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ANTERO DE CASTRO 

Nos dois ultimos lustros, sobretudo no último, OS chama- 

dos 	"meetings" 	internacionais 	tomaram 	formas 	definitivas, 
foram revestidos de roupagens brilhantes, 	ganharam 	maior 
consistência técnica e, como consequência, vieram a ser os 
"cartões de visita" dos centros hípicos que os promovem. 

NA CAPA 
O advento do transporte aéreo de animais, que encurtou 

Proximo 	do 	disco 	o 	estrangeiro , 	 . 	 . 	 - 

as distancias, colocou 'a mão "  hipódromos ate então maces- 
Snow Crown e o nacional Quibor, 

síveis 	a 	determinados 	centros, 	estimulando 	as 	"aventuras", 
empenhados 	em 	viva 	luta, 	deci- 

dum 	o 	G. P. 	São 	Paulo, 	prova promovendo um intercâmbio intenso, que não apenas fomen- 
internacional e clássico máximo do taram as corridas prõpriamente ditas, mas também alarga- 
esporte 	hipico 	Paulistano. ram o mercado internacional do puro-sangue. 

O Brasil foi um dos países que mais bene Ciclos colheram 
com o novo estado de coisas. 	Seus animais passaram a ser 
enviados aos melhores centros hípicos do Continente e embora 
algumas das iniciativas tivessem malogrado, por circunstân- 
cias alheias à qualidade dos produtos nacionais, outras resul- 
taram em êxitos retumbantes, fazendo com que o até então 
desconhecido animal brasileiro ganhasse "um lugar ao sól". 

Se o Jockey Club de São Paulo já tinha um papél de alta 
importância no estímulo ao comércio do puro-sangue e no fo-
mento à criação, como consequência do aperfeiçoamento dos 
"meetings" internacionais, mais ainda se tornou atuante, assu-
mindo de forma franca a liderança dos centros turfisticos do 
Pais. 

As provas internacionais cumpridas este ano no Hipódro-
mo Paulistano, internacionais na acepção plena do têrmo e 
não por mera designação, serviram mais ainda pala demons- 

ANO 4 	 trar a incomum vitalidade do Jockey Club do São Paulo, o 

ABRIL 	 espírito de iniciativa dos seus mentores, a grandeza do esporte 
hípico do Pais, os bons frutos da política de bôa vizinhança 

MAIO  E 	 adotada e sobretudo a determinacão de mais adiante avançar 

JUNHO 	 no caminho habilmente traçado e corajosamente aberto. De 
tudo isso, resultará o fastigio do turf não apenas do Estado, 

DE 1964 	 mas do Brasil. 	 - 
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confôrto imediato ao girar de botões 

(E A TÉCNICA DO FUTURO: UM PRESENTE PARA VOCÊ) 

1 	/ 

4 modelos de lavadora 

• 8 modelos de refrigerador 

• 1 modêlo de congelador 	V9 
doméstico 	 r a s t 4& rn p 

• 2 modelos de fogão 	 —um orqu ho para sempre 
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A semana internacional do 
Jockey Club de S. Paulo 

Os ''meetings' internacionais, de ano pala 
ano alcançam maior esplendor, qualquer que seja 
o centro hípico onde sejam efetuados. O Hipó-
dromo Paulistano, desde as primeiras realiza-
ções de semelhantes jornadas, que foram extra-
ordinàriamente incrementadas, à medida que o 
intercâmbio entre os centros turfisticos do Conti-
nente foi intensificado, sempre serviu de cenário 
para os mais valiosos e brilhantes cometimentos 
no campo do turf. Nesta temporada as coisas 
não constituíram exceção; muito ao contrário, 
provaram que São Paulo é hoje, inegàvelmcnte o 
mais vigoroso dos centros hípicos do País e que 
sua capacidade realizadora não tem limites. 

Na semana internacional do Jockey Club de 
São Paulo foram disputados três clássicos, um 
dõles desdobrado em dois, por fôrça do alto nú-
mero de inscrições colhidas: o "São Paulo", 
prova máxima do turf paulista; o "Organização 

Sul-Americana de Fomento ao Puro-Sangue de 
Corrida', uma homenagem justa à entidade que 
tanto tem feito pelo intercâmbio esportivo entre 
os países da América do Sul, e o "Associação Bra-
sileira de Criadores de Cavalo", que exalta o nome 
de uma instituição admirável, que congrega aque-
les que, dia a dia, tornam mais sólidos os alicer-
ces da "elevage" nacional: os criadores. 

Os objetivos primordiais de uma semana in-
ternacional foram plenamente alcançados mais 
uma vez. Houve, de fato, confronto entre ani-
mais de diferentes países; verificou-se o congras-
sarnento das delegações visitantes entre si e tô-
das elas com os nossos dirigentes, tanto no campo 
internacional prôpriamente dito, quanto nos limi-
tes domésticos; ocorreu, por fim, a exaltação do 
puro-sangue, fator de enlevo, riqueza e esporti-
vidade. 

Cercado por fotógrafos e cinegrafistas, Snow Crowii, herói 
do G.P. São Paulo, deixa a raia.. Manuel de Santis saúda 
o público. 
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Vinle e cinco Unhifliais (te 1 res pises 	qtia- 
t ro argentinos,  dois uruguaios e dezenove nacio- 
nais, 	foi'arri reunidos ao longo da fita de par- 
tida do Grande Prmic São Paulo. 	Estava, 
por esta forma, preservado o caráter internacio - 
nal da disputa máxima do turfe de Cidade Jar-
dim. Por oul i'o lado, a comparação por idade 
foi amplamente estabelecida, uma vez que no 
tradicional clássico tomaram parte animais de 3, 
4, O e 6 anos. 

A P1'O\a teve desenrolei' empolgante: na sua 
primeira fase, vários animais atuaram com real-
ce: na segunda, dois deles monopolizaram a 
disputa pràpi'iamente dita: o estrangeiro Snov 
C1'o\vn, parelheiro nascido na Argentina, mas 
com campanha no Uruguai, e Quibor, produto 
da criacáo nacional. Os íill imos 30() melros lo- 

RIM, com eleito, enipoIenles. Os fjli0!5 de -3tio\v 
Cal e Rumor travaram um duelo de caiiipuoes e, 
e inegável, a luta caracterizou fortemente a rea-
lização do Grande Prcmio São Paulo. 

A milha e meia 

A partida foi excelente. 	'Ne() lo )tI\e \i) ole- 
gem clara para nenhum dos compel icioi'es nus me-
ros iniciais, após o que despontaiam Qui boi' e 

(;olf, que passaram pelo disco na pilmeila vez na 
ordem citada, seguidos de peito por Tiépolo, Pou i-
Cent, Cajado, Queisto e anquinés, correndo nos 
Últimos postos Leque, Snov Cro\vn e Pani lieon. 
A primeira curva foi feil e sem me ioue alI cIa-
coes. Ali ngida a leia oposi a, Qui lior inha meio 
COipO de vantagem sobre Golf, inanl endo-se Tió- 
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O «start.r» teve irduo trabalho, mas logrou proporcionar 
a todos os competidores uma largada igual para tO(l0M. 

Iieiite às l)4tli, Quibor tem uni corpo 10(10 Õl)i'e o «out - 
e r» Ti(po lo depois, ( ol f, pou.—0 , 111, Aro e Po liv w ny. 



I'()tI('a, at*i'a4õ*'s 0(0* *19.1*0 III) ilIjCI() da jiiiueiia c*i Iva 
II0W ( 'FOW Corr(l * 11* i0iiUItii**o, adiante (II L'aIItIil1liI. 

Ir 

'I't'tzentos ,*ietro, antes do disco, tiow Crown livra ititieiia 
aiitage*n ôl)l€' (I1il)()I' (por (inho ) Leigo e (havai d&'pok, 
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poio em terceiro, a menos de um corpo, vindo de-
pois Cajado, com pequena vantagem sôbre Nan-
quinés, Don Bolinha e Scherzo. Durante o tra-
jeto da reta oposta, enquanto as primeira coloca-
ções não eram alteradas, notou-se que dos postos 
derradeiros emergiam Chaval e Snow Crown, que 
procuraram melhores posições. No início da 
curva da Vila Hípica, Quibor aumentou pala qua-
se dois corpos a vantagem que tinha sôbre Golf, 
correndo Cajado em terceiro, por haver suplan-
tado Tiépolo. Nos 700 metros finais, Chaval já 
se colocara muito próximo de Cajado e Snow 
Crown mais próximo ainda de Chaval. No final 
da curva, Golf desgarrou algo, dando passagem a 
Chaval e Snow Crown, por dentro, e ambos, as-
sim que a reta final foi iniciada, se aproxima-
ram de Quibor, mas êste, instigado por Juan 
Marchant, reagiu e aumentou o ritmo do seu ga-
lope. Antes que fossem alcançadas as primeiras 
arquibancadas, Chaval esmoreceu, mas Quibor e 
Snow Crovn prosseguiram em acirrada luta, que 
só foi decidida nos derradeiros 80 metros, mo-
mento em que o cavalo estrangeiro dominou o 
nacional e correu um pouco para dentro. Leigo 
atropelou sõmente nos últimos metros, chegando 
a tempo de livrar vantagem sobre Chaval, o que 
foi evidenciado apenas após a consulta ao "pho-
tochart". Nanquinés, fazendo bôa corrida, foi o 
seguinte a chegar, e Urbain, em atuação surpre-
endente, obteve o sexto posto. 

Resumo Técnico 

GRANDE PRËMIO SÃO PAULO (clássi-
co internacional) 	2.400 metros (grama) - 
Para produtos de 3 e mais anos - Prêmios: Cr$ 
40.000.000,00, sendo Cr$ 25.000.000,00 ao primei-
ro colocado; Cr$ 7.500.000,00 ao segundo; Cr$ 
5.000.000,00 ao terceiro e Cr$ 2.500.000,00 ao 
quarto. Aos criadores dos nacionais, 10. 

SNOW CROWN rnasc., cast., 3 anos, da Argen-
tina, por Snow Cat e Lavandei', do Stud Mitaí), 
Manoel de Saritis, 57 quilos. 

. 	QUIBOR (masc., castanho, 3 anos, do Brasil, 
por Rumor e Fair Garland, do Stud Otro Lan-
cei, Juan Mai'chant, 57 quilos. 

LEIGO (masc., cast., 4 anos, do Brasil, por Mon 
Chéri e Santa Belia, do si'. Paulo Piza de Lara), 
Antonio Bolino, 60 quilos. 

1." 	CHAVAL (rnasc., alazão, 3 anos, do Uruguai, 
por Cuatrero e Tandilera, do Stud Uruguai), J. 
A. Rodrigues, 57 quilos. 

L 	NANQUINÉS (mase., alazão, 3 anos, da Argen- 
tina, por Richer e Nagasaki, do Stud Los Hele-
chos), A. S. Caceda, 57 quilos. 

6. 0  - URBAIN (masc., cast., 6 anos, do Brasil, p0!' 

Hamdan e Aureola, do Stud Santa Therezinha), 
Renato Machado, 61 quilos. 

7. ° 	JADILIA 	fem., cast., 3 anos, do Brasil, p01' 

Adil e Cadência, dos si-s. Almeida Prado & As- 
SUmPÇãO), João M. Amorim, 55 quilos. 

2. 0 	PANTHEON (masc., cast., 6 anos, do Brasil, 
por Cadir e Palm Beach, do Haias I'araiso, 
Alekisian Artin, 61 quilos 
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PAI.ACI1 	maso., CasI., 1 anos. do Brasil, por 
Bahai'i e F'aravav, do SI ad São \Ticeiile 	Pleno 
Vaz, 110 quilos. 

ARO mase., alazão, (1 anos, do Brasil, por Lo-
gond eI Franco e Bolina, lo sr, SIário PAn-
(liça, 1nz Rigoni, 61 quilos. 

	

11 . 	II'(UF 	iY015('., alusão, 4 anos, do 1ii'asi], poi' 
Moii Chi'ii . Bstrolui Azul, (10 si. 'l'llOOlot)jO Fiz) 
de J,aia 1, 1)v11lic'o Cai'cia, 60 quilos. 

11,,\Ni: 	nias'., east .3 anos, dui .\rgoiu- 
tina, 101' 	now Cal e Soulu'etlç', (lo Sliol 'San- 
mari, (àuilioin3)) Ruvoro 57 quilos. 

i<AIT() 	misc., casl .3 unos, 	lo Brasil, por 
lLivis.,'ui e liianca, lo SoB Akoia,lai, 
do V.V. Anili'ade 57 quilos, 

	

1." 	S('Ill':flZu 1 niuse., casi .3 anos, do Brasil, por 
Roal Foi'osl i' Scoleh IKilt, do 	l iii 	'alo':i 
Cranciser, Iiugoven 57 quilos. 

l:IAZ( )N iniasc., cast .3 anos, do Brasil, por 
Glái'ia, do 

asIla, Jose Oslino Silva, Co., 57 quilos. 

(\JAI( ) 	ouso., cOsi., 4 unos, do Brasil, 1)01 
Swalloo Fali e Nave (1(1 SIud P('lic'ano (, Josã 

]\" 	(P1 quilos. 

	

17. 	POLLYWAY, 1 mas('., alazão, 1 anos. (II) Brasil, 
or lLc'ck e IlolçI Moll, do Slad Vale ila Boa 

Espoi'anoa 1, Manoel Silva, 6(1 quilos. 

N ING TRI:CE 1 base,, alazão 3 anos (la 
fina, por 'Fa'ik e Suloiihana rIo SI ad T.os in3O- 
(('Si 

 

3(1(113 ( ). Tapu, 	3d 	 O los.  

12." - ITAMARA'FY 	masc., casi .3 anos, do 1 liasil, 
IJ)))' Kan3ei'ai( Kllai( e Frolie, do Stud Polaiis 
Fidelus Sobreiro, 57 ciii  dos. 

(OLF 1 maso., cosI .5 anos, do Brasil, pol 
Flamho\'ant de Fr(snav 1' Gai'galliada, do SI od 
Aruo(ha 2 Aluisio , Nelson Pei'via, 61 quilos. 

21.0 	TICP( )LC) rnasc., alazão .3 anos, do Brasil. por 
Sandjai' o 1)isti'ilnilioo, do Jlau'as Pasma ..Jouoi 
ROl(laO. 57 (11 os. 

22. 	1)()N IIOLINI-IA 	masu 	loid., 1 anos, (lo Bra- 
sil, por Quixã e Ci'oqueL', lo Slud (iaproqlo' 1. 

Boi aldo A lna'ida, 11() quilos, 

QUFIST() 1 base., casI .3 anos, lo Brasil, por 
Lucilon e Lousiana, do Haras Patente, ( )nniiuo 
Reichel .57 quilos. 

POUR-CENT 	fllasc.. cuisi .3 anos, do 11i'asil, 
por ('vino o Vigorosa, elo Slucl Verde o Fito. 
JOSo Cu)i'lin(l)) .57 quilos. 

PANAMA 1 masc., cosi .,3uinos, do Brai1, por 
Moiumhi e Loiro, do IIai-a.s .\nhangooi a 1, .1 (a-
quin] R. ( )lgnin. 57 cpulos. 

N:to coireisim ('aio e Nurcel — 'Tempo, 153' 
e 2 10 (grama encharcada) - Diferenças: dois 

corpos e meio do pIimeii'o para o segundo e ciii-

co corpos e meio do segundo para o iei'ceii'o - 
Criador, 1-laias Doa San) iago, Ai'gen 1 inu -- 'irei--
nadro', 1 lectai- Mat'i nim. 

-osasc Ilf4 ros' 	»'i' 	ãpcs.r'tt%1Co 

0 



O vencedor 

Snow Crown é um dos bem sucedidos elemen-
tos da primeira geração do cavalo Snow Cai 
(Arctic Prince e Calash, por Hyperion), irmão 
paterno, pois, dos ganhadores Snow Flake, Snow 
Palace, Snow Crystal, Snow Cap, Snov Bluff, 
Snow Scéne e Snow Way, essa, importada pelo 
Jockey Club de São Paulo, e vários deles ganha-
dores clássicos. 

Snow Crown foi adquirido nos leilões de Pa-
lermo pelo Stud Mitai, que o levou a Maroãas, 
no Uruguai, onde cumpriu boa campanha, tendo 
obtido duas vitórias comuns, quatro segundos lu-
gares e um terceiro, conquistando ainda um clás-
sico, o "Jockey Club". Na "Polia de Potrillos' 
foi o segundo a chegar e no "Jockey Club", dispu-
lado em 2.000 metros, derrotou Implacable, Diego, 
Renoir, Que Lindo, Chaval e outros. Atuou uma 
vez em San Isidro, no "Calos Qeilegrini", não 
conseguindo colocação. Seus prêmios no Uruguai 
somam 176.898,50 pesos-ouro. 

Sno.v Cat, pai do ganhador do G.P. São Pau-
lo, cumpriu campanha na Europa, tendo vencido 
o ''Dalham Stnles" aos dois anos; na temporada  

seguinte, reapareceu ganhando o 'Royal Stakes" 
sóbre Alcide; foi o quarto no 'Derby Trial Sta-
kes", segundo no "Royal Standard Stakes", ven-
cendo depois o "Rous Memoral Stakes", em As-
cot, para por fim à sua campanha entrando em 
teiceiro em Newbury, prova em que deu grande 
vantagem em pêso aos adversários. Em resumo, 
Snow Cat correu 6 vêzes, ganhando 3, obtendo 
ainda um segundo, um terceiro e um quatro. 
Trata-se de um irmão materno da esplêndida Car-
rozza, sendo sua mãe, Calash, irmã própria da 
notável Sun Chariot, mãe, entre outros, de Blue 
Train e Landau. 

Snow Crown é filho da égua Lavander, uma 
(ias inumeras descendentes de Claro (Colombo e 
Clovelly, por Mahmoud) que têm atuado com 
êxito incomum na criação argentina e que de 
forma tão eficiente foram cruzadas com Snov 
Cal. 

Lavander, por Claro e Asphodel, por Alisah, 
ganhou quatro provas e é irmã própria de Ali 
Baba, Ali Bey, Clivie, Amancay e materna de 
Shangai Lilv, Day Lily, Nardo e outros, todos 
ganhadores. 

O estrangiro 5n0' Crowii livra, IIi!flh('ntf, Uru erpo s- 
bre o nacional Qiiiboi. Lii hiiii pelo terceiro, Leigo e ('havai. 
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Loanza mostrou 

bater J em b élia 
Urna das mais interessantes provas que têm 

integrado o 'meeting" internacional do Jockey 
('lub de São Paulo, e o G.P. Organização Sul-
Americana de Fomento ao Puro-Sangue de Cor-
rida, não apenas em virtude do seu significado 
corno disputa prõpriarnente dita, de indiscut ivel 
valor técnico, mas tambêm em consequência cia 
expressão do seu nome. 1,  que o clássico em fóco 
dá prova pública do alto conceito em que o Jockey 
Club de São Paulo tem a Organizacáo, dados os 
inestimáveis seivicos por ( , Ia prestados a causa  

alta classe ao 

com facilidade 
do esporte hipico sul-americano, tanto no campo 
esportivo quanto no "diplomático", visto que 
vem promovendo, através do turf, a apioxiniacão 
entre os povos. 

Com facilidade 

Partida tão rápida quanto hôa. Chua cles-
pontou assim que foi elevada a fita, correndo 
Neocádia quase ao seu lado, vindo depois Loanza 

e Coaramita. Na altura dos 1.600 metros, Loan-
za obrigou o aumento do ritmo da prova e como 
consequência, já que a então vanguardeira não 
sustentou o 'irain'', acabou passando adiante; 
Chiiúa ficou dois corpos atrasada, com Neocádia 
e Jembélia a seguir. A corrida não sofreu alte-
rações. Loanza, que folgou, passou a correi me-
aos impetuosamente e alcançou a reta ainda con 
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Nos 100 iflt I'Os Loanza 1 itz aSs(II rad a a vii ó Ii a no parvo  

(1 5si(O Ciii ríia e J( II iliel ia 1 iii ai 1 	ø segil udo Iii ga r. 



. 	j)1ji0 	galõ(. 	(la 	linha 	di 	 a 	argeiitina 	gula 
mia 	do 	aleaiiii' 	(la. 	ii a ibm i i i. 	•1 (i111 	 ii'ia 	o 	Fiiloti. 

