Trial, por 
exemplo. 

A característica mais interessante do "pedi-
gree" de Corpora é a existência de um "in-bree-
ding" sôbre os irmãos próprios Pharos e Fair-
way, como, em proporções um pouco diferentes, 
figuram também no "pedigree" de Sayani. 

Também deve ser notada a sobrecarga, em-
hora remota, do sangue de Cyllene, que se en-
contra profusamente distribuído após a quinta 
geração de Corpora, por fôrça das presenças de 
Chouette, Angelina, Cylgad, Phalaris, Buchan, 
Volcanic, Hush, etc. 

É êste o "pedigree" de Corpora: 
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King's Favourite, a segunda das aquisições 
do Jockey Club de São Paulo, é um cavalo cas-
tanho, por King of the Tudors e None Nicer, e 
que foi um dos melhores potros de dois anos da 
geração que estreou em 1962. Aliás, no "Free 
Handicap", foi colocado na oitava escala dos pe-
sos, juntamente com My Goodness Me, já que a 
todos êles foi atribuída a carga de 121 libras. 

King of the Tudors, atualmente nos Esta-
dos Unidos, onde é muito apreciado pela grande 
velocidade que costuma imprimir em seus des-
cendentes, tem dado, da mesma forma, elevado 
número de parelheiros precoces. Isto aconteceu 
também com referência à geração a que perten-
ce King's Favourite, à qual se acham integrados 
os seus irmãos paternos Crocket, o "pêso máxi-
mo" do "handicap", bem como King of Babylon, 
Top of the Milk e outros mais. 
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Aos dois anos, King's Favourite venceu o 
"Fenwolf Stakes", em Ascot, onde também foi o 
segundo colocado no "Hyperion Stakes". Favo-
rito do "Devhurst Stakes", em Nevmarket, pro-
va disputada no fim do ano, chegou em terceiro, 
batido por Follov Suit e por Forearmed. A se-
guir, nada mais demonstrou capaz de indicá-lo 
como animal dotado de maior "fundo". Parece, 
pois, que no seu caso houve a predominância da 
velocidade, uma imposição da sua origem pa-
terna 

Êste ponto de vista é baseado no fato de 
None Nicer, a mãe de King's Favourite, ter sido 
ganhadora em distâncias maiores, pois triunfou 
no "Yorkshire Oaks", no 'Ribblesdale Stakes" e 
no 'Oaks Trial Stakes". Além disso, ela provém 
de um cruzamento que sempre deu animais ca-
pazes de abordar distâncias maiores, o que é re-
sultante d combinação dos sangues de Solario 
e Ncarco. 

Lady Sykes, proprietária então do famoso 
"Siedmare Stud", de onde tem saído uma quan-
tidade imensa de grandes ganhadores clássicos, 
possuía uma égua chamada Lost Soul, filha de 
Solario e Orlass, por Orby e Simon Lass, uru 
modesto ramo da Família 21, mas bastante atuan-
te na Irlanda. Orlass já tinha sido, por meio 
de uma sua filha de nome Oiison, por Friar 
Marcus, a origem de numerosos ganhadores, pois 
dela descendem Olif a, Orestes, Olidon, Oregon, 
Oranmore, Odeli, Straight Offei', Nuvolari, An-
zac, Novice, Sanctum, etc., mas os que, no caso, 
mais interessam são Orsino e Angélico, irmãos 
próprios, o primeiro dêles, pai de Don Varelia, 
ganhador do G.P. "Brasil", e o segundo, repro-
ductor no Paraná, onde, em sua atuação relati-
vamente curta, pouca coisa deixou. 

Mas, sem dúvida alguma, Lost Soul foi bem 
superior à sua meia-irmã Orison, pois que, no 
haras, deu éguas que vieram a ser reprodutoras 
famosas, como Phase, por Windsor Lad, ganha-
dora de três provas com prêmios no valor de 
£ 911; Nearly, por Nearco; e Tinted Venus, por 
Tudor Minstrel. Se três dos produtos de Tinted 
Venus foram ganhadores comuns, um outro, For-
tune's Darling, por Fair Trial, ganhou três pro-
vas melhores e prêmios que somaram £ 8.416. 
Quanto a Nearly, ela deu bons produtos, pois é 
mãe de Fivel, Claudette (mãe de Sipney Bridge, 
Midlander e Demoiselie), Golden Marie (mãe de 
Maria d'Oro), Antagonist (10 vitórias), Cherry 
Hill, Pradelle, Changelers e Cracksman, todos ga-
nhadores. 