1 	1(111 	(Lis 	i(i\eI''ii-Is, 	lendo 	.Je151I)1ia 	atopelado a CHIJP".\ 	fio.. 	boi 	1 	uso. 	lo 	5o 	ISoila, 
- a 	tenpo 	(lo 	nil 	J)lssal - 	( Iiirua 	formando 	a du i'rosJ))') 	Iisiiiha 	do 	tioI 	NI:ioii 	Jose 	\I\'' 

di'- 	fleIol 	('l'mi,iíai 	1 ) I'(\iflhi1 	ílii 	100(0 ira 	('010 
(1) 	ciii]o. 

1 " ll-L( )TE 	((em., 	alai5 	'1 	anus, 	de 	ao 	Paulo, 	s. 
Coleilf 	e 	1 idn('i] 	ciii))', 	lo 	i 	ii 	i'a 	lia 

li'igOV('fl, 	57 	cliii los. 

Resumo técnico 5." NL( )c'Ar)L\ 	lelO., 	a1i,5, 	3 	(1005, 	iii' 

1° 	1' a 	1 	ias 	' 	Ia 'oail ia 	I() 	si 	,\lli'e (lo 	1' 	ni 
51i 1 li mlii 	Jono 	Cai Ii nilo, 	57 	o iiloo. G.P. 	ORGANIZAÇÃO 	SUL-AMERICANA 

)E 
 

FOMENTO AO PURO-SANGUE DE COR O 1 )Y 	IJUDLRT 	feio., 	a]i,aS, 	1 	mm, 	1 	Lii 
- cIDL\ 	(c'iassie'o 	internacional) 	Pai-a enas 	cli' 

(uinde 	do 	sul, 	lii 	hid 	( 	:t]i\(, 	I)l'ii(la'o 
eia, 	GO(Halos 

: 	mais anos - 	Pi àrnios: Cr' -, , 1.00.01)0,O0 	sciid,  
()(OO(iO,OO 	a 	priinen'ii 	rolo('ada; 	( i 

Cl' 	l',lLi\1,,\ 	tem., 	(051 ,,, 	noma 	lo 	aJ 	1 	oilo, 
... ii' 	( ()a('a/í' 	e 	Ponta 	1'a'd, 	do 	SIlid 	l'iral inin0a, 

L00000,(fO 	5 	;eLubJnda; 	('i' 	ÍO() OOíl,Ol)  Sini chani 	57 	quilo. 

' 	('i' 	',()O 000,P() 	à 	(lflal'la 	-. 	Aos 	I'I iil(lOi OH 	(110 J\1( )\ 	1 	em,, 	aPiS, 	1 	naus, 	li 	OSo 	lHudo. 
1111 	'1(0515, 	llil lor 	Phai'as 	1' 	Carlosa 	iiFIiI('Oi', 	(iii 	l5''Wii 

,\nhiinias 	Lida., 	Piei'i'c' 	Vai 	57 	111)10". 

3 
.Joniiu, 	tio 	e 	,\laliai1i 	do 	IIai'aa 	Pi'i'lndiou, 	Liii' 

feno, 	casi 	Sano, 	li' 	i", 	Paudo, 
o' 	('luii'a/' 	1' 	5lalaiii'ia, 	do 	o'. 	J'u 	dl 	Lai rI 	lo 

51 	i0i0. li' 	5 	Pintei ,.\liionio 	1 ;ohno, 	SI 	quilo. 

5." 	,lbNbI1l::Tj,\ 	uh'i,, 	tuniS, 	3 	unos, 	de 	SO 	Piiil0 10." 1< \']'1NJK\ 	(tem,, 	yusl,, 	1 	ino, 	de 	d'o 	Pode 
l l 	e 	Tdniln'-1 ia, 	ilos 	os, 	.\ moida 	Piado 	5 tio 	lti i ibla', 	e 	La 	0011:11 ia. 	do 	l 	iil 	1 Li 	ia 	'a te 

.\s .uiiiq Cio 1 
	

João 	NI. 	, \iOui'i iii, 	57 	quiloS. '5 ti n'CIo 	l 5'i'e. 	di 1 	q 	luIs. 
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Tempo, 126" e 2 10 (grama pesada) - Di-
ferenças: quatro corpos da primeira para a se-
gunda e dois corpos da segunda para a terceira 
- Criador, Haras MaIal-Hué em Chapadmala] 
(srs. José Alfredo Marlinez de Hoz e filhos), Ar-
gentina Treinador, Enir Feijó. 

Égua futurosa 

Loanza, uma das trinta éguas argentinas ira-
portadas pelo Jockey Club de São Paulo, para en-
riquecer o plantél de reprodutoras em serviço nos 
haras nacionais, com a vitória no clássico inter-
nacional aqui focalizado, revelou-se animal de ca-
egoria indiscutivel. Anteriormente, havia cor-

rido 6 vêzes, conseguindo 3 vitórias, entre elas o 
Prêmio René Straunard, sôbre Snow Way, Es-
pineta e Argent, era 76" e 8 10 para os 1.200 
metros (areia). Obteve ainda uma colocação no  

valor de Cr$ 90.000,00. As suas vitorias corres-
pondem Cr$ 4.500.000,00, o que dá um total geral 
de Cr$ 4.590.000,00. 

Loanza é filha de produtos argentinos. Seu 
pai, Montmartre, correu com êxito nas tempora-
das de 19.5.5 e 1956, tanto que levantou os Clás-
sicos "Comparación", "General Puyerredón", "Ge-
neral San Martin" e "Ayacucho". Sua campanha 
assim se resume: 19 apresentações, das quais re-
sultaram 9 vitórias, ficando apenas uma vez fóra 
do marcador. 

A mãe de Loanza é Alabada, uma filha do 
"crack" Penny Post e é irmã materna dos ganha 
dores Aflorada, Agasajo (ganhador clássico e re-
produtor no Chile), Atento e Admirada. 

Loanza é o primeiro produto de Alabada, uma 
vez que, anteriormente, ela havia abortado de Si-
deral e ficara vazia dois anos consecutivos, do 
mesmo Sideral e de Grass Court. 

argentina  Loa ii ZU, com a quatro pata no a i, alcança  a 
1 liii 	(h. sentença 11(11 110 Iii t( Vil 1U 1(1 iia 1 sem 11(1 (1S1 VilS. ii vista. 
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O clássico de velocidade teve 

duas versões, ambas brilhantes 
4 1 

Nada menos do que trinta e seis animais fo-
ram inscritos no Grande Prémio Associação Bra-
sileira de Criadores de Cavalo, prova de veloci-
dade, que, com essa ou outra denominação, cons-
titui já urna tradição. 

Trata-se, por outro lado, de expressiva ho-
menagem que o Jockev Club de São Paulo presta 
aos criadores nacionais, cuja luta incessante em 
pról do aperfeiçoamento do pulo-sangue brasilei-
to tem tido proporções verdadeiramente herói-
cas, desde os primórdios da nossa 'elevage' até 
os nossos dias, quando fomos lançados à com-
peticão internacional. 

O elevado número de inscrições fez que o 
"handicapeur" desdobrasse o clássico, de sorte 
que, nesta temporada, tivemos déle duas versões, 
ambas com a presença de animais argentinos. 
Assim, os êxitos de Hialeah e de Coarazito, pro- 

dut os do País, foram muito festejados e gai dia-
ram significação t õda especial. 

A façanha de Hialeah 

Queret aro, 1 iialeah, Gridge, 1-loudi ni e Ga-
lopador, uma vez ordenada a pari ida em oportuno 
momento, apareceram nos primeiros postos, çoi -
rendo muito agrupados e assim alcançaram as 
primeiras arquibancadas, momento em que lua-
leah e Galopador se destacaram dos demais, mas, 
em t róca, t iavaram renhida luta, ao tempo em 
que Item e Volané progrediam e também suplan-
tavam os que até então haviam ocupado O pri
meiro pelotão de competidores. Hialeah acabou 
por dominar Galopador, livrando ainda um corpo 

e meio, tendo Item terminado em terceiro, segui-
do de Volané, que cumpriu atuação surpreenden-
te, e de Tonico, Queret aio e Li mógene, que t ei-

mina iam muito juntos. 
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No flCi() (la n'tu, Hialeali, 
pelo meio da pista, niantein 
a dianteira por tora (;a](>- 
p-ador.  ltem, por dentro, cor-
re perto. 

Resumo Técnico 

G.P. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIA-
DORES DE CAVALO "A" 	(clássico interna- 
cional) 	Para produtos de 3 e mais anos 
1.200 metros (grama) - Prêmios: Cr$ ...... 

4.500.000,00, sendo Cr$ 3.000.000,00 ao primeiro 
colocado; Cr$ 900.000,00 ao segundo; Cr$ 
600.000,00 ao terceiro e Cr$ 300.000,00 ao quarto. 
Aos criadores dos nacionais, 10. 

1.11 	HJALEAH (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Flamboyant de Fresnay e Pan América, cio 
Stud Lafayette, Dendico Garcia, 57 quilos. 

2.' 	GALOPADOR (masc., cast., 6 anos, de São Pau- 
lo, por Pharei e Cihoulette, do Haras Carva-
ilio 1, João M. Amorim, 59 quilos. 

ITEM (masc., cast,, 3 anos, de São Paulo, por 
F'lamhoyant de Fresnay e Aureola, do Stud 
Flamboyant ), Eduardo le Mener F°., 58 quilos. 

\TOLANi )masc.. cast., 4 anos, de São Paulo. 
por Ondino e Cai'ven, do Stud Alvaro Piies, 
Nelson Pereira, 59 quilos. 

TONICO )masc., cast., 5 anos, de São Paulo, 
por Stron'th'Arm e Sakya, do Hm-as Pii'ajus-
sara). Urias Bueno, 59 quilos. 

QUERETARO (masc.. torci., 3 anos, de São Pau- 
lo, por Iror e Fui ona, cio sr. Affonso Ahpei'tH, 
Augusto Cavalcanti, 58 quilos. 

LIMÕGENE )masc., tord., 6 anos, de São Paulo, 
por Quiproquó e Galhõfa, do si'. Paulo B. Fer-
reira Veloso), Antonio Musso, 59 quilos. 

GÁRRULO masc., casi., 4 anos, de São Paulo, 
p01' Idaho e Proeza, do Stucl M.M.MJ, José P. 
Santos, 39 quilos. 

- PIEN )masc., alazão, 4 anos, do Paraná, por 
Fali Tradei' e Huelv. do sr. 1 Iiroshi Haia ) , Omá-
rio Reichel. 59 ciu  i los. 

1)).'' 	(;runGE 	miise., (';Ist 	.3 111105, de 	au l-'oiilo, sii 
Pe\Vt ei Plul ter e I-1Ia kriclge, cio 1 lai as Ipelo 
Alekisian Artin, 59 quilos. 

JIOUDINI (masc., tord., 4 anos, de São Paulo. 
por Nameran Khan e Neolina, cio si'. Raymuncl 
Naufal 1, João Carlindo, 59 quilos. 

PROTESTA ) fem.. cast., 3 anos, da Ai geni Ini, 
1)01' Magahit e Pies) igiosa, do Haras Qual ro Er-
i'c s), José Osimo Silva F° ,, 56 quilos. 

13.' 	JOTABÊ (mase., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Phai'el e Patricia. cio SI ud Anhurnis , Pierre 
Vaz, 38 quilos. 

14.° 	QUERERË (masc., casi., 3 anos, do Paraná, por 
Guavcui'ü e Coi amina, do Siuci Zuel . Luiz Ri-
goni, 58 quilos. 

OCIDENTAL )masc., alazão. 3 anos, de São 
Paulo, por Guaynquil e Pandoi'ra, cio si'. Adolplio 
Pelizaro), Júlio Santos, 58 quilos. 

Não correu Bilro 	Tempo, 75" e 7 10 (gra- 
ma encharcada) - Diferenças: um corpo e meio 
do primeiro para o segundo e um corpo e meio 
do segundo para o terceiro Criador, Haras 
Ipiranga (dr. Milton Lodi) - Treinador, Ferenz 
Bi ei'n as k y. 

Otima égua 

A nacional Hialeah, que desde suas primei-
ras atuações apareceu como um dos melhores va-
lores da ala feminina de sua geração (andou 
"discutindo" a liderança com Atabaska e Genai-
de), vem cumprindo desempenhos de grande re-
gularidade. Os números mais do que as palavras, 
atestam esta afirmativa: tendo corrido 17  vôzes, 
em apenas três oportunidades deixou de obter co-
locação, isto quer dizei' que o produto da criação 

1 	.5.,. 

Hialeah e (alopadon são os 
primeiros, ('0111 Volané por 
fora: p01 dentro, fora (Ia 
fotografia, correm Item e 
Queretaro. 
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pau lisi a obteve 5 vitórias e 9 plac5s. Enhi e os 
Seus i'il Os, conta-se o O. P. Eiasmo de Assump-
cão, em 1 .3í) metros, no qual derrotou Rol is-
lionne, Àlban\ Urnála, Cambodge e mais dez 
competidoras, no tempo de 00'' e 3 lo ( grama 

Os piemios levantados por Hioleah são os se-
gunntes : (r 5.1000.000,00 om primeiros lugares 
e Ci1'i 2.305.000,00 cru colocaçocs, o que dao a 
soma expressiva de ('i' 7.705.000,00. 

I-lialeah á filha de Flambovant de Fresnay, 
um dos mais bem sucedidos filhos de Phauis 
Phais-Phahuis-Poiym(?lus) . Trazido para o 

Brasil, cm 1953, Flamhovant de Fresnay tem dado 
excelentes animais, vários dáles com feitos na 
esfára clássica. 1 favO coiiido duas vêzes apenas 
na Franca, seu pais de origem, 0b1011(10 o segundo 
lugar no 'Piix Pouitalás" e vencendo o '1iix de 
(ourteuil'', em 2.000 metros, ambos corridos em 
Lo n go h a mi 

A mac de 1-lialca li 	1 ni isi a 1 ii A iii 
nascida em 1 9-iS, á uma das i numeras O lias de 
King Salmon que tanto (oni ribuem pai a grau-
deza di ciiacao nacional. Sua produçao no li) -  
ias Ipiranga é excelente, como se pode verificar: 

1952 	Àiiieola 	Oni., cast.. 21-10), pia 	Sliiiiilaiii'u 

inss 	niochi 	m(., ala,a,, 7-11) 	pai L)c1iia 

1)1 1 	dchka 	mau., alazão, 21-1). las  Flmhu 	iii 

la 

11)55 	1 )iclicc 	niasc.. iaat., 25-)), por 1'aii v Niii 

1)06 	1\cc1oc naac., ciO., 1-10. moa  lc:me'an 191; a 

1)57 	Flicka 1 Í(Fit. ala,.)), 26-9 	)PI 	I'iiiahovaii) 6 
lissa:'. 

1)1)11 	Gi 	) fem., caí.. 7-11. no'  11;n1'i'iii 	IKhaii 

di) 	1-1 .)'ah 	f 'iii 	Ia,')), 	1 iS 	}aI' Fiani) au iiil (1 
sfldY 

1(9) 	Inhian liiai\ 1 	mas,, sial., 3-8 	ai' 1 

1)6 1 	Jaiulsiula 	tini.. 	'tal., 2:1-7. 	r 

1952 	Vazia is Tala) 

1962 	Não fui cohei 1' 

v i,la 

 

du tlaiih o tia j,i.tit : Ilualtath no dkto, cow 
ótIttJ)a(IoI' (.111 	t'gtIII(I() 	IfliIi., por f'õia aparacv Volane. 
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COARAZITO 

Coroazíto obteve o mais valioso 

êxito de sua produtiva campanha 
O exito de Coarazito 

Orbatur e Happy livraram vantagem após 

uma partida normal, mas não se destacaram 

grande coisa do numeroso lote, seguidos que fo-

iam de perto por Coarazito, Inch, Ouro Pálido, 

Sumisión, Item, Galopador e os demais. Nos úl-

timos 500 metros, tanto Orbatur quanto Happy, 

mais fortemente assediados por Coarazito, Ouro 

Pálido, Sumisión e Inch, começaram a dar mos-

tras de esmorecimento. Inch acabou dominando 
a situação, mas foi atacada por Coarazito, que 
acabou livrando vantagem, não mais sendo alcan-

çado, a despeito da égua haver reagido, talvez 

estimulada pelos esforços que Happy também fez 

para suplantá-la, dela chegando muito próxima. 
Ouro Pálido, Sumisión e Tagoré terminaram de-
pois, na ordem. 

Resumo Técnico 

G.P. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIA-

DORES DE CAVALO 'B" -- (clássico inter-

nacional) - Para produtos de 3 e mais anos - 

1.200 metros (grama) Prêmios: Cr$ ..... 

4.800.000,00, sendo Cr$ 3.000.000,00 ao primeiro 

colocado; Cr$ 900.000,00 ao segundo; Cr$ ..... 

600.000,00 ao terceiro e Cr$ 300.000,00 ao quarto. 

Aos criadores nacionais, 10-. 

1.0 	COARAZITO ~se., cast., 4 anos, de São Pau- 

lo, por Coaraze e Malagueta, cio sr. Paulo Bar-

Feto de Sã Pinto), Dencido Garcia, 59 quilos. 

2. 0 	INCH ) fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, por 

Pewtcr Platter e Kaniai', do Stud São Luiz), 

Luiz Rigoni, 56 quilos. 

Iu)Lviflt'lui,, 
IIia 	a ri'. 

lSi'oni ii'. 

I'IIIN lI) 	1) 

Auuiauli'. 
1.o ve-Ol 

I'araffine 	I,as'. 

Vai dOr 
Siui 	1111011)0 1 1 tona 

(oNui':I..DA 

.%niauloui 
I)uulI 

Co nu 

('oai'azito, com Den(Iico (areia no dorso, após sua brilhante 
vitória nos clássicos 1.209 metros da semana internacional. 
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No fino (iii til a Ilititici Ouro 

Plíii(lO, 111(11 1' (ttiii'.l0ti, (001 

lia ppy o ('ou razct o ga o lia 11(11) 

te t re lii) muito (1 esga rrad os. 

W 	H.PPY Uem, casi.. 4 ame, (lo Sã) Paulo. p01' 

Manguai'i e Iic'i'ceuae, do 1-laias lpii'anpa ) An-
tonio Bolino, ai quilos. 

4.' 	OURO PÁLIDO masc., alazão, 5 anos, do Ri- 
iaoã, poi Coaraze e Hasiaciê, do SI cccl R]doc'ado 
João Carli nclo. 59 quilos. 

5. 	SUMISIÕN fcrn., cal, 3 anos, da Argentina, 
por Cai 'ngoi'n e Soumi 'e, do Stud Vale cio Doa 
Esperança), Edgar Gui -cpu l\ es, 56 (Ii dos. 

TAGORË (n'case, cal, 3 anos, iR' S(cc) Paulo, 
por Mastei Rohin o 'Pagai-cio. rio SIud SaneS 
Alek sOu A ri in .58 aol los. 

7f 	SILRON1P n'case., cosi .3 anos, dc' São Rolo, 
por 1-iacchlas e Gloi'cette. do 'a' Silvio 11111001 

João Roldão, 58 quilos. 

Sf 	J ETSAM Jem. alazã, 3 a nos. cli' São I'rc'ilo, 
por Relic e Lighi of Dose, dos ais. Almeida Pia-
do & Asscincpc'ão , Renato Machado, 56 cccii lo 

9. 11 DITONGO(mam, mal .,3 cc nus, de São Paulo. 
por Foi't Napoleon e Queen Eec, do St ml Dia-
1 i'iz . Jccan Marchant, 58 quilos. 

DP , 	RANDAR mase., cosi., 4 a 5 anos. dc São Paulo. 
por Savani e Sial ci' Patricia, ria aia. Zãlia Gon-
zaga Peixoto (le Castro, Carlitu T;hoc'da, 51) 
quilos. 

11. 	XANDRA 1 fc'rn., cal, 4 anos, de São Paulo, p0'' 

l'lhoo e Eppopée, cio Stccd 1 )inamai'ea , l"c'ancis-
co Perca 57 quilos. 

IA ° 	I.OMF1ARDO 1 mase., cosi .3 anos, de São Pan- 
lo, por ('ohalt e Loi (liii, do SOai Scalu'a ), Fino-
ci Co Irigovc'n. 5$ qcc i los. 

1 3, 	ORIIATUR 1 ruase., casi 3 anos. de São Mulo, 
por Oi'haneja e Tccc'khin I,ass, cio sr. Antonio 
Sal licm 1, João M. An'coc'im, 5)) quilos. 

1.' 	,\IIADIA 11 c fem., alazão, 3 arcos, da Ai'gcnt loa, 
pco' Make Tc'cccks e Cc,ni'amcc. Haras Tc'ri'a R'acc-
ccc 1, José Osiino Sds a F.. 56 quilos. 

5. 	c;\J,J,N'I' BOY ~se., caat., 3 acros, dc' 55 
Paulo, por Namc'ran Nhccn e Bahina, do si'. Pci 
lo flac'i'oto de Sa Pinto 1, Edson Amoc'irn, 58 
quilos. 

Iti. 	QUICIS G1fASS 1i-case., c'ccst.. 3 anos, do Pac'accã. 
.01' Gcccccccc'Ú e Rãmicc, do Stiid Quiel': Gi'ccss 1, 

,loãci O. Soccza. 58 (linina. 

Não correu Dabala 	Tempo, 7" e 5 11 
.p'ai'na esa(!u) - Dif(- , renças: tim (5)1110 e meio 

cio pi'ilTlei'o para O seci.ilidO e meio Corpo do se-
gundo iarít o terceiro -.- Criador, Haras Paulis-
tano (si'. Paulo Barreto de Sá Pinto) Treinu 
(101', Noí' Monteiro. 

Um "Coaraze" 

C'cmi a'ze, o e'J i'aoi'di n'trio i'epi'odu'i ou 1111)0 a'-
lado pelo Joskey Club de 	o Paulo, pata o seu 

No'. 100 metros, ( 1i ro Pálido ido 
•jcí ('si a' a batido por Nunfisiou  
e ineh ( oarazito i' Happ cor-
viam tio bloco (iesga r rati o. 
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Ouro Pálido lidera a prova, 
por dentro, Seguido de perto 
por Sumisióii e Inch, pouco de-
pois da saída da variante. 

Pôsto de Montas, tem dado uma legião de gran-
des parelheiros. A citação de uns poucos nomes, 
os de Empyreu, Emerson, Tailândia, Xasco, Hy-
poente, Faxeiro e Coarazito, são mais do que su-
ficientes. 

Coaraze cumpriu na França campanha admi-
rável, tendo atuado dos dois aos cinco anos, ven-
cendo a "Poule des Deux Ans", "Prix Morny", 
"Prix-Daphnis", "Jockey Club", "Jacques le Ma-
rois", "Prix D'Ispahan", "Prix Daphnis et Choe", 
"Grand Prix de Saint Cloud" e "Grand Prix de 
Vichy". Fez "doublé" tanto no "Grand Prix de 
Saint Cloud" quanto no "Prix Daphnis et Chloé". 

Quando foi importado, Coaraze já havia pro-
duzido muito bem na França, deixando ótimos 
parelheiros, como La Mirambule, Carcajou e Cor-
tejador. E, nos tempos atuais, tem da mesma 
forma se destacado como avô materno, sobretudo 
pelas atuações brilhantes de La Mirambule e Alba 

Nox, mães dos "cracks" Nasram II e White La-
bel, respectivamente. 

Pelo lado materno, Coarazito nasceu de Ma- 
laguera, égua nacional (1947), cujo "turf record" 
é o que se segue: 

1952 Guaia 	(fem., 	cast., 2-8), 	por Iror 

1953 -- N.N. 	masc., cast.. 7-8), por Iror 

1954 Vazia 

1955 Joana 	(fem., 	cast., 20-7), 	por 	frui' 

1956 - - 	Vazia 

1957 Li1ita 	(fem., 	cast., 24-9). por Tauã ou Idócil 

1958 -- 	Relique 	(fem., 	cast., 12-9). 	por 	Nordic 

1959 Coarazito 	(masc., cast., 	23-9), 	por 	Coaraze 

19S0 Coaramita 	([em., cast., 	24-10), 	por 	Coaraze 

Coarazito venceu, por fóra, ('010 flich, por (lelitrO, em S('-

gundo desgarrada, fóra da fotografia, terminou Happy. 

r 



Ao derrotar Hialeah e Abadia II 

Inch exibiu ligeireza e valentia 
Dezoito" 	de 1 les e mus anos, eni ie 

quatro estrangeiras, formaram o campo do G.P. (iinI,rii 	ti - 

Erasmo 	de 	Assupção, 	clássico 	que, 	porantiga- 
mente ter sido denominado de "Velocidad 	o e", 	u- uvi-  ;'i 

torgava à sua ganhadora o titulo de 	Rainha da i•i 
Velocidade''. 	Inumeras éguas de alta classe, es- 

i -. 
, 	 n- 

pecialstas em tiros curtos, néle deixaram a marca 
de sua passagem, tendo a mudança do nome, longe 
de desvalorizá-lo, tornado sua execução mais 	- 

: 	

ml 	
Iidy 	\tíri' 

pressiva, uma vez que se procurou homenagear a .Ji: 	\1I)N(. 

figura já desaparecida de UITI proprietário de escól litIf,rI 

e não menos ilustre criador. 	Tendo vencido uma  
II 

égua nacional - a excelente Inch 	o G. P. Eras- 
mo de Assumpção mais ainda satisfez as exigén- 
cia, 	do páblico. 

1 Ii ii i 

Opercurso 	 - 	 t-;-rit 	

Itiai, 

WON in-;R 	lO' 

Algumas das éguas inscritas sobretudo Snov  

Wa, Abadia II, Happv e Diécia, dificultaram 	 1 	 nuiii oj 

bastante a partida, que afinal foi dada em 0 1)01 ' - 

tuno momento, tendo despontado, Abadia II que 	 Ri truddi 

prontamente foi assediada por Inch, Hialech e 	
I ililtai ualii! 

Happy, que travaram acii'i'ada luta. As demais 
 

vinham muito agrupadas. Na altura da varian- 
te, Inch livrou pequena vantagem sõbl'e Abadia 	

Ii'ppi'riiiinl 

II, enquanto I-Iappv, em vez de progredir, dava 
sinais de esmorecimento. Em frente à tribuna 

 

111(11, ('0111 Liii',, Uiigoiii, alo'k  a 
vitória no 6.P. Erasmo di 
u nipç'ão. .% filha de 1 O wt .'l' 

PlatiEr assinalou (ii" 1 / li). 



Uepos da variante, a situação 
continua indefinida entre as de-
zoito éguas (1110 atuaram no 
«l'irasnl() de Asstinlpção». 

1 

Nos 600 nieti'os não haviam fug;do as ponteiras, mas 110*-
Ieah . pelo meio de raia surgiu atropelando fo ii 

social, Hialech atacou Inch e Abadia II mais 
fortemente, tendo chegado bem a tempo de domi-
nar a égua argentina por pequena diferença, mas 
sem lograr o mesmo com referência a Inch, que 
manteve vantagem, graças à sua coragem. 

Resumo 

G.P. Erasmo de Assumpção (clássico) 	1.000 
metros (grama) 	Para éguas de três e mais 
anos 	Prêmios: Cr$ 4.000.000,00, sendo Cr$ 
2.500.000,00 à primeira colocada; Cr$ 750.000,00 
à segunda; Cr$ 500.000,00 à terceira; e Cr 
250.000,00 à quarta. Aos criadores das nacio-
nais, 10 - 

1." 	INCI-I, tem., alazã, 3 anos. de São Paulo, por 
Pewtei Plattei' e Kamat', do Stud São Luiz, Luiz 
Rigoni, 57 quilos. 

2 ° 	HIALEAH, tem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
p01' Flamhoyant e Fresnay e Pan América. do 
Stud T .iifavci lo, Dendico Garcia, 59 quilos. 

2. ° 	ABADIA II, tem., alazã 3 anos, da Argentina, 
p01' Make Tracks e Confama, do Haras Terra 
Bi anca, José Osimo Silva Filho, 57 quilos. 

4 1  (TOARAMITA, tem., cast., 3 unos, de São Pau-
lo, por Coaraze e Malagueta, do si'. Paulo Bar-
reto (te Sá Pinto, João Manoel Arnorim. 57 

quilos. 
5.11 - - DIECIA, tem., casi., 3 anos, de São Paulo, por 

Cadir e Patina, cio Baias São Miguel, Alekisian 
Artin, 57 quilos. 

6.0 	MONTEMANÁ, fem., cast., 3 anos, do Paraná, 
por Monteri'eai e Inayã, cio Stud Mirajo, Orná-
rio Reichel, 57 quilos. 

7 ° 	CHIRÚA, fero., tord., 4 anos, de São Paulo, por 
Prospei' e Rosinha, cio Stud Majopi, José Alves. 
59 quilos. 

8 ° 	GATUCHA, fero., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Strênua, do sr. Orestes de Ai'i'u-
cia Almeida, Nelson Pereira, 59 quilos. 

9° 	GALMITA, tem., tord., 4 anos, de São Paulo, 
por Idaho e Naiade Asa, do Stud M.M.M., Re-
nato Machado, 59 quilos. 

10. 	XANDRA, tem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
I'Tboo e Eppopée. do Stud Dinamarca, Francis-
cisco Peies, 59 quilos. 

11 11 	NEOCÁDIA, tem., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Fauhlas e Leocádia, do si'. Alfredo Fran-
cisco Martinelli, Roberto Martinez, 57 quilos. 

2° JETSAM, tem., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Relic e Light of Love, dos si-s. Almeida 
Piado & Assumpção, Francisco Irigoyen, 57 qui-
los. 

0;. 1 	ON DIT, tem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Ferino e Gôa, do Stud Duas Bandeiras, João 
Carlindo, 59 quilos. 

14." 	SNOW WAY, tem., alazã, 3 anos, da Argentina, 
por Snov Cat e Llanura, do Haras Guarehy, An-
tonio Masso, 57 quilos. 

ITt.' - 	SONJTTTICA, tem.. cast., 3 anos, da Argentina, 
poi' Closworth e Sonreidora, da Pecuária Anhu-
mas Ltda., Pierre Vaz. 57 quilos. 

10." 	HAPPY, fero., cast., 4 anos, de São Paulo, P01' 

Manguari e Bcrceusc, do Haras Ipiranga, An-
tonio Bolino, 59 quilos. 

- MOYARA, tem., cast., 4 anos, cio Rio Grande do 
Sul, por Old P-n'r e Aiica, do Stud Mexicano, 
Augusto Cavalcanti. 59 quilos. 
AFTER TWO, fem., cast., 3 anos, da Argentina. 
p0!' Alti'uista e Afler Dai'k, do Stud Paraguassá, 
Gastão Mas;soli, 57 quilos. 



A niejius de 100 ijietros da linha de seiiteiiçii, lin,'h avan- 
çando entre A bati a II e H ia! eah , passa pa r1 a dia ii tei ra. 

tanhão, e Grornar, sendo seu ' turf-recoid'' o se-
guinte: 

1954 Cacatúa 	28-1)) 1"(' 
Plat ter 

19.135 Dihdin 	18-9) Fem. 	casi 

1956 Fnchante 	31-8 -- 	 Mase., 
Plat ter 

1 95 7 Flat 	Foot 	31-8 Mazc. 
Plal ter 

1958 - Gi'omar 	(15-9» Masc., 
Plalter 

1951) Vazia 	de 	Pe\vtei' Platter 

1960 Inch 	(15-10) 	Fem., alazã. 

1961 Vazia de Pewter Plal leI' 
1962 Vazia de Pewter Platier 

1963 - Cobei ta p01' Pevtcr Plattei' 

ilatã, por 	1 	1 

pou 'Févei'e 

casO, p01' 	Pewi 

cast., pov 	Pevtet' 

ii lazão, por 	Pewt er 

P01' Pe\vtei' P10101' 

Tempo, 61' e 3:10 (grama pesada) - Dife-
renças: meio corpo e meio corpo Criador, Ha-
ras São Luiz (sr. Hernani de Azevedo Silva) - 
Treinador, Enir Feijó. 

A ganhadora 

Ineh, que desde os primeiros passos da ge-
ração a que pertence, apareceu corno um dos va-
lores mais altos entre as potrancas, tem a carac-
terizá-la dois atribuos: grande ligeireza (de outra 
foi-ma não poderia ter levado de vencida as de-
zessete éguas que enfrentou no "Erasmo de As-
sumpção", algumas, excelentes corredoras) e tima 
adaptação perfeita à raia de areia ou à grama 
anormal. Tendo corrido nesta última espécie de 
pista, a filha de Pcvtei' Plattcr se houve com rara 
galhardia. 

A campanha de Inch compreende 13 apre-
sentações, das quais ã transformou em vitórias, 
inclusive o Prémio Rcdolpho Laia Campos e o 
Clássico Guilherme Ellis, além de haver obtido 
mais 3 colocações, entre elas um segundo para 
Jembélia no G.P. Barão de Piracicaba (milha). 
Seus prémios somam Cr$ ã.670.000,00, assim di-
vididos: Cr$ 960.000,00 de colocações e CrS 
4.700.000,00 de primeiros lugares. 

Inch é um produto do excelente Haras São 
Luiz, filha do cavalo europeu Pewtei' Platter, per-
tencente à consagrada linhagem Oven Tudor-l-Jy-
perion-Gainsborough, e da égua nacional Ramar, 
por Seventh Wonder, a quem ela deve, sem dúvi-
da alguma, uma alta parcela de sua velocidade. 

Na reprodução, Kamar deu ótimos filhos, 
COMO Flat-Foot, hoje também atuando como ga- 

tiieh, na linha (Ir sentença, vista de tiritO', rum vantagem 
sôbre 1 -lialeah, i)Or tora, e Abadia li, pui' deiit tu. 



Pantheon bateu Scherzo apesar   

da diferença de idade e pêso 

Tal como já havia acontecido com o G.P. 
14 de Março, também o Oswaldo Aranha foi 
disputado ria pista de areia. como consequência 
de haver o Jóckey Club de São Paulo introduzi-
do modificações no seu calendário de provas clás-
sicas e grandes prêmios, chamando para a citada 
raia algumas provas de expressão. Tal sistema, 
justo e lógico, proporciona valiosas oportunida-
des para os animais que melhor correm na areia 
e, sob aspecto técnico, longe de desmerecer o ca-
lendário, mais o enriquece, porquanto a dualidade 
de pistas é um manancial de elementos de valia 
de que podem os dirigentes turfisticos lançar mios 
para proveito do turf em geral. 

Nesta temporada, o G.P. Oswaldo Aranha, 
assim denominado para reverenciar a memória 
de um autêntico pioneiro, de um estadista e di-
plomata que sempre esteve a serviço do esporte 
hipico, de um criador ilustre e, enfim, de um 
"turfman" autêntico, teve pleno êxito. 

O percurso 

Dada a partida, com atraso para Palace, Sil-
rone apareceu no comando do lote, seguido de 
Fogoso, Panamá, o favorito Scherzo e os demais, 
correndo Gromar em último, distanciado. A pro-
va não sofreu alterações de monta até que os 
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O velho Pantheon deixa a pis- 
ta, com I)endico Garcia no 
dorso. apOsavitória no (iran- 
(le l'rêrnio Oswaldo Aranha- 
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animais alcançaram o inicio da curva da Vila 
II ipica; neste ponto, Scherzo começou a progre-
dir, enquanto Pantheon, que correia entre os ul-
imos, passava para o blóco intermediário. Al-

guns metros mais, e o tilho de Cadir aparecia 
nc quarto posto, enquanto Scherzo oferecia luta 
franca a Silrone e Panamá, batendo-os assim que 
foi iniciada a reta de chegada. Contudo, Scherzo 
não chegou a folgar, uma vez que Pantheon, com 
ação vistosa, logo dele se aproximou. Houve 
luta, mas deveras breve, pois Scherzo pouco re-
sistiu. Uma vez adiante, Pantheon se destacou 
e, quando alcançou o disco, exibia grande ação. 
Schezo, sem outras dificuldades, conservou a C111- 
Pla, enquanto Fogoso e Palace lutavam pelo ter -
ceilo posto, que coube ao pi'irneii-o. 

Resumo 

G.F. Osvaldo Aranha (clássico) 	2.200 
metros (areia) 	Para produtos de 3 e mais 
anos 	Prêmios: CrS 4.000.000,00, sendo Cr 
2.500.000,00 ao primeiro colocado; Cr$ 750.000,00 
ao segundo; CrO 500.000,00 ao terceiro; e Cr 
250,000,00 ao quarto. Aos criadores, 10 

PANTHEON, misc., cast., 6 anos, de São Pau 
lo. p01 Cadii Pa Im Beach, do Haras Paraisu 
Dendico Garcia. 61 quilos. 

2. 11 SCHERZO, rnasc., cosi., 3 anos, de São Paulo, 
por Roval Foresi e Seoich 1-011, do Stud Seahra, 
Francisco iiigoYen, 56 quilos. 

3 ° 	FOGOSO, rnasc., cosi., á anos, de São Paulo. 
por Nameian Nhan e Fumai e]la. (10 Stud Po-
1ars, Piert'e Vai., 61 quilos. 

4± 	PALACE, masc., cast., 4 anos, do Paraná, P0 
Bahari e Fauavay, do Stud São Vicente, Ornã-
rio Reichel, 60 quilos. 

5. 11 	TIf:POLO, rnasc., alazão. 3 unos, de São Paulo 
por Sandjar e DistribuI ion, do Haras Faxina, 
Fidelis Sobreiro. 56 quilos. 
GROMAR, masc., alazão, 5 anus, de São Paulo, 
por Pewtei Plattei' e Namai, do si , . Robetir 
Maluf, Luiz Rigoni, 61 quilos. 
JEAN VALJEAN, masc., cosi., 4 anos, de Sãr 
Paulo. por Woad Note e Côte dEspagne, dc 
si - . Armando Bittencourt, Nelson Pereira, 60 qui-
los. 

8. »  - PANAMÁ, masca, cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Morumbi e Loire, do Haras Anhaniluola, 
Urias 11ueno .56 quilos. 

0.» 	DON BOLINHA, masc., tord., 4 anos, do Paraiuc, 
por Quixã e Croquete, do Stud Quipi oquO, Jos.' 
Osimo Silva F°.. 60 quilos. 

10.» 	PANGLÓS, rnasc., cast.. 4 anos, do Paraná, 1)I 
Pau- Trader e Bucainenta, do Sind Viuão, ,Joau 
Manoel Aniorim, 60 quilos. 

11.0 	BILRO, masc.. alazão, 3 anos, do Rio de Janei- 
io, por Cadi e Caminha, do Haras Vila Bran-
duna, Elhio P. Costa. 56 quilos. 

2° - SILRONE, rnasc., cast., 3 111105, de São Paulo, 
por Faublas e Gloriette, do se. Silvio Barone, 
João Olimpio de Souza, 56 quilos. 

Não coei-eram Demetrius e Heros - Tempo, 
141' (areia leve) - Diferenças: dois corpos e 
sete corpos - Criador, 1-Taras Guanabara (srs. 
Nelson e Roberto Seabra) - Treinador, Walfri-
do Garcia. 

O ganhador 

Após ter vencido o Prêmio Almirante Bar-
1 -osso, no segundo trimestre da temporada pas-
sada, Pantheon foi retirado do treinamento para 

Silrolle t() 111011 a ponta tios ) id til ei i'os iiiet los, rui «traio) 
Ir um, à Iii-' til i' 	e 	lia uiuií, Ffi 	 5(11017.0 e Bilro. 

2.4 



Na curva tia «paddock», Silrone ponteia, correndo agru- 
pados Fogoso, Panamá, Scherzo e Bilro. Ultimo, Palace. 

entrar em severo período de cura. Naquela opor-
tunidade êle havia derrotado Palace, Fogoso, 
Bronx, Pien, Bachi e oito adversários mais, com 
extrema facilidade. Tratava-se de urna conquista 
realmente merecida, uma vez que o filho de Cadi 
(reprodutor-chefe do Haras Vargem Alegre, 
fundado pelo patrono do páreo), desde suas pri-
meiras provas, não cessara de progredir, subindo 
com firmeza a "escada" da evolução técnica. Sua 

campanha, repassada de grandes desempenhos com 
colocações em clássicos e grandes prêmios, teve 
outras duas etapas brilhantes: o êxito no G.P. 
Campinas de 1963, prova em 2.400 metros, com 
Cr$ 500.000,00 de dotação, e a sua prova de rea-
parecimento, o G.P. Oswaldo Aranha, no qual 
o peso da idade (6 anos) e os cinco quilos que 
concedia aos potros, entre êles Scherzo, no fo-
ram suficientes para impedi-lo de ganhar com 
categoria. 