Phase, todavia, ficou sendo uma espécie de 
egua runaaoora ao naras ao major L. . 1-10111-

day, pois foi a origem de grandes e brilhantes 
ganhadores. Assim é que sua filha Netherton 
Maid (por Nearco) ganhou duas provas ( 1.539), 
levantando o "Princess Elizabeth Stakes" e ob-
tendo o segundo lugar no "Oaks", no 'Corona-
tion Stakes", no "Yorkshire Oaks" e no "Park 
Hill Stakes". E como reprodutora, foi a mãe 
de Cherished (por sua vez, mãe de High Flovn, 
por Hill Gail), Chatsworth (por Chanteur II, ven-
cedor de 7 provas e £ 9.024), Bordei ,  Chief (por 

Big Game e ganhador de 4 provas e £ 2.026), 
Pirate Ring (por Royal Charger, e laureado em 
6 provas e ganhador de £ 8.444, incluindo-se en-
tre suas vitórias o "St. James Palace Stakes"), 
Pempered King (por Prince Chevalier, ganhador 
de 4 provas e de £ 3.239) e, finalmente, Bride 
Elect (por Big Game, ganhadora de 2 provas, 
entre elas o "Queen Mary Stakes", e segunda co-
locada no "Chavelev Stakes" e no "Lovther 
Stakes'). 

Bride Elect, por sua vez, é a mãe de Proud 
Chieftain (3 provas e £ 7.515, por Persian Gulf), 
de Prized (por Prince Chevalier, ganhador de 2 
provas e de £ 1.170) e, sobretudo, de Hethersett, 
por Hugh Lupus, o segundo colocado no "Jockey 
Club Stakes" e no "Champion Stakes" e ganha-
dor do "St. Leger", do "Derby Trial" (de Brigh-
ton) e que foi acidentado na "rodada' do "Der-
by", do qual participou como favorito. 

Além de Netherton Maid, ainda com Near-
co, Phase deu mais cinco produtos, provando a 
excelência dessa aliança, elevando as vitórias ao 
nível clássico por intermédio de Neasham BeIle, 
ganhadora do "Oaks" e de £ 15.630; de Neath 
(5 provas e £ 1.457), de Narrator (hoje repro-
dutor de fama e ganhador de 4 provas entre elas 
a "Coronation Cup" e o "Champion Stakes", 
com prêmios no valor de £ 6.452); de No Pre-
tender (3 provas, entre elas o "Oaks Trial" e £ 
2.484 e mãe de Candid Friend); e de None 
Nicer, que é o traço de união de Ring's Favou-
rite nesta família. E None Nicer também foi 
excelente ganhadora, pois triunfou em 4 provas, 
entre elas o "Yorkshire Oaks" e o "Ribblesdale 
Stakes", bem como foi a segunda colocada tanto 
no "St. Leger" quanto no Gordon Stakes", levan-
tando prémios no valor de £ 14.514. 

Além dêsses produtos, a famosa Phase deu 
ainda Bas Bleu, com Blue Peter, ganhador de 
duas provas e de £ 844; Setting Star, com Signal 
Light, ganhador de 9 provas e de £ 6.522; e Twice 
Blessed, com Tulyar, ganhador de 2 provas e de 
£ 92, além da sua filha Royal Applause, p01' 

Royal Charger, que não chegou a correr, mas 
cujo primeiro filho é o excelente Happy Omen, 
por Hugh Lupus, terceiro colocado no "Minting 
Stakes", prova em que estreou, tendo depois ob-
tido o segundo pôsto no "Coventry Stakes", em 
Asco!, e vencido, sucessivamente, o "Solario Sta-
kes" e o "Guiness Stakes". Eleito favorito do 
"Middle Park Stakes", perdeu por corpo e meio 
do líder Crocket. Tendo entrado descolocado 
nos "Dois Mil Guinéus", e já então com três 
anos, Happy Omen foi o sétimo colocado no mes-
mo "Derby" em que Corpora chegou em quinto. 

Se atentarmos para os dois melhores produ-
tos de Hugh Lupus, verificaremos que ambos pro-
vêm da família que agora proporcionará ao Jo-
ckev Club de São Paulo a posse de Ring's Fa-
voute. De fato, tanto Hethei'sett quanto Happy 
Omen possuem aquela linhagem, e são donos de 
correntes sanguíneas que sobejam no País, dados 
os exemplos de Pharel, Coaraze, Djemlah, Der-
nah, Orbaneja, Good Luck, Sandjar, Cadir, Fort 
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Napoleon, Marveil e tantos outros. Eis, pois, 
uma oportunidade preciosa para se obter animais 
de valor, praticando-se cruzamentos desta natu- 
reza. 

Outro elemento seguro para a indicação das 
éguas que devem ser preferencialmente cruzadas 
com King's Favourite, confirmando o que ficou 
dito mais acima, alusivo à origem de Tourbilion 
e, conseqüentemente, de seus filhos, refere-se à 
contraprova oferecida por Our Babu, cujo pai é 
filho de Djebel, e cuja mãe, Glen Line, é igual-
mente mãe de King of the Tudors, o pai de King's 
Favourite. 