Na reta fitial, a corrida tinha 
(4411 ra fbio iioiii ia : Schei -zo e 
1 a iii li co ti na ponta. (O!)) boa 

ii t i gi Iii 

 

sôbrv (45 adversários. 
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Assim pode ser resumida a campanha de 
I -'antheon, incluindo-se sua vituria no Bonfim 
22 apresentações, com li) primeiros lugares e 11 
colocações, o que evidencia sua extrema fideli-
dade ao marcador, já que uma vez apenas entrou 
~colocado. Seus prémios somam Cr$ ...... 
7.269.000,00, dos quais Cri 2.809.000,0( corres-
pondem às vitórias e, lõgicamente, os Cr ... 
4.460.000,00 às colocações. A elevada soma re-
ferente aos placés, evidencia quão valiosos foram 
õles. 

Pantheon, um animal sobremodo valente, de 
forma especial na pista de areia, é um filho de 
Cadir (cavalo trances) e PaIm Beach, uni dos 
valiosos produtos do Haras Guanabara. Nes- 

te estahelecini.eni o de criação, a reprodutora ei-
tada, antes de sei' expor) ada para a Argentina 
em 1 9á8, teve a seguinte produção:  

951 1 1 \I 	1i'TI5'-i (25 	(IA-Ho  . 2a/5o, 	lo 
1 luni 	' 	 Nlç,on 

952 Va/.ia 	(10 	Ciu/ 	iOufli 91 

1953 I'ARÀI\l( )('R 	284 1'5nr, 	tlz9, pra 
F'orct 

1951 . 	 PALMAR 	1 2741 	Mac., 	cat., poe J(oyo 
I -'oi -ei 

1955 P\LISSAN1)Ra 	144 Fora., 	ulnz9, por (II - - 

sonigo 

195(1 PÀRÁB( )1.À 	9-7 Frui., 	olo',.9, por i(ov;il 

1957 I- \'\ 	Iii O\ 	(22.91 51 	c~1, lmr 1.. 	ala 

• 	
51 

li 

na Ijiiha di- ,itiIinra, (oni luz 	tire 	elI l'l'/.o, na 
lilai-ea (ti-' 141' hi-nt  n, '.Ik) uiu~ lia pita de areia, 
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Jock II 
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Rose Red 

1 Astertis 

Naie 

Fair (opy 

La Diva 

A quarta vitória de Queisto foi 

obtida em um páreo de animação 
Um bom lote de animais nacionais de "han-

dicap", alguns com intervenções esporádicas na 
esféra clássica, como Aro, e outro, atuante fre-
quente em pareos dessa natureza: Urbain, for-
maram o campo do Prêmio Jockey Club do Pa-
raná que, por isso mesmo, foi deveras valoriza-
do nesta temporada. Parelheiros de 3, 4, 5 e 6 
anos, estabelecendo uma interessante compara-
ção, deslocando de 51 a 58 quilos, transforma-
ram os 2.200 metros citados em percurso de inte-
rêsse indiscutivel, cabendo o laurel a um dos re-
presentantes da geração mais nova, o promissor 
Queisto. 

O percurso 

Partida rápida e boa. Queisto foi imediata-
mente para a vanguarda, seguido de Urbain, In-
terlagos e Aro. Quando os animais passaram 
pelo disco na primeira vez, nenhuma alteração de 
monta havia ocorrido, tendo Queisto ampliado  

um pouco mais a sua vantagem. A partir do 
final da primeira curva, Urbain tentou se apro-
ximar de Queisto, oferecendo-lhe luta já na reta 
oposta, mas o vanguardeiro, sem maiores difi-
culdades, resistiu. No inicio da curva da Vila 
Hipica, Aro e Caio passaram a hostilizar Inter-
lagos, que até então correra comodamente em 
terceiro. Uma vez alçada a reta final, Urbain 
voltou a atacar Queisto. Malgrado os esforços 
do veterano filho de Hamdam, o potro venceu, 
tendo resistido com galhardia. Interlagos, que 
tivera sua posição ameaçada, acabou se firman-
do de novo no terceiro posto, pois Caio e Aro, 
êles sim, esmoreceram. 

Resumo técnico 

Prêmio Jockey Club do Paraná (anima-
ção) - Para produtos nacionais de 3 e mais anos 
- 2.200 metros (areia) - Prêmios: Cr 
1.280.000,00, sendo Cr$ 800.000,00 ao segundo; 
Cr$ 2.400.000,00 ao terceiro; Cr$ 160.000,00 ao 
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Queisto, com Reichel, vencedor do parco em homenagem à 
entidade paranaense. Boa a vitória tio filho (lo Lueidon. 
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quarto e Cr$ 30.000,00 ao quinto. AOS criado-
i'es, 10' 

1' 	T,T'l5,'j'() 	iasc'., cast .3 ano:;, (lo São Paulo. 
por 1 .ucidoi) o 1 .ouciano, do Horas Patente, 
()aV;rlo Iteiche] .54 quilos. 

2." 	UR1L\IN, nasc., cosi., 6 ano - de São Paulo, i)Or 
I-Iamcic'cni Aureola, cio Sind Santa Therezinha. 
Ui ias Ihieno, 53 quilos. 
t NTI:RLACOS, mace., alav.ao, 3 anos, de São 
Paulo, por Manguai'i e Cantai'elle. do si'. Max 
Pei-Imun, José Alvos, 51 quilos. 

1.' 	CAI(), mace., toi-cl,, 4 anos, cio São Paulo, pui' 
Quiproquó e Noticia, de cina. Zélia Gonzaga 
P;'ixoto cio ('astro, Cai'lito Tahocda, 55 quilos. 

5.' 

	

	ARO, mace., alazão, 6 anos, cio São Paulo, Por 
Legend of l"rance e P:ilina, cio si'. Macio D'An- 

Joco; M. AmOi - ii, 57 quilos. 
1;. 1 ' 	GR(SMAR, mace., alazão,5 anos, de 5cm Paulo. 

1)01 	Pe\vte'c PIa1ti' (, Namai', do Si'. l-tOl)el'to 
MaIo!, Luis 1-tigoni, 57 quilo. 

7." 
 

DEADO, mase., cosi., 3 anos, dc' São Pau lo, pot 
Quiproquó e Noticia, ila cia. Zélia Gonzaga 1)0-
xoto dc' Castro, Luis Vargas. 51 quilos. 

4.'  QUINTT 'PL( ), ouse,. alazão, 6 anos, de São 
Paulo, 1)0' Antonvm e Cathai'ina, cio si'. Antonio 
R. Fontes Junior, Roberto Mai'tinez, 51 quilos. 

AVT'l}-tNO, cnasc,, cast.. 4 anos, do Paraná, por 
II)jenilcil; c' T-Iunioi'acla, cio Sicici Pcêto e Unto. 
trinou Antonio, 51 quilos. 

I3FL AMI, masc., cace,, 6 anos, (lo São Paulo, 
P01 Radai' e Benedictin;', cio sr. Paulo lã. Fà'i'-
relia \'elluc,o, João Carlinclo. 51 qcoloc. 

Não correram Panglós e Jeari \-aljean --
Tempo, 144'' e 2 10 (areia molhada) 

	
Diferen- 

cas: um corpo e 3 4 de corpo 	Ci' iador, I-Iarac 
Pai ente (si'. Jejuo Foi'eIli (, ou) ros) 

	
Treinador, 

Milton Signoi'etti. 

O ganhador 

Bastante poupado, Queisto correia 8 vezes 
apenas, tendo transfci'mado 4 dessas apresenta-
ções em vitórias e obtendo mais duas colocações, 
o que diz bem de sua eficióncia. Seus prêmios 
somam Ci - S 2.460.000,00, dos quais, Cr$ ...... 

,4.4 

r"l' l) (((('lii (itt I'(Itt ()iitlsIt, (i('i('lI(iit-s( 	(II) ,tta(jtlt' dv 1 t'hatii 
1' Ii)ltjIttgtis: Caio v Aro procuravam ii.tnli:ii' Í('I'lI'll4). 

2.200.00(),0() cori'espondcrn aos primeiros lugares 
e, Rgicamente, os Cr$ 260.000,0() restantes as 
colocações. 

Animal em evolução permanente a ninguên 
causou admiração tivesse deixado a esfé'a das 
provas comuns, alcançando com êxito a das pro-
vas especiais. Tal coisa significa i'econsendacao 
certa para tentativas mais elevadas, agora nos 
meios clássicos. 

Queisto pertence a uma das primeiras gela-
cões do reprodutor Lucidon, que serviu até a 
temporada de coberturas do ano passado no Pos-
to Agropecuário do Jockey Club, em Campinas, 
e que foi agora vendido ao próprio Ha t'as Pa-
tente, criador do ganhador do Prémio "Jockey 
Club do Paraná". 

Pelo lado materno, Queisto pi'ovém de Loit-
siane, égua nascida em São Paulo, em 195, c' 
cujo único produto até agora é justamente o ani-
mal aqui focalizado, pois nos anos seguintes ao 
do nascimento de Queisto (1960) , ficou vazia dc 
Al Mabsoot e de Coaraze, bem como aboi'lou de 
Xavéco. 

(uei&to del ,endeti-se 	 1' g*IIt1(nI, (0111 valitagem vlsi- 

v,I sOb,'1' 1 'rhairi 	ii segule' Iiitei'iagus, ('aio 	Aro. 



Fala vence Lurfaia no primeiro 

dos clássicos para as potrancas 
primeiro dos ('lassicos destinados às l)O 

1 ancas de dois anos, o Luís Alves", foi dispu-
tado na terceira semana de abril, em 1.200 me-
tros, O simples fato de ser esta a etapa inicial 
cia campanha clássicas das éguas pertencentes à 
nova geração, já bastaria para tornar a disputa 
muito atraente; mas, além disso, algumas das p0-

trancas que surgiam como risonhas promessas, 
haviam sido anotadas, o que tornou ainda mais 
interessante a disputa, malgrado o máu tempo 
reinante na ocasião. 

O percurso 

Chovia quando o "starter" ordenou a parti-
da do Clássico Luís Alves. Lurfaia foi a pri-
meira a despontar, evidenciando possuir ótima 
velocidade inicial, tanto que livrou dois corpos 
bem medidos sôbre Fala, vindo mais atrás Jidra 
e Janique. Na altura da variante, não houve mo-
dificações maiores nas colocações das competi-
doras; mas, 400 metros antes do disco, Fala co- 
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Fala, com Luiz Rigoni, após a vitória no Clássico Luiz Alvos. 
0 estado anormal (la pista prejudicou t-écnicarnente a prova. 

meçou a descontar terreno, avançando bastante 
desgarrada. Em frente às tribunas dos sócios, 
Fala livrou vantagem sôbre Lurfaia, para logo 
depois ampliá-la e ganhar com relativa facilidade. 
Jidra, apesar de bastante acossada por Janique, 
manteve o terceiro lugar. 

Resumo técnico 

Clássico Luís Alves 	Para potrancas na- 
cionais de 2 anos 	1.200 metros (grama) 
Prêmios: Cr$ 2.400.000,00, sendo Cr$ 1.500.000,00 
à primeira, Cr$ 450.000,00 à segunda, Cr$ 
300.000,00 à terceira, e Cr$ 150.000,00 à quarta 

Aos criadores, 10. 

1.° 	FALA, fem.. cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Habla, do si', Paulo José da Costa, Luiz 
Rigoni, 55 quilos. 

2.° - - LURFAIA, fem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Caporal e Burfaia, dos srs. Almeida Prado & As-
sumpção, Francisco Irigoyen, 55 quilos. 

3° 	JIDRA, fem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Inshal!a e Cidra, do si'. Francisco O. Laginesti'a, 
José Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

4° 	JANIQUE, fem., casi., 2 anos, de São Paulo, por 
Pewter Platter e Virgula, do se. Raymond Nau-
tal, José Alves, 55 quilos. 

5° 	ELOQUÊNCIA, tem., toi -d., 2 anos, de São Paulo, 
por Prosper e Troth, de dna. Zélia G. Peixoto de 
Castro, Carlito Taboida, 55 quilos. 

5 
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No (16,00, Fala, (1110  fe,, tIOtO 1) 

Iwrcllrso por fora, domina 00111 

muita autoridade a Lurfaia, no 
tempo de 7W ,  e 8/10. 

6. 	LHANEZA. h'm., COsi., 2 anos, de São Paulo, por 
liurpham e Folgada, dos si -s. Almeida Prado & 
.\ssumpcão. João M. Amoi'irn, 55 quilos. 

7.' 	RODIS1A, fem., cast., 2 anos, do Paraná, por 
Dernah e liail oca, do si'. Jose Gola, Eduardo Le 
Mr'nei Filho, 55 quilos. 

8.11 	 GAROTA 1)16 TROIA, [em., cast,, 2 anos, de São 
Pai lo. por Coaraze e l )(' Ti'oia, do Stud Faia-
guassá. Guslão Massoli, 55 quilos. 

No correu Luéla 	Tempo, 76" e 8 lO (gra- 
ma encharcada) 	Diferenças: dois corpos e 
quatro corpos e meio 	Criador, Haras Porta do 
Céu (sr. Urbano Junqueira Meireiles) 	Trei- 
nador, Antonio Fabbi i. 

A ganhadora 

Um dos mais precoces elementos de sua go-
i'acfto, Fala figurou com destaque desde os pri-
mcii'os passos. Antes que tivesse obtido sua pri-
meira vitória, entrou trés vézes seguidas no se-
gundo lugar, em eliminatórias vencidas por Elo-
quéncia, Menace e Lhaneza. Seu laurél inicial, 
em 61" e 5 li) para o quilometro (grama leve) 
foi conquistado sôbre Lépida, Jessiva e Filipica. 

Em seguida, não obstante havei' sido o percurso 
aumentado em 200 metros, voltou a ganhar, des-
ta feita o clássico aqui focalizado. 

A campanha de Fala, potranca tão veloz 
quanto precoce, pode ser assim resumida: 6 apre-
sentações das quais resultaram 2 primeiros lu-
gares (um dêles clássico) e 4 segundos, com pré-
mios no valor de Cr$ 2.990.000,00, sendo Cr$ 
2.100000,00 alusivos aos primeiros lugares e os 
iestantes Cr$ 890.000,00 às colocações. 

A origem de Fala é, realmente, caracteristica 
dos animais precoces. Ela é filha do excelente 
cavalo estrangeiro Nordic (por Relic, de linhagem 
em plena voga na Europa) e Habla, égua argen-
tina que deu mais oito produtos, a saber: 

19,52 - BROCAL 	(8-81 Masc., 	alazão, 	p01' 	Ii'oi' 

1953 HOBAL (17-7) Mase., 	cast., 	por 	Troo 

1954 INVENTO (16-7) Masc., 	cast., 	p01' 	h'or 
1955 Vazia 
1956 NATITA 	(11-8) - 	 Fem.. 	cast.. 	por 	Mo,'umhi 

1957 . LEMBRADO 	(26-8) 	- Masc., 	cast.. 	por Tauá 
ou 	Indocil 

11(58 HAI3LITA ( 9-8) 1"em., 	casO, 	por 	Noi'die 

1959 - Vazia 
196)) HARISA 	(4-9) Fem., 	cast.. 	por 	Noi'dic 

1961 	- FALA 	(23-10) Fem., 	cast., 	por 	Noi'dic 

1962 GASTÃO 	(29-10) -- 	Masc., 	cast., 	por 	Nordic 
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Deixa a pista após a vitória o 
potro Zaluar, com Deiidico 
(areia todo em sorrisos. A 
prova foi deveras valiosa. 

Zaluar passou 

esféra comum 
O tuif, sempi e ligado às m is puras manl-

[estações de civismo, tem no seu calendário clás-
sico lugar de destaque para a figura daquele que 
roi o protomartir da nossa independência: Jo-
quim José da Silva Xavier, que passou à história 
com a alcunha de Tiradentes. 

O Clássico Tiradenes, o primeiro dos que 
são destinados aos potros de dois anos, resultou 
a despeito do seu curto trajeto, em uma luta em-
polgante, na qual se viram envolvidos alguns dos 
melhores elementos da nova geração. 

O percurso 

Assim que foi dada a partida com algum 
atraso para Fulcro, Ramai' apareceu na lideran 
ca do lote, acompanhado muito de perto por Re-
thurkan, Loconde e Egoísmo, correndo Zaluar e 
Levino entre es últimos. Na altura da variante, 
Rethurkan, muito ligeiro, passou por Ramai - , con-
tudo, alguns metros, mais duplamente assediado 
por Loconde e Egoísmo, por ambos foi dominado 
Mas a prova voltaria a sofrer modificações: nos 
300 metros derradeiros, Loconde pôde livrar-se 
de Egoísmo, mas sofreu o assédio de Zaluar e 
Elman, tendo aquele atropelado primeiro e o ou-
tro, pouco depois. Loconde não foi capaz de re-
sistir ao ímpeto de Zaluar, que venceu em for- 
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Pouco (LP0h. da saida (III \ 14-

riaiito. Ranntr e Rothurlaii li-
deram o parco, com 1 oco iul o 4' 

1'go'isnl O 1114 1h ora talo 1)01' fora. 

moso estilo, mas, em tróca, conteve Elman qtw 
assim foi apenas o terceiro colocado, ainda que 
ivesse efetuado ótima corrida. 

Resumo técnico 

Clássico Tii'adenl es -- Para potros nacio-
nais de 2 anos 	1.200 metros (grama) 	Prê- 
mios: Cr$ 2.400.000,00, sendo Cr$ L300.000,0() 
ao primeiro, CrS 444000,00 ao segundo, CrS 
300.000,00 ao terceiro, e CrO 140.000,00 ao qual'-
to. Aos criadores, 10 
1.11 
	 Z\LUAR, masc., cosi., 2 ano, lo São Paulo, por 

por Ehoo e Somai la. do s'. Thooi olho Pua de 
Laia. Dendico Gcrc ia. 57 quilos. los. 
LC)CC)NDF2 masc., cast., 2 anos, de São Paulo, 
p01' Burphaai e ('ahlenCha, dos si-s. \lmeidi Pra-
do & Assampeão. Pi'ancisco Irigo\ en. 55 quilos. 

- El MAN, masc., casi., 2 hinos, de São Paulo, por 
Miiiotaul'o e Vaca, do Si ad Santa Therezinha. 
Joao Roldão, au mulos. 

1." 	EG()lSM(), masc., casi ., 2 anos, do São Paulo, 
1)01' Álherigo e Urgênciat da sI'a. Zélia G Pei\oio 
iic' Casi o, Cai'lilo Taborda, 55 quilos. 

5. 	LEVINC). IT1asC., ('051.. 2 anos. de SÊ) P01110, p1)' 

Bi11'pham e Scoti ish Dilemma, do Stud Rei ichc', 
l'.alsOl) ÀFflrl'ifl'I, 55 quilo-. 

(1. 	l;IANCouRT, masc.. alazão, 2 anos, de São 

Paulo, p01' Fori Nat101('on e PRIme D0l'ée, dos 
haras São José e Expedictcls. Gastão Massoli, 55 
quilos.  

7.' 	FULCEO. mase., alazão, 2 anos. de São Paolo, 

P01 Nordie e [Jicala, do si'. Paulo José da Cosi a. 
Eduardo lo Menor Filho, 55 quilos. 

5. ,, 	RETHURNAN, mam.. alazão, 2 anos, li' São 
Paulo, por John A1 - ahy e Tui'khan Lass, do 5)'. 

Antonio Sallam. João M. Anita'im, 55 quilos. 

RAMAR, mase., casi., 2 anos. de São Paulo. pol' 

Sirong i'th'Al'm e Jappe, do Slud Aglleli'ido, Nel-
son Pereira, 55 quilos- 

Rico Araby foi retirado por haver disparado 
no cantei' - Tempo, 73" e 8 10 (grama macia) 
- Diferenças: três quartos de corpo e um corpo 
e um quarto - Criador. Haras Bela Esperança 
sr. Jose Paulino Ncguei ia ) - Treinador. João 

ele (Jisti'o Godoy. 

No,, 100 tii ro, 1.01(411(14 	(lO - 

liii fl ii 1 ('til U1'l{ 1411 4' ii 1141414 4', til a  

F:goisino corro porto. Zaivai' 
aciona atrás,  (III  54' 1'IlCOIO' rt o. 
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% 2100 metros (10 disco, Loconde 
ainda trazia (10k corpos liVf(.S 

sõbre Zaluar.  .Mas acabou ba-
tido pelo filho (Iv Ehoo. 

O ganhador 

Tendo corrido 4 vêzes, Zaluar ganhou duas, 
entrando em quinto nas duas oportunidades res-
tantes, exatamente as suas apresentações iniciais, 
quando ainda não se encontrava suficientemente 
"amadurecido". 

Ao triunfar em março, Zaluar o fez em tão 
firme estilo, que seus responsveis animaram-se 
em inscreve-lo no Clássico Tiradentes. Naque-
la oportunidade, o vistoso castanho derrotara Rio-
mar, Lartim, Egoismo e outros mais, em 62" e  

2/10  na raia de grama anormal, pista na qual se 
adapta às mil maravilhas, como voltou a provai 
no clássico aqui focalizado. Vale ainda observar 
que os 200 metros a mais do "Tiradentes", longe 
de prejudicá-lo, só foram capazes de ajudá-lo. 

Zaluar, sem dúvida um elemento promissor, 
é um produto do tradicional Haras Bela Espe-
rança, descende de Eboo, animal importado ain-
da potro e diretamente levado para a reprodução, 
e da égua nacional Sumatra que tem néle seu 
único produto até agora, uma vez que, servida 
em 1960 pelo mesmo Eboo, dele ficou vazia, o 
mesmo acontecendo nos anos de 62 e 63. 

Zal tia r (1001 O OU le iii a L0( (1 iide 1141 clássico Ti rade o t es, 
depois de muita luta. LI ii ia ii atuou  hei O e foi segundo. 



A argentina Abadia II obteve o 

segundo êxito de sua campanha 
Aberto às éguas de qualquer país, de i e 

mais anos, o Prêmio Remonta e Veterinária do 
Exército, urna prova de animação constante do 
calendário do Jockev Club de São Paulo, deu opor-
tunidade a que se fizesse um duplo confronto: o 
das éguas estrangeiras com as nacionais, e o das 
potrancas (três anos) com as éguas um ano mais 
velhas. O páreo, destinado aos animais velocis-
las, teve um campo deveras frondoso, figurando 
algumas das melhores éguas atualmente em ati-
vidade nas pistas nacionais, o que valoriza sobre-
modo a façanha de Abadia II, a ganhadora, um 
dos bons elementos importador pelo Jockey Club.  

cio 'stai'tei''' que, afinal, enconi 10h tilila hoi opor-
tunidade, ordenando a partida em ótimas condi-
ções. Jetsam despontou imediatamente, com 
Abadia II e Sumisión muito próximas dela, vin-
cio depois, agrupadas, Protesta, Mvrina, Snov 
\Vav e as demais. Na altura da variante, Aba-
dia II atacou Jetsarn mais intensamente, livrando 
pequena vantagem cern metros depois, mas a na-
cional continuou lutando, de sorte que Abadia II, 
quando o disco foi transposto, tinha apenas pe-
quena vantagem. Prol esta, avançando muito nos 
fiJI irnos instantes, passou por Xanclra e Sumisión, 
que 1Utavam acirradamente, obtendo o terceiro 
lugar. 

O percurso 

() niãu comportamento de várias das éguas 
inscritas, sobretudo de Jetsam, Abadia II, Diécia, 
Xaiicira e SflOsv Vay, dificultou bastante a tarefa 
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argentina Abadia II mantinha tini corpo de vantagem 
sõhi'e •J*'tsatn nos 200 01 e Conservou essa vantagem. 

Resumo técnico 

Prêmio Remonta e Veterinária do Exérci- 
to (animação) 	Para éguas de 3 e mais anos, 
sem vitória êste ano em Grande Prêmio 	1.000 
metros (grama) — Prêmios: Cr$ 1.280.000,00, 
sendo Cr$ 800.000,00 à primeira, Cr$ 240.000,00 
à segunda, Cr$ 160.000,00 à terceira, e Cr$ 
80.000,00 à quarta. Aos criadores das nacio-
nais, 10. 

1.0 	ABADIA TI, fem., alazã, 3 anos, da Argentina, 
por Make Tracks e Confama, do Hai'as Terra 
Branca, José Osimo Silva Filho, 54 quilos. 

- JETSAM, fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Relic e Light of Love, dos srs. Almeida Prado 
& Assumpção, João M. Amorim, 54 quilos. 
PROTESTA, fero., cast., 3 anos, cia Argentina, 
por Magabit e Prestigiosa, do Haras Quatro 
Erres, Augusto Cavalcuni i, 54 quilos. 

4° 	XANDRA, fem., casi., 4 anos, de São Paulo, por 
Eboo e Eppopée, cio Stud Dinamarca, Francis-
co Pores, 59 quilos. 

5." 	SUMISIÓN, fem., cast., 3 anos, da Argentina, 
por Cairngorn e Soumise, do Haras Vale da Bôa 
Esperança, Edgar Gonçalves, 54 quilos. 

(1.' 	DIlCIA, feri., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Cadii' e Palma, do Raias São Miguel, José AI-

ai quilos. 
7» 	NAYAQUIL, fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, 

por Guayaquil e Equanime, cio si'. Alexandre 
lacellar Netto, Renato Machado, 54 quilos. 

3 	SNO\V WAY, Uri., alazã, 3 anos, da Argentina, 
por Simw Cal e l,lanura, do lTaras Guarehy, 
Antonio Mcisso, 31 quilos. 

9° 	SON!;TIC'À, tem., casi .3 anos, dci Argentina, 
p01' Cios-0r111  e Soni'eicloc a, da Pecuária Anhu-
mas Lida., Pierie Vaz, 54 quilos. 

li".' 	MYRINA, tem., alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Cohalt e My Ilaby, cIo SI cal Sealua, Francisco 
lc'iguvcn, 54 quilo.,,. 

11° -• SENZALINA, fero., tord., 3 anos, de São Paulo, 
por Fighting Chance e Néga Fulô; do Stud Se-
cesta, Antonio Tcmpone, 54 quilos. 

12° 	IRADA, fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Acapulco e Iraúna, do Stud Pereréca. Eduardo 
lo Mener Filho, 55 quilos. 

13° 	AGËRIA, fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Quebec e Afigura, do Stuci Zuel, Geraldo Al-
meida, 55 quilos. 

Não correu Quaresma — Tempo, 60" e 3 10 
(grama leve) 	Diferenças: três quartos de cor- 
po e um corpo e três qualros 	Criador, Haras 
Le Quebrada (sr. Hernán Ceriani Cei'nadas) 
Treinador, Manoel Branco. 

A ganhadora 

Nas duas vêzes em que venceu, Abadia II o 
fez em provas de animação. Na primeira delas, 
derrotou Sonética, Sumisión e Bi'agia nos 1.000 
metros do Prêmio Luís Pícollo, assinalando 59" 
e 5 10 na pista de grama leve. E, na segunda, 
aqui focalizada, voltou a triunfar também no qui-
lometro, o que é perfeitamente lógico em i'aZàO 
de sei' ela antes de tudo uma égua veloz. 

A campanha de Abadia II — um dos ani-
mais que foram importados pelo Jockcy Cluh 
de São Paulo e vendidos aos criadores, com fi-
nanciamento — pode assim sei' resumida: 8 apre-
sentações, 2 vitórias e 5 colocações; às vilórias 
correspondem prêmios no valôi' de Cr$ ....... 
1.40.000,00, e às colocações, Cr 852.500,00, do 
que resulta o total de Cr$ 2.252.500,00. 

Abadia II é filha do cavalo norte-americano 
Make Ti'aeks, de linhagem de grandes velocistas, 
e da égua argentina Con Fama, que já havia dado 
Editora, também por Make T,'aeks. 
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Eloquência em quatro corridas 

obteve três excelentes triunfos 
Na c:iinpanha inicial dos animais cio dois 

anos, os prenlios de animação chegam a ser coo  - 

fundidos corri os clássicos, quando as posiçoes 
ainda não estão definidas, e os melhores valõres 
sau lancados indistintameni e em ambas as cate-
gorias de provas citadas. Assim foi que no Prê-
mio Princêsa Izabel apareceram inscritas ai-
guris dos bons valores da ala feminina da última 
gerarão em treinamento,  inclusive Fala, que hu-
via vencido o Clássico Luis Alves e que, por isso 
mesmo, deslocou três quilos a mais, e Lurfaia, 
dois, por fôrça de seu triunfo no Eleutério Pra-
do. E o fator handicap'', presumivelmente, in-
fluiu no resultado da prova, já que ambas as p0-

trancas ficaram fóia cio marcador. Mas Eloquên-
cia, com sua vitória, despontou, para compensai-, 
como elemento de primeira categoria. 

O percurso 

A partida foi excelente. Fala apareceu na 
vanguarda, seguida de Lurfaia, com Eloquência, 
Jidra e Janique a seguir, acionando Enzima e Ga-
ról a cio Tróia nos últimos postos, acompanhando 
com dificuldade o ritmo vivo da disputa. Nos 800 
metros, o jockev de Lurfaia procurou fazer com 
cine sua pilotada se aproximasse de Fala, o que 
conseguiu cm parte; mas, no final da curva, Liir-
faia desgariou exageradamente, perdendo muito 
terreno, ao tempo em que Eloquência e Jidra, be-
neficiadas pelo sucedido, avançaram por dentro, 
travando, poucos metros depois, renhida luta com 
Fala. Foi apenas na altura das primeiras ar-
(luibancadas que Fala deu mostras de esmoreci-
mento; de fato, dai para frente, perdeu terreno. 
Eloquência e Jidra, sempre lutando renhidamen-
te, alcançaram o disco separadas por pequena di-
ferença a favor de Eloquência. Ouviu-se o 'sino 
de reclamação'', pois o jockev de Fala alegou que 
Jicira, quando passou por sua pilotada, embai - a-
-ara sua ação, mas a prova foi confirmada, uma 

Vez cine Fala nada mais poderia pretendei- quan-
do houve o desvio cio linha cine, de resto, não teve 
nriuioi irnpoi-t í-tnoia. 

Resumo técnico 

Piêmio Piincêsa Izabel ( anima( ão ) 	Pa- 
ra pai micas nacionais de 2 anos -- 1.300 mel ias 
(-rama) -- 1 i - êmios : Cis 1 .600.000,00, sen(0) 
'i8 1.000.000,00 à piimeiia, ( ' i$ 	 à se- 
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gunda, Cr 200.000,00 à terceira, e Cr$ 100.000,00 
à quarta. Aos criadores, 10' 

1.11 	 ELOQUËNCIA, fern.. tocO., 2 anos, de São Pau- 
lo, por Prosper e Ti'oth, da sra. Zélia Gonzaga 
Peixoto de Castro, Carlito Taboi cia, 55 quilos. 

2."  JIDRA, fem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Inshalla e Cidra; do si'. Francisco O. Laginestra, 
José Osimo Silva F°., 55 quilos. 
FALA, tem., cosi., 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Habla, do si'. Paulo José da Costa, Luiz 
Rigoni, 58 quilos. 

4,0 	ENZIMA, tem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Dragon Blanc e Sevilha, do sr. Carlos A. da Cos-
ta Mencles, Alekisian AiIm, 55 quilos. 

5." 	JANIQUE. tem., cast, 2 anos, de São Paulo, por 
Pewier Platier e Virgula, cio sr. Raymonci Nau-
fal, José Alves, 55 quilos. 
LLTRFAIA, fem., cast., 2 anos, de São Paulo, p01' 
Caporal e Burfaia, dos srs. Almeida Prado & 
Assumpcão, Francisco Iuigoyen, 57 quilos. 

7."  GARÕTA DE TRÕIA, fem., cast., 2 anos, de São 
Paulo, por Coai'aze e De Tróia, do Stud Para-
guassú, Gastão Massoli, 55 quilos. 

Tempo, 81" (grama leve) - Diferenças: 
meio corpo e quatro e meio corpos - Criador, 
Raias Mondésir (Atonio Joaquim Peixoto de Cas-
li'o Junior) - Treinador, Mário de Almeida. 

A ganhadora 

Tendo corrido 4 vêzes apenas, Eloquência 
apenas em uma delas não venceu, quando, na 
verdade, malogrou de forma completa, o que tal-
vez se devesse ao péssimo estado da raia de gra-
ma. Isto aconteceu no Clássico Luiz Alves. 

Aos estrear, Eloquência derrotou dez compe-
tidoras, das quais Fala, Boiserie e Enzima foram 
as que dela mais se aproximaram (1.000 metros 
em 63" e 5 10, grama pesada); depois, veio o ma-
logro; mas, a segui', triunfou sõhi'e Jidi'a, Jes-
siva e Rodésia, em 82" e 12, 5  na pista de areia pe-
sada; voltando, per fim, a triunfar no Princêsa 
Izabel. 

Os prêmios obtidos por Eloquência somam 
Cr$ 2.300.000,00. Com  sua úliima vitória, ficou 
credenciada a competir em provas mais expressi-
vas, com direito a disputar a liderança de sua ala. 

A linda tordilha do Haras Mondésir, descen-
de de Prosper, cavalo nacional de êxito crescen-
te como reprodutor, e digno continuador das gló-
rias de seu pai, King Salmon. Pelo lado mater-
no, ela é filha de Troth, égua importada dos Es-
tados Unidos, onde nasceu em 1940, e que tem 
extensa produção na fazenda de Lorena, a sabei': 

1946 	Vazia de Royal Dancei- 

1947 	OLIZA 14-8 - Fem., alazã, por King Salmon 
1948 	PAÕ (7-2) - Masc., alazão, pai' King Salmon 
1949 . 	QUILAIA (16-10) 	 Fem., cast., pai' Kinr 

Sal mon 

1950 	ROSADA (27-9 	Fem.. cast., 1)01' Legc'ncl of 
Fi ance 

1951 	SANDIM (8-10) 	Musc',, alazão, por Legenci 
oU Frauce 

1952 	TRETA (15-9) 	Fem., alazã, por King Salmon 

1953 	ULLOA 6-9) 	Masc., cast., por Legencl of 
France 

1954 - VIOLEIRO 16-2 	Masc., casi., por Swallow 
Tail 

1955 	- XIIIA 113-2 	Misc., cast., p01' Swallov Tail 
1956 	Vazia de Swal]ow Tail 

1957 	ANONA (4-8) 	Fem., cast., p01' Swallow Tuil 
1958 	BAIXIO (11-7) 	ãtasc,, cast., p01' Prosper 
1959 	CÕRTE (6-7) 	Fem., cast., por P1'ospc'I- 

1960 	Sem notícias 
1961 	ELOQUÊNCIA (9-9) 	Fem., torcI., p01' Piospei' 



Urbaín teve espiendida atuação 

contra competidores mais novos 

As provas em percursos maiores sempre re-
presentaram uma atra ção maior. O Prémio José 
cio Patroeinio, parco de animação, na distância 

da milha e meia, por esse motivo, e por outros 
mais, como a beleza de seu campo e as presen-
ças sugestivas de animais de 3, 4 e (l anos, foram 
mais do que suficientes para garantir à disputa 
piàpiiamente dita tudo aquilo que dela era espe-
rado, tanto sob o aspecto de espetáculo quanto no 
que se refere ao valor tc'cnico. 

O percurso 

Foi excelente e rápida a partida. Pug des-
pontou imediatamente, com Aro e Caio a seguir, 
vindo depois, agrupados, Urbain, Pox e Palace, 
com os demais atrasados. Todavia, como o van-
guardeiro movesse um "train" frouxo, até mesmo 
os que corriam nos derradeiros postos, aproxi-
maram-se dos outros. No final da reta oposta, 
Aio forçou mais, procurando passar por Pug, 
mas este, instigado por seu jockey, manteve a 
ponta. Caio era mantido em terceiro, com Ur-
bain a seguir. Quando os animais alcançaram O 

meio da ultima curva, Palace e Kaito progredi-
ram, colocando-se em condições de atropelar. 
Assim cine  foi abordada a reta final, Aro logrou 
passar por Pu- mas, incontinente, Urbain surgiu 
atropelando com impeto, buscando suplantar Aro; 
este resistiu algo, mas acabou cedendo à ação 
maior do filho de Hamdam, enquanto Kaito, va-
lendo-se do progressivo esmorecimento de Aio, 
descontava o 1 errenc, para acabar foirnnndo a 
dupla.  
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Resumo técnico 

Prêmio José do Palrocinio (animação) - 
Para cavalos nacionais de 3 e mais anos 	2.1(11) 

metros (grama) 	Prêmios: Cr$ 1.280.000,00, 

sendo Cri 800.000,00 ao primeiro; Cr 240.000,00 
ao segundo; CrS 160.000,00 ao terceiro; e (i$ 

80.000,00 ao quarto. Aos criadores, 10' 



t. 1101111 (lotIlilIa. Aio, nos 2W) nn'tros, pi'0sguiiiilo lUlitO no 
seu ataque. Caio, l'a!acp e Riiicón Brujo teiitain melhorar 

1." -- URBAIN, masc., cast., 6 anos, de São Paulo, O1 

Hamdani e Aureola; do Siuci Santa Thc'i'ezinha, 
Renato Machado, 55 quilos. 

2.' - - KAITO, masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Ravisseur e Bianca, do Stud Alvorada, Osvaldo 
V. Andrade, 54 quilos. 

3. 	ARO, rnasc., alazão, 6 anos, de São Paulo, p01' 

Legend of Fi'ance e Palma, do se. Mário D'An-
dréa, Luiz Rigoni, 57 quilos, 

- - PALACE, masc., cast., 4 anos, do Paraná, por 
Bahai'i e Faraway, do Stud São Vicente, Pierre 
Vaz, 61 quilos. 

- CAIO, masc., loi'd., 4 anos, de São Paulo, p0! 

Quiproquó e Noticia, da sra. Zélia Gonzaga Pei-
xoto de Castro, Cai'lito Taborda, 59 quilos. 

- RINCÕN BRUJO, masc., lord., 3 anos, do Rio 
Grande do Sul, por Mister e La Fornatina, José 
P. Silva, 52 quilos. 

7." -- ITAMARATY, masc., cast., 3 anos, de São Pau-
lo, por Karneran Khan e Frolic, cio Stud P0-
laiis, Fidelis Sobreiro, 57 quilos. 

-- PANGLOS, masc., casf., 1 anos, (10 Paraná, por 
Faii' Ti'acier e Bucamenta, do St ad Visão, João 
O. Souza, 55 quilos. 

9." - PUG, masc., cast., 4 anos. de São Paulo, por 
Achei'on e C.P.A., do sr, Roberto Vautiei' Fran-
co, João Cai'lindo, 61 quilos. 

10.0 	PDX, mase., casi., 4 anos, de São Paulo, Por 
Acheron e Franqueza, do se. Roberto Vautiei 
Franco, Nélio Carrara, 55 quilos. 

O ganhador 

Já aos seis anos, Urbain tem uma "fõlha cor-
rida" tão extensa quão expressiva, repleta de êxi-
tos e de colocações em provas de significação. 
Animal que algumas vêzes atravessou fronteiras 
do "handicap " , tentando a esfera mais alta, Ur-
hain, se não chegou às culminâncias de "crack " , 
nem porisso decepcionou, bastando dizer que, além 
de suas 9 vitórias, êle obteve 30 colocações nas 
55 provas de que participou. Seus prêmios são 
os seguintes: em primeiros lugares, Cr$ ..... 
2.520.000,00 e em colocações, Cr$ 3.471.000,00 o 
que dá a soma final de Cr$ 5.991.000,00. 

Urbain, defensor da prestigiosa jaqueta do 
Stud Santa Therezinha, é um filho do nacional 
Hamdam, animal clássico por excelência, lider 
da sua geração, com uma campanha esplêndida, 
e da égua Aureola, importada da Inglaterra, dona 
de invejável origem e que tem a seguinte pro-
dução: 

1953 - QUAICHE 	10-8) - 	 Fem., cast., p01' Ehoo 
1954 RAMSAY (4-7) - Masc., cast., por Ehoo 
1955 - SUGRE 	(31-7) 	- Masc., 	cast., 	por 	Sevc'ntli 

Wo odor 
1956 TARSO (3-8) Masc., 	alazão, 	por Pharas 
1957 - URBAIN 	(18-9) --- Masc., cast., por Hamdam 
1958 VIRIL 	(26-8) Masc., 	cast., p01' Hamdam 
1959 --- XOLINA (1-8) -- Fem., 	alazã, 	por I'haras. 

(4 
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Urbaiti vence, COIlI R. MaCII,t(iO. O velho filho de Hamndani 
trouxe a marca de 152" e 3/10 para a milha e meia. 



Egoísmo 

assim se liderança 

O Pieinio Outono teve nõsie ano o 
de um clássico. Valorizado pelas presenças de 
alguns dos mais destacados elementos da gela-
rão, que já haviam disputado o Clássico Tira-
dentes, a prova de animação representou real-
mente ponto de referência de grande expressão 
pala as indispensáveis previsões a respeito da 
campanha dos potros e, pois, de suas qualidades. 
Não bastasse isso, a disputa propriamente dita foi 
empolgante, caracterizando-se a prova por um 
final dos mais eletrisiintes. 