Entre os descendentes de Phase figuram al-
guns animais que estão se revelando na reprodu- 

cão. Por outro lado, a alta estima que os inglê-
ses têm por esta origem, está no fato de Narra-
tor ter sido colocado entre os animais que mais 
alta cotação conseguiram como reprodutores. 
Outro fato que merece citação é a volta à In-
glaterra de Pirate King que, tendo sido expor-
tado para a Austrália, foi trazido de volta à Grã 
Bretanha após ter dado no outro Continente ca-
torze ganhadores em sua primeira safra austra-
liana, até maio de 1963. 

a 	-x 

É êste o "pedigree" de King's Favourite: 

Essas novas importações do Jockey Club de 
São Paulo devem ser encaradas com entusiasmo 
pelos criadores, ainda que não se tenha adquiri-
do nenhum cavalo excepcional, no que se refere 
à fama. Todavia, são cavalos de característicos 
técnicos deveras nítidos quanto às suas origens 
e que deverão contribuir bastante para o pro-
gresso da criação brasileira. 

Ainda com referência a King's Favourite, 
vale a pena deixar registrado que em seu 
digree" existe uma série de repetições sanguí-
neas, como sejam as de Gainsborough (através 
de Hyperion e de Solario), de Pharos (duas vé- 

zes) e de seu irmão próprio Fairvay; de The 
Tetrarch (por meio de seus filhos Tetratema e 
Stefan the Great) e, finalmente, de Sunbridge (a 
mãe de Resplendent e de Queen Scotia). 

Tanto Corpora quanto King's Favourite, em-
bora animais de categorias diferentes, se levar-
mos em conta as turmas em que competiram, 
proporcionarão condições favoráveis para a rea-
lização de interessantes cruzamentos, se forem 
consideradas de uma forma particular as origens 
de inúmeras reprodutoras existentes nos haras 
nacionais. 
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O "Fomento" e 

a criação, segundo 

o seu Presidente 

Por ocasiao do jantar que o J.ickey Cluh ofereceu 
aos criadores no dia seguinte ao da disputa do Grande 
Prémio Derby Paulista'', o di. Antonio Luiz Feriaz. 
Presidente da Comissão de Fomento e Diretor do Stud-
Book, pronunciou as seguintes palavras que tiveram ex-
relento receptividade entre os presentes ao ágape: 

"Tõdas as vézes em que, neste mós de dezembro, é 
disputado o 'Derby Paulista", reunem-se os criadores de 
São Pauto para encontro festivo de confraternização. 
Aproveita-se o ensejo para a troca de idéias de profun-
didade sôbre os rumos de sua luta era prol do aperfei-
ciamento e da melhoria do cavalo puro-sangue. 

Assim é que, como criador, em franca e cordial con-
versa com os senhores criarlores, permito-me formular esta 
pergunta: A qualidade dos potros que ontem vimos ali-
nhados para clispul a da prova que inrtica o líder absoluto 
de uma geração foi semelhante ã dos anos já passados' 
Aumenta-se quantitat ivament e a produção; aprimoram-se 
os ns('todo de criar e, entretanto, sentimos que perdem , 
terreno. 0 cavalo puro-sangue só floresce e desabrocha 
com a inoculação e a troca constante de novas e gene-
rosas correntes sanguineas; ressente-se ii nosso plantel 
da diminuição palpável do fluxo de importações, motiva-
do pelo crescente enfraquecimento de nosso poder aqui-
sitivo e pela constante desvalorização de nessa moeda. 

No aaós-gueri'a, fizeram os criadores brasileiros ex-
pressivas aquisições em países onde se busca a qualidade 
renovadora. Vieram para cá trazidos da França e da In-
glateira, repri idutores como Royal Forest, Svallow 'I'ail, 
Savani, Cadir, Dragon Blanc, Sandjar, Téléférique, Viulon-
etle, Coaraze, Pharel, Ptsaras, Pharsatle, Faubtas, FIam-

hoyanl de Fresnay, Kansr'ran Khan, Burphani, álon Chóti, 
Orbaneja, Pevter Plattei, Marveil, Nyangal, Orsenigo, 
Pararliso, Fair 'Frader, Deinah, e e ários outros cujos no-
mes não nos ocorrem no momento. 

Devemos, com o mesmo entusiasmo de outrora, en-
vidai' esforços pala recuperar o prestigio de nossa cria-
ção, enfientancto tida sorte de dificuldades, para voltar-
mos aos áureos tempos dos Adil, Farwell, Narvick, Esco-
rial, Emerson, Dulce e ainda outros, que nos colocaram 
oro invejável posição no cenário hípico continental. 

lste momento, que urge ser (te recuperação é, para 
preocupação nossa, de ,  dificuldade para o Jrickey Cluh rir' 
São Paulo, dificuldade passageii'a, pois que as obras que 
canalizaram nossos recuisos encontram-se cai fase final. 
1-fouve por bem se separar dentro da mesma sociedade 
Património Turfístic'o e Patrimônio Social e é-nos lír'it 
dizer que eivemos uni instante de transição e que ainda 
nesta gestão liderada por um dos mais altos valôres deu-
ti(' os nossos criadores - Ademar rir' Almeida Prado - 
poderá ii Jockey Club voltar-se a uma sólida política rie 
revalorização de nossa criação, importando reprodutores 
de alto gabarito tara o nosso exemplar Pósto de Monta, 
importando também garanhões de qualidade pala vender 
com plano rio financiamento a criadores ou grupos rio 
criadores; importando éguas-mães; trazendo fêmeas (te 
fina origem rir' uni ano ou mais de idade, recriando e 
revenrtendo, dando às mesmas a possihilidadc' de se rlui -
1 arcas em corridas. 

Assim como o Póstri de Monta consumiu recursos 
para, em futuro breve, p01 certo luoduzir frutos econó-
micos, importações de categoria e adequado aumento de 
prémios se 1 ansformai -ão em investimento de alta reis-
dabilidade para o País e para o Turf. 

Era isso, senhores criadores, ii que desejávaroos neste 
(tia vos dizer. Tensos a ciii eza de rue o próximo anil 
nos será mais promissor e (te que os oue aqui vollaiem 
para festejar o transcorrer do Derby rir' 1964 estarão asas 
encorajados, mais esperançoso, e mais confiantes nos rles-
tinos cte nossa criação''. 

FORCING 
POLIVITAMINICO 

PARA RAÇÃO EQUINA 
CO NT l M 

VITÀ\UNAS: 

A - D2 	13:1 . 131 	132 	B6 - 1312 	E 	E 

Nici 1 inamida 	- Ãcido fólico 	- Paul otenato (te 

cálcio 	- Inositol 	Metionina 	-- Colina. 

ELEMENTOS PLASTIC'OS: 

Cálcio 	Fósforo .- Magnésio. 

ELEMENTOS OLIGODINAMICOS: 

Ferro 	- Manganês - 	Sódio 	- Cobre - - Cobalto 

-- Alumínio - lõdo - Zinco - Potássio - Cloro 

Vanádio 	Niquei. 

PROTEÍNAS NOBRES DE LEITE E SOJA 

HIDRATOS DE CARBONO 

PREVI-NI E (1.'R-: 

Alterações orgfinicas e funcionais decorrentes di' 
carências vi lami nicas. 

Alterações por deficiências de minerais plásticos 
ol i gi di nanilcos. 

Alterações por deficiências luotéica.e. 

AUMENTA, MELHORA, CONSERVA: 

Dc'sene olviment o fetal na gestação. 

Resistência às doenças infecciosas e parasitárias d( )s 
potros. 

Aleitamento abundante, nutritivo e prolongado nas 
éguas. 

Rápida recuperação orgánica rios animais 
convalescentes ou dei iaut ierad is. 

Fr'rtilidactc' dos repiodul orr's. 

GARANTE: 

Desr'ne ole insento rápido rios 	tire. 

Desmama fácil e rã uda. 

Máxima valorização das rações. 

LABORTERAPICA-BRISTOL S. A 
INDÚSTRIA Qu1MrC\ E FAt-GitAFf:t'TICA 

RUA CARLOS GOMES, 924 (SANTO AMARO) 

SÃO PAULO 
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O Jockey Club patrocinará   em 

abril um leilão de reprodutores 

Uma das formas mais eficientes, adotada 
nos mais destacados centros turfisticos do mun-
do, e destinada a promover o fomento da cria-
ção do puro-san gue, é o leilão. Não se trata 
apenas da venda de animais de dois anos, mas 
também de "yearlings", de éguas e de reprodu-
tores. No Brasil, o Jockey Club de São Paulo 
tem se esforçado por fazer dos leilões de ani-
mais destinados à criação, uma rotina e um êxi-
to. A iniciativa, tomada há poucos anos, deu 
resultados quase desanimadores, mas, nos anos 
seguintes, evoluiu e, na temporada de 63, frutos 
bastante animadores já foram colhidos. Isto de-
monstra que êsse tipo de vendas está destinado 
a alcançar, dentro de poucos anos mais, um am-
plo sucesso. 

Mais um leilão de reprodutores (utilizan-
do-se êsse têrmo de forma mais genérica) será 
patrocinado pelo Jockey Club de São Paulo, por 
obra de sua Comissão de Fomento e do Stud-
Book, em abril próximo. Nada menos de 309 
animais foram inscritos pelos proprietários e 
criadores, o que prova o interêsse despertado 
pelas anunciadas vendas, que têm a garanti-las 
um cômodo financiamento. 