O percurso 

Muito bôa a partida, sem embargo da indo-
cilidade de Egoísmo e Loconde. Despontou ime-
diatamente Rethurkan, perseguido por Loconrie, 
enquanto corriam emparelhados em terceiro, El-
mau e Egoísmo, vindo depois Ox, Zaluai, Rico 
Arabv, Riomar, Levino e Clicnto. Na curva, Lo-
conde foi mais exigido, apioximando-se de Ru-
thurkan porém ,  no inicio da id d, desgarrou, 
deixando urna brecha, por onde enveredaram 
Egoismo e Elman. O primeiro, mris feliz, pas-
sau antes do outro e assim Elman foi algo pie-
judicado, ao tempo em que Loronde não mais se 
recuperava. Daí pala cliiini e, Egoismo assedioi 
Rei hurkan, travando-se forte lula. Apo:- 1 1 (ii- 
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Egoisino saiu (Ia c3rca e em-
I)tr('IIL (Ofl Iirthurkiii, tra-
vando iIIIr(1iL1L hulii. 	Iini.ui 

dela) is, atacado 1)01'  I oro juta 

minado lranearnente o adversário, Egoismo foi 
surpreendido pela reação de Rei hurkan, que por 
pouco não voltou ao pôsto principal. A vitória. 
de Egoismo foi postivada sõrnente após a consul-

i ao 'phol o('hart' '. Zaluar, correndo bem no 
final, livrou pequena vantagem sôbre Elman, o',j-
k, nclo assina o 1 (a'ceiro lugar. 

Resumo técnico 

PRÉMIO OUTONO (animação) - 1.300 
meti os (grama) - Para potros nacionais de 2 
anos - Prêmios: Cr$ 1.600.000,00, sendo Cr$ 
1.000.000,00 ao primeiro colocado; Cr$ 300.000,00 
ao segundo; Cr$ 200.000,00 ao terceiro e Cr 
100.000,00 ao quarto. Aos criadores, 10  

1. 	LCOTSMO (rnasc., cast., 2 anos, de São Paulo, 
pai' Alberigo e Urgência, (lii sra. Zélia Gonzaga 
Peixolo d1" Castro); Carlito Tiihoi'da, 55 quilos. 

co 	li,LTIIUR1ÇAN 	ina'ie., alazão, 2 anos, de São 
Paulo, Por John Arahv (, Ttii'khnn Lass, do si'. 
Anlun,o Sallum ) ; Juao M. Àmoi'im, 55 quilos. 

2. 1. ZALUAR (masc.. casi., 2 anos, de São Paulo, 
poi' 1'hoo e Sumai ia. do sr Theol onio Piza de 
Lm-w; Dendico Garcia .58 cliiilos. 

1. 	ELMAN masc., casi., 2 anos, de São Paulo, 
por Minclaui'o e Vaga, do SI ud Santa Thei'ezi-
nha ; Picri'e Vnz, 37 quilos. 

5. 	LO('ONDE masc., cast., 2 anos, de São Paulo, 
p01' Uui'pham e Cadência, dos si -s. Almeida Pra- 
do & Asitinpcão ) Francisco Irigoyen 53 quilos. 

(° 	RIOMAR 1 ma ec., cast., 2 anus, de São Paulo, 
pai' Noi'dic' e N:ilneh:i, do SI u(l PolaI'is ) 	Luiz 
Rigoni, 55 quilos. 

Pouco dej)oio dos 300 nu'I los, Egoistuo ainda não passou 
por Rrthui'kan, qu resiste. Z:iltiar, avança aberto. 
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Na Iti',e final, lii'IhurLan, com .João M. Amorim enil elegani-
ti 	io,ii'iio, 1' 'dtn anla a l'goi,niio, ( 'anho Tinbonla «tio 

	

tojil.. 2 anos, 	lo 	aii 19it1- 
lo, p,1 	Jolui AI ;11)\ 	o 11'iiiiait) 	Aridiy 	do 
Poltn'is 	Ui'ias fluono, 55 quilos. 

5. 	L1:vlN( ) 	mao., cast., 2 anos, lo São Paulo, 
flui' Tiiii'pham i Scotiish Dilomma, do SI tal Feti-
('til 	FSlson Amorna, 55 quilos. 

( )N 	!flas(',, casi 	2 tU1O, 	li' São Paulo, flui 
1 Iaiiiiltiiii 	o 	X'tlI'!i, 	li) 	511(1 	Svl 	ia 	,\li'kisittti 
.\rtin , 	. 1,) 	(f iii 05. 

( 'LIANTO 	niaso., alazão, 2 tinos, II)) Pa'inii, 
fJüi' COa1'i'/(' o 11h lora, iii 	SI iI(l 	Pi'i'I O 1' ((tio 
JOSO Silva l',,55 (tinias. 

Tempo, 7)'' e 1 10 (grama leve) - Difo-
i'encas : focinho e quatro corpos e um quarto 
Criador, Haras Mondésii' (si'. Antonio Joaquim 
Peixoto de ( 'astri> •J1'. ) 	Ti'ein:idor, Mái'io do 
iInii'idi. 

O ganhador 

Egoismo ostreou em 1.000 metros, vencendo 
em (11'' e 7 10 uma elimi na) oi'ia comum, na qual 
suplantou Zenabre, Gold, Inship e outros mais, 
deixando a clara impressão de que o aumento da 
(listáncia deveria beneficiá-lo. Voltando a correr 
tini más depois, no Clássico Ti radentes, inalogi'oti, 
ainda que tivesse chegado a pouco mais de três 
sapos do g:inhtuli a' '/aliui i'. 1'Sil 1011 então 0111 

.4'  

do' 

(lua) lo, ('ondulo bem no ai'i'emat e, in:ts sr'In tem-
1)0 pala desenvolver atropelada mais eficiente ia 
que, no inicio, não acompanhou de perto os pi'i-
melros. Na sua apresentação seguinte, agora em 
1.300 metros (100 metros mais), venceu EIm:in, 
Levino, Ox e outros, com cxl i'ema facilidade, mar-
(ando 80" e 5 10, na grama leve. Finalmente, 
atuando no ''Outono'', aproveitou bem a oportu-
nidade, já que levava tios quilos menos que Za. 
luar e dois em relação a Elman. Mas não se 
pode dizei que tenha sido el e o fatoi' único de 
seu triunfo, pois urna coisa ficou bem clara: o 
vigoroso potro atravessava fase fi'aneamonte evo-
lutiva e tinha tudo pala disputar ;i liderança da 
go rasão. 

Egoisnio pei'lence à primeira geração do 
pi'ern:itui'arnen te desaparecido AI hei'igo, o espIei o 
,lido filho de Traghetto, importado pelo 1-laias 
Mondésli' e que, por sua origem, deverá 1 i'insmi-
tu' resist éncia antes do tudo. 

Pelo lado materno, Egoismo pi'o\ ém de Ui'-
géticia, égua clássica e illhn de Svalloe1' 'la ii, 
cuja produção na fazenda de Lorena é esta: 

13531 	Ci'eonte miose., i'tist., 7 1 1 i, un' ~W) 
19);)) 	l)endi'ia 	1 dono, ('lis! .31 _l))i, 1101' Pi'osiioi' 

1961 	l'loisrno 	1 inasc'., 	i'tisl .11 lOi. 	jiol'  

1962 	l''ÔIliii 	lolil,, 	i'sl .1(1-3m), 	101' 	.'\liii'ri;o 

191;3 	(2inoii ti 	foni, 	'ol , 70 Si, 	ioi 	,\lbei ii"o. 
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Amplo dominio exerceu Cajado: 

Biazon foi facilmente derrotado 
O lurf nacional jamais esteve divorciado dos 

grandes acontecimentos cívicos. O seu rico ca-
lendário clássico está repleto de provas que lem-
bram datas, fatos e vultos expressivos da histó-
lia pátria. Assim, não admira que o Jockey Club 
de São Paulo haja instituído o G.P. Vitória da 
Democracia, destinado a comemorar também nos 
circulos hípicos a revolução democrática que ar-
rancou o País das garras do comunismo e concre-
tizou de forma plena os desejos do povo. 

O G.P. Vitória da Democracia reuniu a maio-
ria dos melhores animais das pistas brasileiras 
ria atualidade, acolhendo as presenças tantos dos 
potros de três anos quanto dos animais de mais 
idade, sem exclusão até mesmo de um animal de 
seis anos. E a vitória tocou a um parelheiro de  

indiscutível classe, o que foi tantas vêzes compro- 
vado inclusive no exterior. Trata-se de Cajado. 

O percurso 

A partida não foi demorada; embora bôa, 
Jadilia, logo depois, se atrasava, vitima das pró-
prias baldas. Narcel apareceu na vanguarda, 
prontamente perseguido por Iroquês e Janjão, en-
quanto mais atrás, em um grupo compacto, cor-
riam Scherzo, Loanza, Golf e Palace. Na altura 
dos 1.300 metros, Narcel esmoreceu completa-
mente (vinha de cura e voltou a sentir), enquanto 
Iroquês e Janjão prosseguiam lutando, escassa-
mente separados, com Loanza próxima e os de-
mais agrupados. No meio da curva da Vila Hi-
pica, Iroquês se desprendeu de Janjão e Loanza, 
ampliando sua vantagem, enquanto Scherzo e Ca-
jado, deixando o grupo intermediário, melhora-
ram ràpidamente. Alcançada a reta final, Iro-
quês procurou fugir dos adversários, ao tempo 
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I( ti 	tLArgent 

Le tiro 

lI(t.'fH,. 	 a, I-'uul' 	- 

Cajado, após a vitória no grande parco instituido pala co- 
memorar a vitória da democracia. Boa a marca: 122" e 3/10. 
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N(,', .11l) Jititi',,', O 	t(itIt' 

(Oh11.t tt(Ii 	o 	Iole, 	rthl.., 	til 

Illexile perseguido por( 

,i(ri.t). 	t>iiiii 	 O. 

(11) (1110 11l1:a) (5 000 (SOl 1 )1O(( 4 	iv l0(Il 	(d 

jido, contudo, forçou e, em frente ão 

1)sOu pala a vaneuarda ; dai para diante, o fi-
lho de Nave aumentou sua vantagem e alcançou 
folgadamente disco, com ação soberba. A Via 
foi então travada apenas pela posse da dupla 
Iroqus, duplarnente assediado por Biazon (que 
fez iande atropelada) e Seheizo, a ambos cedeu, 
lendo Biazon 01)1 ido o oeunílo 1usai, no que 4j 

ajudado pelas ha Idas íio (-11eiz( 4. 

Resumo Técnico 

	

(J)• VITORIA DA D1J'vIO(1L\(ij\ 	ãou 
metros (grama) 	Paia produtos de 	e mais 
anos 	Pirios : (i,,  8.37ã.000,00, sendo ( r 
).00P.00í),Oo ao primeiro colocado; Ci ...... 

1 ..)ÜOOÜf).O() ao segundo; Cr' ,, 1 .000j)flO,O() ao 1 
eeiio ; C'rr OO.00O,OO ao (luali o; Cr$ 2 ,-)0.000 ,0H  
ao (luili o. 	Aos (riadoles naeioilaio, 1 ()' 

4 

Na ponta, Cajado ido aio, luz t'-

1)1, O. a,iei,aiios, tii(ivaiito 

ioqin.. Seiw1.ZO 4' Bttioii lu-

1 

1111 
 ttlt ti upla, l', '((II 141 
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15' 

- (' AJADE) 1 mase., clst., 4 anos, de São Paulo, por 
Swa]loiv Tail e NaVe, CIO Stiid Pelicano); Josã 
Alves, 60 quilos. 

2. ° 	BIAZON (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Astrólogo e Glória, cio S1'. Francisco 0. !  an 
ginestra); Ficielis Sobreiro, 57 quilos. 

30 - SCHERZO lmasc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Hoyai Forest e Scotch Rui, do Stud Sca-
Ora ; Francisco ii'igoyen, 57 quilos. 

1° 	IROQUPS 1 inasc., cast., 3 nono, de São Paulo, 
por Paradiso e Tarentaise, do Stticl MMM. ; Jú-
lio Santos, 57 quilos. 

4° 	'mpatado, URJIAIN ( masc., cust., 6 anos, de Sãe 
Paulo, por Iiarndani e Aureola, do Sliid Santa 
Tlier(,zinha ) ; Pranto Machado, 61 quilos. 

5 ° 	empatado, LOANZA 	alazã, 3 anos, da Ar- 
gentina, por Montmartre e Alabacla, cio 1 - Ia rol 
Prelúdio), Lula Pãgoni, 55 quilos. 

7 ° 	LEQUE 1 masc., alazão, 4 anos, de São  
1101' Moa Chéri e l'at riPa Azul, do si'. Theol ouu 
Piza de Laia 	Dendico Coreia, 60 quilos. 

-- JIARANIRI (=se., na°t., 4 anos, de São Paulo, 
por Mangctai'i e Gargalhada, do Stud Mai'ilia ) 
Alc'kisian Aiim, 60 quilos. 

9. 0 	,JAI)TLIA (tem., cast ., 3 anos, (le SIlO Paulo, paI' 

\dil e Cad4ncia, dos si-s. Almeida Prado & As-
aupmcão ) ; João M. Anioi'irn. 55 quilos. 

10.0 -- LEIGO 1 rnasc., caL., 4 anos, de São Paulo, por 
Moa Chéri e Santa LEi Ia, do si'. Paulo Pira de 
Laia) Antonio )4olino, 60 quilos. 

11 0 	JNTERLAGOS 1 niase., alazão, 3 anos, de São 
Paulo, por Manqtiaii e Cantareile, CIO ar. Ma'i 
Pcrlrnan 1; l'ierrc Vaz, 57 quilos. 

1:4 11 	11(4N BOI INI-JA 1 masc., torci., 4 anos, do laia- 
oS, P01' Ouix'i e Croquete" di Stud Quiproquó); 
1/i lana Anioi'irn, (3)) quilos. 

13,0 - GOLF (rnasc., caL. ...'5 anos, de São Paulo, por 
Flamboyant de F'i'esnay (, Gargalhada, do Stud 
Aranha e Aloisio) ; Nelson Pereira, 61 quilos. 

14." - JANJÃO )masc., alazão, 3 anos, de São Paulo, 
por Jazão e Elite, cio Stud T.1.M.) Urias Bueno, 
57 quilos. 

	

15 . 0 	PALACE (masc., cast., 4 anos, cio Paraná, p01' 

Bahari e Faraway. do Stucl São Vicente); Mar-
dcn Alonso, 60 quilos. 

	

16. 	NARCEL (masc., cast., 3 anos. de São Paulo, por 
Moi'umhi e Escai'céla, cio sr. Paulo José da (-',oa-
ta); João Carlindo, 57 quilos. 

- QTTEISTO (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
p0' Lucidon e Lousiane, do 1 laias Iãi t( , nte); 
Omái'io Reichel, 57 quilos. 

Tempo, 122" e 3 / 10 (grama leve) 	Dife- 
renças: três corpos e dois corpos -- Criador, Tia-
ras Mondésir (si'. Antonio Joaquim Peixoto de 
Castro Jr.) - Treinador, Joaquim Bueno Gon-
çalves. 

o ganhador 

Cajado tem sido um dos melhores cavalos 
nacionais das duas últimas temporadas. Sua 
campanha foi iniciada com a vitória no Herculano 
de Freitas, para potros inéditos, em 1.400 metros. 
Não obteve colocação no Prémio José S. Quinta 
Reis, em 1.500 metros (areia), ganhando, a se-
guir, uma prova comum, suplantando Leigo, para 
quem haveria de perder o Prêmio José de Souza 
Queiroz (1.800 metros, grama pesada). 

No ano seguinte (1963), Cajado reapareceu 
110 Troféu Fábio Prado, que levantou brilhante-
mente (1.609 metros), mas não obteve colocação 
no G.P. Outono, corrido na Gávea. A seguir, Je- 

Nas pedras de aI)regOaÇões, Cajado trai, assegurada a 'itó- 
ria. Biazon em segundo, com Scherzo e Iroquês a seguir. 
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Iloi dos \ I1('dors,( lirzo vi,  uza a i nha 	:u 1 
(010 	(Jilagiul 5O1H( 	1'()1ucs, loiri, 1'('q u4. ( 

canino o G.P. Anlonio Piado ( milha e grama), a 
primei ia das provas internacionais que haveria 
de conquistai e cine roi dispo) ada na semana do 
G.P. São Paulo. Levado então pala a Argen-
tina, ali obteve um triunfo espel ocular, nos 1200 
metros do Picmic Internacional "Primem Jun-
ta", comprido na grama do Hipódromo de San 
Isidro. De volta ao País, apareceu no G .T. Bua-
sã, mas não houvera tempo suficiente pala es-
iend'-lo; não obstante isso, foi o terceiro coloca-
do, pci dendo a dupla no "photochart '. A prova, 
coniu rindo esta 10 lembrança de todos, foi le-
va ulado p01 um claque autentico: Cencero. A 
seguir, Cajado atuou duas vézes na grama anor-
mal, 1 erieno onde sempre sofreu enorme rebate 
110 sua produção, e assim nao foi além do quarto 
li gol no G.P. 29 de Outubro, não se colocando 
no G.F. Presidente cia República. 

Na atual temporada. Catado, no leapalel ci, 
foi o segundo colocado no Piarnio Quiboi (ameia), 
('ntl in(O em 1 erceiro no G.P. Governador do Es-
tado, não obstante o estado anormal na raia de 
grama; em seguida, triunfou no G1. 14 de Mar-
co, derrotando Scheizo, Kebir, Leque, Palace e 
Ou) FOS mais, com grande facilidade, em 13C e 
2 10 pala os 2.40(1 metros na areia leve. Inscri-
to entoo no G.P. São Paulo, em cujo campo apa-
recia como maior esperanca cia criação nacional, 
ficou impedido de corresponder, pois a raia da 
grama, em péssicas condições, comprometeu sua 
peiformanrc. Ei ilolmclll e, :ftl.i()li de lormii es- 

plendida no (V il. Vitória cia Democracia, tol ali - 
zancio, em 16 apreseni acões, das quais 7 t ians-
formou em vilórias (3 clássicas, urna em Grande 
Prémio de ocasião, duas em provas de animação 
e urna comum) obtendo 2 segundos lugares, 2 
terceiros e 1 quarto com prernios que somam 
Cc$ 19.327.00,00. 

Cajado, um dos muitos produlos de classe 
saidos do haras Mondésir, é filho de Svallov 
Tail, animal europeu, importado após urna bii-
]hante campanha na Inglaterra, e da égua Nave, 
nacional por King Salmon. A simples citação 
deste nome, um dos mais extraordinários avós 
de todo o mundo, expressa com justeza a sua 
grande origem. Aliás, no Haras, Nave llrociuziu 
minto bem, como se constata a seguir: 

1013 Zala 	(li)., 	Oist., 	13- -( ), por 	 Ti] 

I7 Ali 	fim., 	(aO -, 	10 7), nor 	rvaJli 	(iii 

1 ]diS \azii 	Ir 	faviii 

- (Ajido 	IlimSC., 	(aO. 	1-7 jiOl 	S\ 	-i](o 	liii 

1116)) 1)eganh:i 	1 !Cm. 	tOI 	I. 	17-7e mr 	QIIi1ooiaO 

11)6] lOto 	rnac., 	nO. 	2-7) pai 	Quiproquó 

1f162 \Tazi i 	(ii 	\\iIO  

11)(13 Va,j 	(10 	Qi:ipioquõ 
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A estrangeira Protest*_ 

que atravessa fase de 
O prêmio cio animação Paes Carlos Rios ci 

Barros foi uma das provas que o Jóquei Clube de 
São Paulo, era uma atitude pioneira, marcou para 
ser corrida à noite, o que enriqueceu sobremodo 
as reuniões noturnas. Tratava-se de um parco 
para éguas de 3 e mais anos, que nesta tempora ,  
ai contou com as presenças de valôres eslran 
geiros, representados pelas éguas que o turf pau 
, is havia importado. E a vitória, a despeito 
de terem corrido úteis éguas nacionais, tocou 
niesmo a uma das estrangeiras, no caso, Pro 
1'sta. 

O percurso 

A partida foi apenas regular, atrasando-se 
Sumisión. A nacional Neocádia, que moveu un 
ritmo fortissimo à prova, perseguida que foi por 
Myrina, e Snow Way, vindo depois Pata Moura 
Sumisión, Protesta e as demais. Na entrada da 
reta, enquanto Myrina começava a esmorecer e, 
rouco depois, com Snow Way acontecia o mesmo 
:'eocádia prosseguiu correndo forte, tendo Pro 
testa, Cânfora e Pensácola melhorado de posi 
ções. Na fase final da prova, Neocádia deu mos 
Lras de esmorecimento, em consequência do es 
fôrço prematura a que fôra obrigada; assim, asse 
diada por Protesta e Cânfora, acabou cedendo à 
estrangeira, mas conservou a dupla, logrando coe 
ter a nacional. 

Resumo técnico 

PRÊMIO CARLOS PAES DE BARROS Rei 
mação) - 1.400 metros (areia, pela variante) 
Para éguas de qualquer país de 3 o mais anos --
i-'rémios: Cr$ 1.280.000,00, sendo Cr 800.000,01 
à primeira; Cr,` 240.(J)0,00 à segunda; Cr$ . 
160.000,00 à terceira; e Cr$ 80.000,00 à quara. 
Aos criadores nacionais, 10 

1.1 	
PROTESTA ([em., casi .. 3 anos. da Argeni na, 
por Magaht e Prestigiosa, do Hajas Quatro 
Erres) Augusto Cavalcanti, 52 quilos. 

NEOCADIA [em., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por FauNas e L( ,ocádia, do s r. AlC(,  do Francis-
co Maitirjelli ) l)eudico Garcia, 56 (tuilos. 

.3." 	CÃNFORA [em.. cast., 4 anos, de São Paulo, 
Por Sayani e I.ovely Ruhhles, da sl'a. Zélia (Sou-
zagu l'oixolo de Castro) ('aitito Tahoi-da, 55 
quilos. 

ProtsIa, com Augusto ('avaleaiiti, volia à 1-4pesagem, após 
a sua difíeil vitória na prova de altililacão para éguas, 

o ii ,í,i 11 o 

Ia 
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Noocadin io,il e ao (ItI[)0 ikll 

(11IP (li ( ' anfora e I'iott.i a, 

Ltttlnl(», 'UI[ nili 1()i.,itI5t9I 

tina acabou \tn(>.III,) O par>').  

1 11 Pl'N('()1,r\ (f>Ofl., 1(11>/O, 1 	1110, (1>' San PUnlC), 

cor l'al'loliso e Keinlalia, do 	iwl ( ' olhia 	joze 

1'. San1o, iS q)OIOi. 

5 	M('(N'1'1L\\Ã 	la>., ca/I 	3 nioz. do OuiaS, 
do Stail M>>'ajo(; 

rio  

51 	PA'l'A Mi )URA i,'ni., 	4 >110/, (lo 1 	Oral 

(II' do Sul, por (»olz 1' Altinoza, I1>I /1'. Jose Au- 

511/tu iPluz 	Mevei'( 	luSo ('ai Iiii>to. 50 quilos. 

71 	SNOW WAY fim., alazã 3 :m 0 e, (II A>-ce>iiina, 

P0' 51>0V Cal e 1 ,lnn>>, >lo 1  

Mmnoel Boigre. 53 ([(1 10/, 

51 	SUMSIÕN 	'em., coei., 3 aiioe, (1> Argenl tia, 
inc ('ai>'ngo'n e Sai 'mi/e, do SImI \ ai,' tia 1 

l'lepei lar o; Bigmi' (o>>ealve-i . 35 

MYR!NA feio., i>l,iã, 3 1>110/. de São Paulo, por 
('uh;ill ,' 51v 1 O>I, dc, SI (1,1 Seltl)1'li ( ',\nl onio 

1 olmo, 54 (10i10/, 

1 0. 1 > 	llBi.(YI'il ((em,, alazã .3 ((10/, de São Paulo, por 

('ohall (' liét1á(IIetiI)C, di 51 i>,l Seahi'a 1; i,i>iz 00 

goa!, sl (1>010/ 

II.' 	1MO\IiYA ( (em, cosi,, 3 ano. da A> 'liI 1111, 

[lo>' i"ai'eo''tI e Malhava, do 1 [mOe Tlnloneil 01 

juee A1\ e/, 
 

52 quilos. 

Tempo, 83" e 7 10 - (areia leve) 	- Dite- 
t-ancas: ('ah(Aa e uni tluai'tü de corpo -- Criador, 
Mus Argentino 8 A. ( Argeni Pia) - lmpoi'í a-- 
'>lot', iokey ('hib ile K,--to Rio!> 	l'ilia(lü', A1i- 
'i'iiiíl 1-0 lOinios, 

Proteta (le\'e Sei' COlOS adi >'uh'e as rnr'lhoi'es 
(guas u'gent mas, das que foram impor! adIs pelo 
Joekev Club de São Paulo. Elemento menos I»'('- 
(10( 1 (1  do que LOan'/1l e Lausa 1100, p01' exeiriplo, CO- 

agora i se (leS(Í1VOI'>'Vl' deVOti(io, >111 ('01155-

ijueraia, s1O 10(01' com i'ealce lfl (111 Ias piavas (15 

si 131 ii ti eam,ao. 

Trata-se (le uma filha de Magabil (da linha 
'['01 ado-To i'hillon-Ksai'-1-31UIeUt') e que, dia a 
dia, firma-se na Argentina como reprodutor de 
grandes possibilidades fui mas. Pelo lado mal ei'-
no, P1'O'em de Prestigiosa, utia das mui! as filhas 
de Fuli $ail que serve 50111 e\ilO tios hi'as 

gei lii nos, 
 

lendo i'ouvido: 

1553 	Pat'aguai - i (niace., 111/ão. 7-li, per Gaif SiIc'au 

1;(51 	I','l,elel-a 	fem., ('aid,, 2(1-1)1, lor Ci>it 	Sl,'eam 

((50 	F'i>erto Belga - ano (lia/e., 	'llel.. 21)31, por (dili 

Stream. 

11(55 	Vazia de (lulf Stl - el>nI 

1d5 	Puerlo Bico n1aeC., €'>e1., 21 c"), ei (Ouf SIre:ia 

(ILS 	Al,orlii de Otili SI 'lan> 

1(5)1) 	Aho'lun g'>oeoe 	lo (bIt Si 'CI 01 

ISSo 	- Pcoleei:i 	lo.>,. ea- 5. IS-SI, por Siagahil. 

1' i'oI tsI a, c0111 jwIjuc11.1 Nautag4 , iii ,õhrt N eoeád ia, alcança 
ti disco; c111 1 Itt 11(1, 4 , 111 1.c 1LI)iI)it s, ( 'iinfoi't. 
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Inch suplantou Cajado fazendo 

uma exibição de grande classe 
Adiado uma semana, em virtude cia inclusão 

do G.P. Vitória da Democracia na programação 
do mês, o G.P. Antonio Prado, nesta temporada 
sem caráter internacional, reuniu um campo dos 
mais numerosos: éguas e cavalos, parelheiros na-

cionais e estrangeiros, o que lhe deu uma inco-
mum vitalidade. Por outro lado, a vitória coube 
a um elemento do sexo "mais fraco": a esplen-
dida Inch, o que, todavia, não desmereceu as 
atuações dos seus principais adversários, uma vez 

que a pista estava pesada e, neste terreno, Ca-
jado, entre outros, rende menos. De qualquer 
forma, o êxito de classe da valente crioula do 

i-{aras São Luiz foi emocionante, dada a maneira 
como se houve na disputa. 

O percurso 

A partida não foi demorada, a despeito cio 
lote de concorrentes ser numeroso. Cajado des-
pontou primeiro, mas Inch forçou, passou pelo fi-

lho de Nave, e logo abriu vantagem, ficando o 
cavalo em segundo, adiantando-se a Caio, Tagoré, 

Hialeah e os outros, com Kaito e Stepan nos úl-
timos lugares, tendo o último partido com algum 
atraso. No final da reta oposta, Inch ampliou 
sua vantagem, livrando dois corpos sôbre Cajado, 
ao tempo em que Tagoré forçava e passava por 
Caio. Pouco mais adiante, Tagoré, que conti-
nuava forçando, também dominou Cajado, mas 
este, já no final da curva, voltou ao segundo pos-
to, e foi então Tagoré que retrocedeu. Uma vez 
alcançada a reta de chegada, Inch fugiu mais 
ainda, enquanto Caio progredia e ameaçava Ca-
jado, chegando mesmo a livrar pequena vanta-
gem, o que também fez Kaito, em violenta atro-
pelada. Enquanto Inch mais e mais se firmava 
na vanguarda, a luta pelo segundo lugar entre 
Caio, Kaito e Cajado era acirrada. Cajado, rea-
gindo corajosamente, acabou recuperando a du-
pla, mantendo pequena diferença sôbre Kaito, con-
forme mostrou a chapa fotográfica. Caio foi o 
quarto, próximo, e os demais competidores mal 
chegaram a figurar. 

G ai n si lo lo tig ii 
1!y1nriohi 

lIllll 

O'.VI\ 1 ' 1 	I))I 

,\1ar 	'ludor 	1 
I'tla 

A,iva 	BoI,iia 

11111 

(oionii)() 
i.ady 	airri 

J EN,  N 1 DA N G 

RJttl(llor(I 
Da 1111.1 

5hw, 

INCH 

1' lia Ia ris 
1 ,  lia ro, 

(0j)O 	IIow 

,iiviititi 

('ilIiui 
(r,iig au 	Eran 

iti llworry 

- 1 	ll 	Iiiril 
1 fl1111 (1(ilt1 1Muiiiilaz 	1ah1 

RO1 	 'l'1lt 11 

lilI) 	1115 
I.Lpl9' 	iI(lllI 

I'i')ii tililit 

mcli volta (Ia pista, com João Atiioriin no dorso, (lepOis da 
vitória no G.P. Antonio Prado, nunla expressiva atuação. 
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 .ai(I:I da, 'ari 	os ruo- 
eorreiil í's corre n i a u grpado'., 
1 u 1 a 0(10 lwl a ponta 1 ia' h . ('aja-
do, ('aio, kilit() e hahI(lahIar. 

Resumo técnico 

(.P. ANT( )NIO PRADO (clássico)  
metros (grama) - Para produtos de q tia l( riei' 
país, de 3 e 4 anos Prrnios Ci' 4.000.000,0I 1, 
sendo (r3 2.500.000,00 ao primeiro colocado; Ci'S 
750.000,00 ao segundo; Cr$ 500.000,00 ao 1 errei-
lo; e Cr$ 2.0.000,00 no quarto. Aos criadores 
nacionais, 10' 

I'(I1-1 	1('('11., ala/a 	3 1)005, 	cl)' Si))) 	l'iOIl)), 

PE'vIeI' Platiei' e 1\aIi1o'. (lo SI t1(1 Sao lui'i, 

1. 11
('\i() 	1105)',, toi'il., 	1 1)1105, ([e Sal) 	Piiilo, 	po' 
Quiiproqu( e Noticia, (Iii 5111. Z('l)I) COO/gIl Pui-
xoto ([e Cosi 'o) ; ('anuo Taboi'da, (P1 ([Oitos. 

L( )ANZ.\ feni., alaz .3 anos, da Ai 011, fafl' 
MOnI macinc e À]ahada, do 1-lacis 15'elu'udio lati, 
l gola, 55 quilos. 

1 oiios, )I(' Sou 	Paulo, 	101 

SIon ('hei'i e Sutil a lIcita, do 51'. I'aulo 1 1 i/;i (II' 
Pala); 	Antonio P011110, (3(1 quilos. 

7.' 	i)I'FUNG() 	nlasc., cosi ,,3 anos, de Sim 1';ot!o. 
rIo) Füi'I Nui1e011 e Queen F5'c, do Si iii 1Ico-
1 '1/ 1 	( )nifinio Rciehi'l, 57 quilos. 

1 il,\Ll'IAFI 1 fi lo., 	lTola, 4 0)105, 	[e Sf0)  

p0)' Fiarnho' aiii ile 1 1'ii'soav e Pan Aniécico, do 
Si uid Lafa\ cite 	l'Iduai'do te Slenei' 1"''.,oS quilos. 

1,OMP,\RJ)() 1 masc., cast,, 3 anos, de São Paulo, 
1)01' ('oliili )' 1 .Oi'i'i lo, do Stuid Seu Pia 3w11) 
SIuo'e ha ii, 57 utu los. 

5 	'7 

Na 

Ii ai tu, ('0V II' 11(1(1 (II ''.ga r 111(1), lii - 

ta ('0111 1I1(h, pela ponta, ('1)10 

Cajado (-'Ifl te N'ei I'O, 1>( , i-to, pró - 
Xit11() (Ia ('('I'('t) Iflt(II1iI. 
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- KANI)A1 lAR nlasc.. cast ., 4 anos, de São l'uu-
lo, por Faublas e Prosõdie, do 1-laias Paraiso 
João Roldão, 60 quilos. 

11. 	-- I.JLIPUT (mase., alazão, 3 anos, de São Paulo, 
por Patiblas e Carotte. do Haras São Bernardo 
S/A.); Edson Arnotim, 57 quilos. 

12° - TIË:POLO (muse., alazão. 3 anos, de São Paulo, 1)01' Sandjai' e I)isti'ihution, do Haras Faxina 

José P. Santos, 57 quilos. 

13° 	STEPAN (=se., cast., 4 anos. de São Paulo. par 
Sandjar e Herod)açle, do SI ad Piranel); José Osi-

mo Silva F°., GO quilos. 

14.' 	TACORJ ( masc., cast ., 3 anos, de São Paulo, 
por Master Robin e Tagarela, do Stud Sancá 

Alekisian Artin 57 quilos. 

Não correram Sumisión e Biazon - Tempo, 
100" e 9/10 (grama pesada) Diferenças: três 
corpos e pescoço - Criador, Haras São Luiz (sr. 
Hernani de Azevedo Silva) - Treinador, Enii' 

Feijó. 

A ganhadora 

Os animais do caracteristico de Inch, isto é, 
que tem como virtude predominante a ligeireza, 
podem alcançar a distância da milha com sucesso 
mas, para tanto, é necessário que sejam, além de 
velozes, também "duros". A filha de Pevter 

Plal leI', que vinha de ganhai' o G.P. Erasmo de 

Assumpção, em 1.000 metros, pôde abordar Com 

êxito a milha, valorizando o páreo e sobretudo 

valorizando a si mesma. 

Tendo cumprido uma campanha repleta de 

ótimas performances, Inch levantou prêmios no 

valôr de Cr$ 8.170.000,00, dos quais, Cr ..... 

7.200.000,00 correspondem às suas 6 vitórias, e 

os Cr$ 960.000,00 restantes às colocações (três), 

tendo, no total, corrido 13 vêzes. 

Inch é filha de Pewter Plalier, reprodutor 

consagrado, e de Mamar, égua excelente, tp.ie no 

Haras assim produziu: 

1954 - - Cacatua fem., alazã, 28-10),por l'vatei Pia)) 

1955 -- Dibdin (fem., cast., 13-10), por Tévere 

1956 - Enchante (mase., cast., 18-9). por Pewter Plalter 

1957 - Flat Fool (masc., cast., 13-8), por Pewter Plaíter 

1958 --- Gromar masc., alazão, 15-9), por Pewter Platter 

1959 - - Vazia de Pewtei' Platter 

1960 - Ineh (fem., alazã, 15-10), por Pewter Plattcr 

1961 - - Vazia de Pewier Platter 

1962 - Vazia de Pewter Platter 

1963 - - Coberta por Pewter Platter. 

ir 

1 	__________________ _ 5 
À 20)) nivtros do disco, 1 neh , contida, tua titio li a. a ponta,  
com Kaito. 1)01' fora, e Cajado, por dentro, a seguir. 
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em ponto de bala... 

• 	. 	 . 

Cavalos de corrida, passeio e tração, 

potros em treinamento, reprodutotes 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 o apetite e o crescimento, atua como 

tônico geral sendo especialmente indi-

cada para animais submetidos a intenso 

trabalho muscular. Clotiamina-12 pre-

vine as doenças ccirenciais provocadas 

por deficiências das Vitaminas Bi e B12. 
sows  

• . . 	Sçuibb ivathieson 
DIVISÃO AGO-PECUR\ DA 

ERSQuIBR & SoNs,SA MATHIESON 

A 	kao Dç 278 - Tel 61 2I4 - Fd f,1 	EOIJ 	 12 	. 



Nova aquisição 

Tang: uma campanha magnífica 

e uma origem de incomum valor 
L. G. Ribeiro da Silva 

Às oportunas aquisições de Corpora, King's 
Favourite e Beau Persan, que tanto contribuirão 
para os progressos da criação nacional, juntou-se 
depois a Tang, um dos melhores produtos do 
Fiaras de Meautry (França), da família Roths-
child. Trata-se de um animal castanho, nascido 
em 1959, filho do renomado Vieux Manoir e da 
égua Tanina, uma veloz filha de Nimbus (Near-
co), que venceu o "Epsom Derby e atualmente 
é um dos mais destacados reprodutores em ser-
viço no Japão. 

Tang cumpriu expressiva, duplamente apre-
ciável, pois não sômente alcançou vitórias sôbre 
animais de grande fama, mas também, em mais 
de uma oportunidade, servindo de "faixa" para 
o grande Exbury, tornou mais fáceis os seus de-
cantados triunfos. 

Tang estreou aos dois anos e, fato notável, 
na distância de 1.800 metros. Tratava-se do 
"Prix Trespas", disputado em Le Tremblay, no 
qual êle foi o segundo colocado para Edel, mas 
bateu Armistice, além de dezesseis potros mais, 
o mesmo Armistice que mais tarde haveria de  

se notabilizar. Esta foi a unica vez em que Tang 
atuou na sua primeira campanha. Corno é cos-
tume na Europa, tendo demonstrado qualidades, 
foi poupado para a temporada seguinte. 

Aos três anos, correu nove vézes, tendo ven-
cido quatro provas e obtido dois terceiros luga-
res, não se colocando, pois, em três oportunida-
des apenas e assim mesmo em condições muito 
especiais. Assim é que atuou no "Prix des Ché-
vrefeuilles", em St. Cloud, em 1.500 metros, no 
qual derrotou The Warden, Petit Espoir e Pasto-
ne e mais cinco animais. A seguir, apareceu no 
"Prix de Guiche", em Longchamp, em 1.950 me-
tros. Foi o terceiro colocado, batido por Tre-
moio e Moderne, que livraram dois corpos e meio 
corpo respectivamente. Na sua atuação seguin-
te, foi lançado como "faixa" de seu companheiro 
de coudelaria e entrou descolocado. Isto aconte-
ceu no "Prix Hocquart", em Longchamp, em 2.400 
metros. Mas, ao atuar no "Prix Jean Piat", na 
mesma pista de Longchamp e em 1.850 metros, 
Tang provou que podia correr para si mesmo, já 
que, após acirrada luta, derrotou Kiboko por es-
cassa diferença, além de Moderne, Adamastor e 
sete outros parelheiros. Êste triunfo foi muito 
apreciado pelos comentaristas que viram em Tang 

Tatig, legitinio continuador da 
Itaniente qualificada linha-

gem Vien síanoir-Brantõnie-
lla mi lo r(I, é mm onlm de e las,m'. 



tim excelente animal, perfei 1 arnente enquadrado 
nas distâncias de aproximadamente 2.000 metros. 
Após isso, atuando no 'Prix d'Ispahan", ainda 
em Longcharnp e em 1.850 metros, Tang termi-
nou em terceiro, correndo entre doze animais. 
Ao cabo de um árduo percurso, ále foi batido 
poi La Sega, a quem concedia peso, e por Whip-
poorvill. 

A diminuicão cia distância 	Prix ,Jacques 
te Marois'', 1.600 melros em Deauville 	riao foi 
favorável a Tang, que entrou clescolocacio. A 
prova foi vencida por Lebon M.L., seguido de Tie-
moio, Monade e Dieloli. 

O fato de Tang havei' competido com Ar-
mistice na estráia e com Monade no ''Prix Jac-
(lues le Marois', atesta o nível qualitativo de sua 
esfera, pois fsses animais alcançavam altos feitos. 

Atuando de novo em 2.000 metros, Tang 
1 tiunfou duas vêzes seguidas: no "Prix de la Mu-
nicipalité'', em Deauville, e no ''Prix de la Cõte 
Normande", no mesmo local. Na primeira des-
sas provas, derrotou fàcilmente Scotiand Yard, 
Sidi, Estaca e mais quinze animais; na segunda, 
bateu NelI Gwynn, Montepilloy e Scol land Yard. 
Levado de volta a Longchamp, de novo foi apre-
sentado em 2.000 metros, mas como top-'veight'' 
1 61 (1uilos) , do que resultou o seu malogro co) cc  

26 concoirenl es. Medjerda, com 57 quilos, foi 
tmem venceu, seguida de Royal Avenue, Lamen-
to (49,5 quilos apenas) e Enée. Esta foi a sua 
última atuação aos tres anos. 