Os animais que deverão ser vendidos em li-
citação pública são os seguintes: 

Stud «Santa Carmeni» 

LOBATO, por Matador e Cyllena 

Stud «1irajo» 

OLERON, por Coaraze e Careful 

Stud «Assumpção» 

PRETTY BABY, por Strong i'th'Arm e Limou-
sine 

Raul Veiga de Barros 

NIOAC, por Coaraze e Little Gold Link 
LEMBRETE, por Bridle Path e Disobedient Miss 
MERCÊ, por Guayaquil e Elima 

Edgard Jafet 

RUSALKA, por Indócil e Taitusita 

Espólio de Antonio A. Assumpção 

ADIS-ALÊA, por Shah Rookh e Miss Praia 
CONVIVIAL MISS, por Signal Light e Bodkin 
DAMKA, por Pewter Platter e Expressiva 
MA, por Shah Rookh e Nectarina 
GOYAH, por Christmas Festival e Miss Praia 
GRAÇA, por Flamboyant de Fresnay e Lá 

Pomme 
GRACEVENDER, por His Grace e Wild Laven-

der II 

HAVOC, por Christmas Festival e Delenda 
ILUSION, por Mazarino e Beldad 
JACKET, por Congratulations e Valerosa 
JOISELLE, por Christmas Festival e Cambucá 
JOSETTE, por Paradiso e Nectarina 
JUDEA, por Christmas Festival e Derby Queen 
NAIVE, por Ferino e Convivial Miss 
0-SAMA, por Ferino e Lady Fox 
STAVANGER, por Borealis e Arterial 

Haras «Parassununga» 

BUSCA, por Briton e Devassa 
FADIA, por Gualicho e Burfaia 
JUNGLE BELL, por Savernake e Halabarda 
ORTITA, por Albatroz e Grisette 
PURITANA, por High Table e Vuelva 
SAMARITANA, por Halcyon e Quatiá 
TULHA, por Paradiso e Ovação 

Haras «Colonibia» 

VOARAZE, por Coaraze e Wuthering Heights 

Nelson Cerrato 

MIA DONNA, por Borrón e MIle. Bolland 
RECA, por Paradiso e Historieta 
JPUÃ, por Fighting Chance e Flor do Campo 

Irmãos Assumpção 

QUE BÕA, por Water Street e Peniche 
PASTORA, por Paradiso e Dalina 
PIRACEMA, por Heliaco e Aspasie 
NAMORADA, por Paradiso e Tout Vá 

Stud «L»araguassú» 

BARB, por Pewter Platter e Sao Rana 

José Antonio Dias 

MIBEMOL, por Bleneran e Uriuna 

Haras «São Martim» 

BELLE DE NUIT, por Timão e Medina 
BARCAROLA, por Barranca Yaco e Maviosa 
ALLAMANDA, por Paradiso e Medina 

Horacio de Vasconcelios Macedo 

DRAISINE, por Téléférique e Gambia 

João Baptista E. cio Prado 

FREGUESIA DO Õ, por Alençon e Lidima 

Stud «Aladini» 

DALAL, por Sultan ou Desagravo e Laprune 

Dr. Geniiniano Cugurra 

FAIR CONSTELATION, por Fairbland e Ciru-
j ita 
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St nO «Santa na» 

MISS NORITA, por Grant e Sugar 
RËVEUSE, por Quiproquó e Noctambule 
DESPONTAR, por Solar Glen e Clepsydra 

1)aiiilo Noschese 

KORALIA, por Esquire e Grey Queen 

Haras «Loiiveira» 

IVISA, por Corregidor e Capitü 

SI U(1 «Rio Preto» 

VEDETINHA, por Coaraze e Just Rose 
IBERIUS, por \Vood Note e Cóte d'Espagne 

Haras «Morro ( rande» 

VOLATA, por Irapurú e Albertina 
LUMIËRE, por Parati e Spark 
BELITA, por Bethel e Tordilita 

Haras «Santa Rosa» 

ONDULADA, por Shah Rookh e Suefio Blanco 
OLD FASHIONED, por Ahbot's Fel] e Ascot 

Sul] 

Stud «Plaza» 

VIC, por Red October e Consulesa 

Antonio Rodrigues Fontes Jr. 

QUINTUPLO, por Antonym e Catharina 

Thrasyhulo Pinheiro de Alhuquerque 

LEORBAN, por Orbaneja e Balierina 
HUNGARIAN RAPSODIE, por Violoncelie e La 

Petite Impossibe 
GARDINIA, por Wood Note e Coragem 
NAYADORA, por Fighting Chance ou Forestry 

e Cavadora 
KANDY, por Solar Glen e Wimpy 
ËPOCA, por Baroda Squadron e Iluminura 
INDUMËA, por Eclat e Viajada 
JUST ROSE, por Orbaneja e Vihuela 
KRAUS, por Esquimalt e Estimada 

Haras «Monte Alegre» 

INSUSPEITA, por Red Cap e Nannete 
FIERCILIA, por Red Cap e Nannete 
FELLOW, por Red Cap e Sombra Sul 

.Jose de 'Sampaio Moreira Jr. 

INSENSIBLE, por Araguay e Cabrocha 
RELEIGH, por High Sheriff e Ginja 
LANA BIANCA, por Flamboyant de Fresnay e 

Mervei 11 euse 
NICEIA, por Teruel e Carola 
PRÕSINHA, por Teruel e Carola 
QUERIDÕCA, por Murupé e Insensibie 
MITZI, por Solar Glen e Careful 
ORIGINAL, por Teruel e Carola 
OSSIÃNICO, por Teruel e Belle Fleur 
KIRONGOSI, por Coai'aze e Yuma 

Mano Tavares Leite 

UNICA, por Blackamoor e Fuerza Bruta 
PASMAN, por Orbaneja e Pasmosa 
NIRA, por Rosemary Row e Pony 
RILTITA, por Bleneran e Seresteira 
IRIDIA, por Bethel e Messina 

FRIVOLA, por Bambino e Franja 
EXTRA, por Faaimbó e Nira 
DEVANARE, por Argelino e Sunburnt 
DAIMBÉ, por Faaimbé e Devanake 
CISPLATINA, por Nyangal e Amy 
CHUÁ, por Faublas e Ilha Velha 
CHAR.MING, por Faaimbé e Iassiguá 
DETONADOR, por Eclat e Finfinella 

Paschoal Cotizo 

LAILITA, por Nailer e Entereza 
MALEVA, por Baroda Squadron e Suit 
BALISTICA, por Rao Raja e Creola 
KETTLE DRUM, por Fastnet e Kettle 
HORNERA, por Barranca Yaco e Winistelli 
FLEUR D'AMOUR, por Simplon Express e Res- 

pingada 
BARODA SQUADRON, por Solario e Sansa 
SIMPLON EXPRESS, por Nearco e Stephenson 
HIDOR, por Simplon Express e Perde D'Or 

Ruben,. Ande raos 

IWONO, por Wood Note e Baranda 

Haras «Santa Terezinha» 

RADE, por Paradiso e Joie de Vivre 
UNA, por Legend of France e Jiga 
COQUINE, por Panipat e Paolina 
FALUTCHA, por Madariaga e Capitú 
ZEBRAL, por Vagabond II e Carissa 
RASTRA, por Rosemary Row e Amrasta 

Haras «Faxina» 

VALEROSA, por Fox Cub e Venta 
NOCTAMBULE, por Sandjar e Distraidinha 
•JOLLY JOKER, por Congratulations e Hocke- 

ridge 

Stiicl «Chaves» 

BALDRANA, por Lucidon ou Timão e Dona Bóa 

Joc'key Club de São Paulo 

LUCIDON, por Alycidon e Lucinda 

Jose Mariano C. Raggio 

XUÁ, por Prosper e Dola 

A. J. Peixoto de Castro Jr. 

CASULA, por Svallow Tail e Masaka 
ATALEIA, por Sayani e Third Programme 
ZARRA, por Sayani e Rosinha 
XIRIDE, por Chateauroux e Star of Ceylon 
XIRIBA, por Cadir e Impresiva 
XIMANA, por Chateauroux e Miss Gosling 
VALENTIA, por Chateauroux e Nena 
URZE, por King Salmon e Cloche 
UNDE, por Swallow Tail e Saucepan 
TÕA, por Vagabond II e Bonne Amie 
SILIS, por King Salmon e Bonne Amie 
RESINA, por Rockefella e Tirania 
RIGA, por Caracalla II e Kiris 
QUELONE, por Airborne e Eastern Swan 
LIVIA, por Royal Dancer e Hazel 
LA FOUILLEUSE, por Marsyas e Isis II 
CORTÊS, por Sayani e Tasca 
CõRTE, por Prosper e Troth 

16 



CI, por Prosper e La Charmantine 
BOCAINA, por Swallow Tail e Masaka 
BEFA, por Vagabond II e Unde 
BASE, por Vagabond II e Sia 
BALONA, por Swallow Tail e Victory 
BÁCORA, por Cadir e Simy 
AMBA, por Vagabond II e Traviata 
ZASTRE, por Sayani e Fontana di Trevi 
XÊNIO, por Prosper e Palma 
BOGARDO, por Swallow Tail e Rotina 

Moyss Lupion 

MARACAIBO, por Quiproquó e Funiculá 

Stud «H.P.» 

ELIRIA, por Old Giory e Bazuka 

Haras «Bocaina» 

URIÚNA, por Sunderland e Garter Princess 
UTINGA, por Legend of France e Beile Amour 
VAMP, por Blackamoor e Ondine 
OKRA, por Maranta e Vindicta 
HINNY, por Tintoretto e Sortija 
SUN VALLEY, por Felicitation e Surprise 

Haras «Patente» 

OITERA, por Cartujo e Itera 
OJANDIA, por Ugelo e Ijandia 
UNIA, por Cartujo ou Six Avril e Uinana 
FURONA, por Solar Glen e Ximbaúva 

Haras «Barão de Piracicaba» 

1 FLY, por Coaraze e Divina 
1 LOVE, por Coaraze e Titinha 
1 LIKE, por Coaraze e Tita 
1 DREAM, por Lucidon e Natty 
BAILA, por Sayani e Sica 
TITINHA, por Minotauro e Helvecia 
BERBERIA, por Labrador e Berenguela 
MEA CULPA, por Nordic e Messina 
VIOLET, por Pharel e La Parda 
DIVINA, por Jabuti e Chala 
URMIA, por Hamdam e Etincelante 
NATTY, por Wood Note e Flysheil 
KUMALA, por El Aragonés e Cavalcade 
FOGASTA, por Fairfax e Dogarina 

Haras «Heva» 

INTUNA, por Harlech e Unia 

Ivanir Terezinha S. Corrêa 

GALOPADOR, por Pharel e Ciboulette 
HEROS, por Violonceile e Fidjety Night 

Roque Seavone 

ZEFIR, por Sayani e Sinless 

Adyr Vital Pereira 

CLYDE GATE, por Falis of Clyde e Carlin Gate 

Haras «São Luiz» 

JEREBITA, por Bieneran e Preferida 
VADAKIFALÁ, por Good Cheer e Merveilieuse 
IGUARIA, por Pevter Platter e Aripuana 
TRAVIATA, por Legend of France e Jiga 
ISTO É, por Bienaran e Francita 

DONA AMÉLIA, por Albatroz e Joanina 
FRIVOLITY, por Wood Cot e Crafty Clara 
CIDRA, por Cadir e Oliza 
DOUBLE STAR, por Kalisto e Mirabela 
FLEDERMAUS, por Violoncelle e Rumba II 
CLOCHE, por Cute Eyes e La Cloche 
PERLADA, por Profano e Perlita 
FLÚTE, por Violoncelie e Nayette 
ICAJUPÁ, por Wood Note e Miss Fiame 
VALI, por Blackamoor e Danae 
FLINDA, por Red October e Mist 

Haras «Recreio» (Jorge da C. Bueno) 

PALES, por King Salmon e Campanile 
SAVERNAKE, por Bois Roussel e Annabel 

Haras «Guarehy» 

CUMBÉ, por Faaimbé e Devanake 

Haras «São José e Expedictus» 

ATHENAS, por Dragon Blanc e Nabia 
BOITUVA, por Fort Napoléon e Oadia 
BLOOM, por Maki e Gri-Gri 
BULLFIGHT, por Biackamoor e Moggy Mirim 
ILLIADA, por Trinidad e Midi 
MOGGY MIRIM, por Formasterus e Batuira 
OADIA, por High Sheriff e Hardiana 
PARAIBUNA, por Heron e Janina 
ROCHELIA, por High Sheriff e Hardiana 
BAL MUSETTE, por Badruddin e Divertida 
UNGAVA, por Fort Napoléon e Oadia 
VOLÚSIA, por Heron e Chéca 
VINGANÇA, por Blackamoor e Quijunga 
ALI BABÁ, por Ever Ready e Nova Orleans 
SANDHURST, por Heron e Missolonghi 
VOLPI, por Fort Napoléon e Ascot Sun 
VAL DORÉ, por Fort Napoléon e Favinha 
NERÜ, por Trinidad e Finisterra 
PARATI, por Formasterus e Tacy 
HERCULES, por Heron e Tangará 
ROCKET, por Formasterus e Jezabel 
RAYON D'OR, por Formasterus e Dakota 
REX, por Formasterus e Tacy 

Cezar Luiz Mondone 

NICKETTE, por Solar Glen e Kilt 

Francisco Dei Vecehio 

LANTERNA, por Faublas e Luzerna 
ESCRAVA, por Galeno e Tronera 

Paulo Barreto de Sá Pinto 

CALITA, por Sobrevivo e L.L.O. 
BIG MOON, por Barranca Yaco e Egéa 
MELODIE, por Paradiso e Maviosa 
ICLE, por Bridie Path e Sona 
KARANAYÁ, por Djemiah e Fatma 
CLAUDETTE, por Peter's Choice e Pataca 
QUIBALA, por Heron e Guapi 
GRAZIELA, por Trinidad e Nebraska 
EBERTY, por Iguassú e Iberty 
BISQUIT, por Blackamoor e Quijunga 
QUIJUNGA, por Maranta e Duchka 
ISTIKLAL, por Iror e Cereselia 
ONDA AZUL, por Paradiso e Desdenhada 
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BALA DOURADA, por Coromyth e Bola Dou-
rada 

MALAGUETA, p01 Trinidad e Congeilada 

RELIQUE, por Nordic e Malagueta 

NORDIQUE, por Nordie e Pataca 

PATACA, por High Sheriff e Adversaria 

BABINA, por Barba Azul e Adaga 

DESIREE, por Solar Glen e Paulina 

1-laias <iIara» 

ARATANHA, por Fanatique e Germana 

FLEUR BLANCHE, por Biguá e Fleur Rouge 

VOLTA, por Rosemary Rov e Hydra 

XALE, por Prosper e Fiducia 

CRINALVA, por Incauto e Já-Sei! 

GURIRI, por Trinidad e Xinaré 

TDOMENE, por Violoncelle e Starlight Sere-
nade 

Pecuária Anhumas Ltda. 

ZAMIA, por Savani e Primrose Path 

CARAKITTA, por Caracalia e Granilia 

XASQUITA, por Nordic e Xareta 

FAVOSA, por Pharel e Red Gold 

1-taras «Recreio» (Raul E. (Ia Cunha Ijueno 

EGALTINA, por Shanghai e Marapa 

tU(l «Ra ,,, (-» 

ILCHA, por Red October e Estirpe 

IRVANA, por Red October e Ivana 

NANDAIA, por Red October e Lavinia 

JAQUIRANA, por Red October e Ivana 

ARPÊGE, por Fastlad e Madame Victoire 

LHANDRA, por Red October e Ivana 

TAOUTCHA, por Tourment e Lauscha 

FAINA, por Red October e Dormilona 

FORGET, por Meadow e Folly 

PADOVANA, por Red October e Nostalgia 

ISOLDE, por Violonceile e Jorinda 

OASINA, por Kameran Khan e Hurfanga 

FASTLAD, por Fastnet e Filie D'Amour 

Haras «('ha iit crIe r» 

DÉSIRADE, por Fastlad e Loelia 

tu(l «Vice-h(y» 

GO-DRAKE, por Admirai Drake e Château Neil 
Gow 

Haras «Vargem Alegre» 

CLIBANDI, por Cadir e Sarabandy 

BORGIA, por Mandelio e Tarentaise 

CATRE, por Cadir e Estafeta 

CASTILHA, por Cadir e Pechadora 

XONA, por Sayani e Rosaiba 

VESPERTINA, por Inshalia e Vespa 

Alberto Marchioni 

FARANDOLE, por Erskine e Libia 

FLORENCE, por Good Luck e My Dear 

ITALVA, por Sun Ray e Linda Moza 

ONDA CURTA, por Paradiso e Formosinha 

HIADE, por Soilum e Giralda 

INESPERADA, por Water Street e Locha 

Cia. Agrícola santa Cruz 

lAIA, por Fairy King e Cavaicade 

GEREBITA, por Sun Ray e Proeza 

BRUNATE, por Good Cheer e Salvación 

BERZELINA, por Good Cheer e Cavalcade 

Haras «Ipiranga» 

EMÉRITA, por Manguari e Orcela 

MORENA II, por Goya e Éppe Sauvage 

DINASTIA, por Fairy King e Dons 

NEOLINA, por Pharis e Tarpeia 

SAMANTA, por Escamilio e Victory 

TARENTAISE, por Ptolemy e Boreahs 

GILMAR, por 1-lidalgo e Câmera 

SARAIVADA, por Tapajós e Carina 

ORCELLA, por Seventh Wonder e Etincelante 

LA CHATELAINE, por Jock e Belie Olympe 

HYPANTS, por Jock e Tharida 

CORCYRE, por Pharis e Calenice 

BOXEUR, por Pharis e Dew Drop 

FAIRY KING, por Vateilor e Reine des Fées 

Fiaras «Fortuna» 

N.N., por Mogui e Corvina 

XAIA, por Sayani e Noiva 

DECOADA, por Quiproquó e Londrina 

LA TULIPE, por Guaycurú e Estrovenga 

MISS FORTUNA, por Seventh Wonder e Win-
ter Sea 

FAIR KISSER, por Faii'bland e Page 

CANDIA, por Birikil e Capri 

PARK LANE, por Hunter's Moon e Parchment 

SNOBLESS, por Rustom Pasha e Sospecha 

ANDALUZIA, por Coaraze e Anne of England 

Espólio de Oswaldo N. Cerin 

ORQUIDÁCEA, por Mooniight e Ouroflexa 

Antonio V. Pereira Netto 

TAGARELA, por Blue Baron e Castelã 
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Foi no Rio, em 1871. Zéfiro ganhou o Prêmio Ministério da Agricultura, para 
causar tremenda celeuma Tudo porque éle fóra inscrito como brasileiro (por 
adoção) e era argentino de nascimento enquanto não se descobria que Zéfiro 
não era nem uma coisa nem outra, mas inglês legítimo. O seu proprietário 
ficou aborrecidíssimo com o acontecido. recolhen'db-sé à sua fazenda, com 
Isto dando inicio à criação nacional - que mais tarde se afirmaria em Prima-
vera (neta de Zéfiro), primeira ganhadora brasileira. O' fato vem a propósito 
dos inúmeros imprevistos que podem ocorrer no turfe para os quais O ES-
TADO DE S. PAULO dedica amplo espaço. contando, minuciõsamente, tudo 
o que se passa nesse esporte. Na sua maneira séria e objetiva de bem infor-
mar, o ESTADO registra, diàriamente, os grandes e pçquenos acontecimentos 0 
de todos os setores. Porque o ESTADO é um dos melhores jornais do mundo. ESTADO   DE   S. PAU LO 
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