No ano seguinte 	1963 	Tang atuou cinco 
vêzes, duas das quais venceu. Na primeira de 
suas provas, o "Prix Elf'', em 2.000 metros (SI. 
('louci ) , malogrou, talcez pci' levai 60 quilos, 
lendo vencido Prá Catellan II, seguido de \Vhip-
poorvill, Catilina e Derviche. Mas, a seguir, 
Tang triunfou duas vezes seguidas, ambas em 
Longchamp. Nos 2.000 metros do "Prix de Ia 
Sorbonne'', derrotou Moderne, Navai'i'e e Rosa-
dor. Os quatro primeiros colocados, respectiva-
mente, deslocaram 60, 56, 54 e 52,5 quilos. E 
nos 2.100 metros do ''Pi'ix dl larcourt'' bateu Sol-
1 ikoff, Snob, Tudor Treasure e mais seis animais. 
Nesta oportunidade, correu páso a páso com O 

clássico Soltikoff : 59 quilos, e deu vantagem aos 
demais. 

O 'Prix d'l-Iarcouit" foi uma prova movi- 
mentadíssima, tendo vários animais lutado desde 

partida, entre êles Tang. Quando Soltikoff, 
que foi o favorito, avançou, não logrou alcançar 
Tang. Recorreu-se ao "õlho mecanico'', todavia, 
pois os dois animais haviam arrematado mui) o 
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juntos e a fotografia mostrou vantagem para 
Tang sõbre o esplêndido adversário. Esta prova 
de tal forma impressionou os cronistas franceses 
e os responsáveis por Tang, que ficou decidido 
fôsse êle enviado à Inglaterra para atuar no 
"Eclipse Stakes". Nesta prova, de renome in-
ternacional e no percurso aproximado de 2.000 
metros, o filho de Vieux Manoir obteve o tercei-
ro pôsto, batido por Khalkis, que levava pouco 
pêso, e por Miralgo, o excelente filho de Aureole, 
ganhador da "Timeform Gold Cup" e do "Hard-
wick Stakes", além de ter obtido o segundo pôs-
to no "Ring George VI and Queen Elizabeth Sta-
Içes", "Great Voltigeur" e "Derby Trial", bem 
como o terceiro no "St. Leger". 

Essa prova, na qual Tang correu em pista 
estrangeira e contra animais de alta classe, evi-
dencia que o filho de Vieux Manoir é um cavalo 
de grande categoria, tanto mais que na oportu-
nidade, êle chegou escassamente separado dos 
animais que o bateram, pois as diferenças foram 
de cabeça e meio corpo. E após êle arremata-
ram Follow Suit, My Myosotis, Crepone, Early 
To Risc, Fast Dip e Blanc Bleu. 

Mais duas vêzes correu Tang, após ter sido 
levado de volta à França: no "Prix Gouteau Bi-
ron", no qual êle foi o quarto colocado, e o "Grand 
Prix de l'Arc de Triomphe". Nesta prova, Tang 
voltou a reafirmar sua alta classe, pois nem mes-
mo como "faixa" de Exbury teria sido inscrito, 
não fôsse realmente um cavalo de primeira cate-
goria. Relko atuou como favorito, mas preva-
leceu Exbury decisivamente ajudado por Tang 
que, após os primeiros metros, forçou e passou 
a pontear. Até os 2.000 metros, Tang continuou 
na vanguarda, sempre correndo forte, lançado que 
foi ao sacrifício. Foi apenas depois de percorri-
da a distância considerada de sua especialidade 
que as coisas se modificaram. Exbury, então 
com o caminho livre, levou a melhor. 

Encerrada a campanha de Tang, êle deixou 
registrados os seguintes e expressivos dados: 

	

1.96] 1962 1,96.1 	Totais 	P7 - E'OUO5 

Apresentações 	 1 	6 	5 	15 	368.186 

Vitórias ............ 1 	2 	6 	336.815 

Segundos .......... 1 	 1 	1.600 

Terceiros .......... - 	2 	1 	3 	27.771 

Quartos ............ 	 - 	- 	1 	1 	2.000 

Descolocações 	 3 	1 	4 	- 

Na soma alusiva aos terceiros lugares foram 
incluídos os 12.771 francos levantados no "Eclipse 
Stakes". Vale a pena dizer que o esplêndido to-
tal de 368.186 francos representa a mais alta so-
ma em prêmios ganhos correspondentes aos ani-
mais importados pelo Brasil nos últimos 30 anos. 

Tang é um refôrço precioso para a criação 
nacional, pois foi um admirável especialista em 
2.000 metros, percurso que melhor convém às 
condições do esporte hípico nacional, além do que 
é filho de um reprodutor que hoje também está 

Vieux Manoir, pai de Taiig, filho de Brantôme e Vieille 
Maison, por Fingias, ganhador do «(rand Prix de Paris». 

sendo considerado na Fiança como o pai de ex-
celentes garanhões. 

A linhagem masculina de Tang é a de Eclip-
se, por intermédio da qual se chega a Isinglass, 
cujo filho John O'Gaunt figura no "pedigree" de 
Tang. E outro filho de Isinglass - Louviers 
é também o tôpo de "pedigrees" de campões da 
Alemanha, dado que êle provém diretamente da 
linha masculina do grande Ticino, pai de animais 
de alta classe como Neckar e Nisos. 

Blandford é o campeão que todos conhecem. 
O fato de êle ter igualado a façanha de High-
flyer e Cyllene, produzindo quatro ganhadores do 
"Epsom Derby": Trigo, Blenheim, Windsor Lad 
e Bahram, êste último um "tríplice coroado", per-
mite que seja colocado entre os reprodutores ex-
cepcionais de todos os tempos. E, além disso, 
Blandford produziu na França uma série imensa 
de ótimos produtos, pois muitas éguas lhe foram 
enviadas, uma delas Vitamine, que com êle deu 
Electron (posteriormente foi importado pela Ar -
gentina e, mais tarde, pelo Brasil) e Brantôme, 
que se tornou mundialmente conhecido. 

-A. 

Uma das grandes vitórias de Brantõme foi 
obtida no "Are de Triomphe", no qual bateu um 
seleto lote de grandes ganhadores internacionais. 
E sua produção se fêz notar desde o início tanto 
na França quanto na Alemanha. Neste último 
pais serviu durante os anos da guerra, tendo ali 
nascido apreciável número de seus filhos. Uma 
lista resumida de sua produção obriga que se dê 
realce a: 1 	Alix, ganhador do "Windsor Cas- 
tle Stakes", na Inglaterra; 2 	Monta-nana, que 
foi uma das melhores potrancas de sua geração 
e, uma vez na reprodução, produziu Violon d'In-
gres, Violoncelie (pai no Brasil de Gaudeamus), 
Guérsant (consagrado "milheiro", ganhador da 
"Poule d'Essai des Poulains" e do 'Hardvick 
Stakes" entre outras provas, e pai de Barclay, 
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Iirantõtiie, Pai e avõ ( X ( ( IMin lia I. ganhador (le vinte Pl'Ova 
entre O «UoaI 0a1», «('adian» e «Arco (lo 'Friunfo». 

l;iuie,do 110 "St. Legei" irlandês), e Ocarina (in-
victo (1 pai de esplêndidos parelheiros como Mi 
Carina, Azulene, Barbaresque, Lauso, Faenza, 
etc.) ; 3 - Fiench Kin, égua que produziu Mi-
1 railleuse, ganhadora do ''Park Hill Stakes''; 4 
- Breughel, que além de ganhador, e pai de Ami-
ia, a mãe de Beile Ferroniére, a ganhadora do 
"Diane'' do ano passado; 4 - Caldai'ium, repio-
dutor de êxito ai ualmente; 5 - Pensburv, ga-
nhadoi' do "Grand Prix de Paris"; 6 Aurote 
Boréale, mãe de Le Geogiaphe, Tiopique ("Eclip-
se Stakes'', ''Coronation Ctip'' e ''Pi'ix d'Har-
(-oui't" ) e L'Astrologue. E Tropique, como ga-
ranhão, já deu Tropie Star e Gladstonne; 7 
Kirschfliege, nascida na Alemanha, mãe de dois 
dos ganhadores do ''Derbv" alemão: Kalibei' e 
Kilomelei'; 8 Auld Alliance, a mãe de Tom y  
Lee, ganhador do "Kentucky Derb" e de 377.117 
dólares), além do que suas filhas Omphale e Brief 
(LTandle são ótimas reprodutoras, a primeira, mãe 
de Mareila e a segunda, de Timandra, vencedora 
do "Diane", "Penelope" e "Poule d'Essai des Pou-
liches"; 9 - Dragon Blanc, esplêndido ganha-
dor e reprodutor em serviço nos haras nacionais 
São José e Expedicius; e 10 - Vieux Manoir, 
laureado no "Grand Prix de Paris" e que, reve-
zando-se com Alizier, defendeu com grande êxito 
as côres dos Rothschild de 1949 a 1952, tendo 
depois colaborado com sucesso incomum para o 
fastígio da criacão de propriedade da mesma fa-
mília. 

Vieux Manoir, após ter cumprido uma ram-
panhada esplêndida, foi levado ao baias e, desde 
sua primeira safra, evidenciou ser notável repro-
dutor. Em 1954, dois de seus produtos pontifi-
caram : Mourne e La Ilaar. Aquêle, após ótimas 
demonstrações nas pistas (ganhou o "Prix Ya-
(-ovlef'' e o 'Prix Daphnis" ) , produziu Snob (4. 
colocado n "L'Ai'c de Triomphe" do ano passa-
do), The Slave, Garde-Cwui', Fi'ontin, Nadru e 
May Be. Quanto a Le Haar, fumando-se como 
ga canhão, mais notável se tornou com as proezas 
de Exhury, o melhor dos seus filhos, que levan-
tot 1 O '1 'Arc de Triomphe'' de 1963,   além de 011- 

ias grandes provas. Coni isso, Le 1 iaar foi 
apontado como o melhor reprodutor em serva» 
lia França no ano passado. E não é apenas Ex-
buiy que merece citarão, pois outros filhos de 
Le Haar apareceram com grande destaque, como 
San Roman, Duc de Gueldie, VaI de Loir e Ki- 
1 )OkO. 

No que se refere á linhagem feminina de 
Tang, 'Fanina, sua mãe, nascida em 1 952, aos dois 
anos foi a terceira colocada no 'Piix de 
em Le Tremblav; aos três anos, obteve igual co-
locarão tio "Prix Vanteaux'' e o quarto no "Piix 
du Mont Blanc", ambos corridos em Long-
champ, para, a seguir, ganhar duas provas: ''Piix 
Vaublanc'' (Longchamp) e "Piix d'Astartê'' 
(Deauville), ingressando então tio haras. 

O primeiro produto de Tanina foi Rina, p01' 

Ocarina, que venceu aos dois anos o ''Prix Papil-
lon'' (St. Cloud) , obteve o terceiro lugar no 'Piix 
Gladiatoi` ( Le Tremblay) , duas vézes, e o quar-
o no ''Prix de Svlvie'' e nO ''Prix Honfleui'', am-

bos em Deauville. Aos três anos, sucessivamen-
te, obteve o quarto lugar no "Prix Noix de Coco 
(Maison Laffitte), venceu o "Prix du Chernin de 
Fel -  du Nord" (Chantilly) classificou-se em se-
gundo lugar no "Piix Seine et Mame" (Long-
champ ) e venceu o 'Prix Maurice de Gheest'' 
(Deauvi lIe). 

O produto seguinte de Tanina foi Tassilo, 
nascido em 1958, resultante do seu cruzamento 
com Alizier. Também teve boa atuarão, pois foi 
o quarto colocado no "Pi'ix de J'Ecluse", aos dois 
anos; tia temporada seguinte, novamente quarto 
no 'Pi'ix Cor de Cliasse", levantou o 'Pi'ix du 
Bois Rouadu", terceiro no "Pi'ix de Troar" e ga-
nhou o "Prix Biniou", respectivamente em St. 
Cloud, Longchamp, Deauville e Maison Laffitte. 
Aos quatro anos, Tassilo, sucessivamente, foi o 
segundo colocado tio "Prix Dr. Gazagnaire", ler-
ceiro no "Pi'ix du Port Royal", e segundo flO 

"Pi'ix de Montaigu", disputados tios hipódromos 
de Rarnbouillel e St. Cloud. Finalmente, aos 5 
anos, venceu o "Prix des Vétéi'atis", em Ram-
bouillet. 

O terceiro filho de 'fanina foi exatamente 
Tang para, a seguir, produzir Tanar, filho de Le 
Miar e que, aos dois anos, foi o terceiro coloca-
do tio "Pi'ix des Coteaux" (Maison Laffitte), ob-
tendo dois segundos lugares na temporada se-
guinte no "Prix de Ferrieres" e no "Pi'ix de Bou-
logne", ambos disputados eni Longcharnp, para 
também vencer no mesmo hipódromo o "Piix de 
Sul esties". 

Tanellora, avó de Tang, nasceu em 1912, e 
foi ganhadora de duas provas aos três anos: 
"Prix Pocahontas" (Le Tremblav) e "Prix de 
St. Cyr` ( Longchamp) , bem corno foi quarta co-
locada no ''Prix du Peireux'' (L( ,  Tremblav) . Ë 
filha do esplêndido Vatellor, que tantos bons ani-
mais deu ao tuif europeu e à criarão de todo o 
mundo. Ela já produziu Tanemai'a (ganhadora 
na Itália de duns provas de inipoitfiticia ) , Ta lota 



uso veterinário 

Assoco de Vitaminas do 

complexo B à Vitamina C 

COMPOSIÇÃO: 

Vitaminal31 	....... 100 mg 

Vitamina 	132 ....... 6 mg 

Vitamina 	136....... 8 mg 

Vitamina 	C....... 1.000 mg 

Nicotinamida .....200 mg 

(por Petition, ganhadora aos dois anos nos Es-
tados Unidos, além de haver obtido um segundo 
e um terceiro lugares para, no ano seguinte, ga-
nhar seis provas e entrar duas vêzes em segundo 
lugar e três vêzes em terceiro, sempre correndo 
em provas difíceis, para amealhar prêmios que 
ultrapassaram os 100.000 dólares), Tanina, Tan-
gra, Tandai, Rosarito (vencedor em Le Trem-
hlny) e Tanélia (ganhadora em Si. Cloud). 

BETATOTAL 
f_2('11)ol 1 

Tanagra, mãe de Taneilora, uma filha de 
Moo Talisman, não correu em virtude da guerra; 
contudo, produziu também Tendre Canailie, Ta-
negreilo, Tanapacha, Boutade, Tanakinh, Talis-
man e Eternel Retour. 

Quanto a Tanagrello, filho de Lovelace, foi 
excelente ganhador, uma vez que venceu o "Prix 
de Trouvilie" (Deauville) e o 'Prix Melbourne" 
(Le Tremblay), além de ter entrado em segundo 
no "Derby" francês vencido por Bey, bem como 
no "Prix Lupin"; e terceiro no "Grand Prix de 
Deauville". Aos quatro anos, venceu o "Prix 
Bend'Or" (Le Trernblay), "Prix Nimbus" (St. 
Cloud), "Prix Prince de Gailes" (Longchamp) e 
"Grand Prix du Printemps" (St. Cloud); foi o 
segundo colocado no "Chippenham Stakes" (New -
market) e o quarto no "Grand Prix de St. Cloud", 
levantando prêmios no valor de 3.373.578 fran-
cos. Hoje é reprodutor. 

No que se refere a Tanapacha, ela venceu 
uma prova aos dois anos e obteve um quarto lu-
gar e, aos três anos, ganhou duas vêzes e obteve 
cinco colocações. 

Boutade, Tanaking, Talisman e Eternel Re-
tour obtiveram vitórias e colocações. 

Théodora, mãe de Tanagra, era filha de Kir-
cuhbin, e além de havei' vencido aos três anos o 
"Prix Felton", o "Prix Tibre" e o "Prix Predica-
teur", foi a segunda colocada no "Prix Roxela-
ne' e "Prix Maximum" e a terceira no "Prix 
Zariba". Ë a mãe de Tiberius, por Mon Talis-
man, ganhador da "Coupe Internationale de Can-
nes" e de outra prova aos cinco anos; de Fon-
dOr (ganhador), de Titan e Tenebreuse (por 
sua vez mãe dos ganhadores Tiaret e Turlutaine). 
Théodoi'a, pelo lado materno, nasceu de Toison 
d'Or, cujo filho Thermidor ganhou 11 provas, e 
que é proveniente de Alcãntara II e Mandane, 
uma égua inglésa importada no primeiro quartel 
dêste século. A citada Mandane é filha de Mar-
co e Mandorla, por Hampton e Almond, por Ma-
caroon. Ela deu alguns úteis ganhadores, entre 
êles Mirabolante (5 vitórias), La Malibran (2 
vitórias), Mandore (20 vitórias) e Melpomene. 
Trata-se de um ramo da família 4 que até agora 
tinha como seu melhor representante o cavalo 
Tetrameter, ganhador e reprodutor. 

Diante do que ficou exposto, não admira que 
a vinda de Tang para o Brasil esteja sendo cer-
cada por alta soma de esperaneas, uma vez que, 
além de esplêndido corredor, êle tem em seu 'pc-
digree" urna série brilhante de "racers": Isinglas, 
John O'Gount, Swynford, Blandford, Brantõme e 
Vieux Manoir. 

APRESENTAÇÃO: 

Caixas de 10 ampôlas de 200 cc 

•c.-- 

Tônico geral. Indicado especialmente 
para animais submetidos a intenso 
trabalho muscular e para animais 
em recuperação. 

LABORTERÁPICA-BRISTOL S. A. 
Indústria Quimica e Farmacêutica 

RUA CARLOS GOMES, 924 (Santo Arnaro) 

Telefone: 61-1151 	-- 
	 SÃO P A li LO 
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Leilão de reprodutores, 

rumo certo de progresso 
Dos dias 14 a 20 de abril, o Jockey ('1111) ile 

São Paulo, através da Comissão de Fomento, i'ea-
lizou no Parque Fernando Costa (Água Branca) 
o leilão de reprodutoras e garanhões, pondo em 
pratica, como sempre tem feito em tôdas as ven-
das de animais, de dois anos ou não, um cómodo 
sistema de tinanciamenlo à disposição dos cria-
dores. 

As vendas de animais destinados à reprodu-
ç'ão, feitas 'ao batei do martelo'', é coisa relati-
vamente recente em nosso Pais, mas é prática 
tão antiga quão exitosa nos mais adiantados (en-
1 i'os hípicos do mundo. 

Os progressos alcançados sucessivarnente pe-
los leilões de reprodutoras e garanhões, que o Jo-
ckey Club de São Paulo continua patrocinando 
sem esmorecimento, seguro de que assim está 
contribuindo para a evolução da "eleva--c'' na-
cional, atestam que, dentro de poucos anos mais, 
tais vendas alcançarão também no Brasil o pleno 
exito que as caracteriza no exterior. 

Os leilões de 1964, feitos em cinco etapas su-
cessivas, tiveram resultados auspiciosos se com-
parados com os obtidos no ano passado e 
sentam promessa clara de auto-silpereçi)0 I1() 010) 

prOxillio.  

PRIMEIRA NOITE 

.JocL.'eij Gil) 1) (Ic Suo P00 à) 

LUCIDON, masc., cast., 1954, França, p01' 

Alvcidon (Donatello II) e Lucinda, porJock e 
La Divine, por Fali' Copy, ao iIai':is Patente pci' 

RtoI Rio'e 

ILC1 IA, tem., cast. escura, 1 952, São Paulo, 
p01' Red October ( Solario ) e Estirpe, por Santa-
i'ém e Navette, p01' La Fayette. Servida p01' 

Takt. Ao Stud São Lázaro por Ci'S 400.000,00. 

IRVANA, tem., alazã, 1952, São Paulo, p01' 

Reci Octobel' ( Solario ) e Ivana, p01' Roval Dan-
cei' e Thei' She Goes, por Cali Boy, Servida p01' 

Pelei - 's Choice. Ao 1 Taras São Luiz p01' (r . 
1.o0.000,00. 

NANDAIA, tem., cast. escura, 1957, São 
Paulo, p01' Red Ocl obei' ( Solai'io ) e Lavi fiO, 1)01' 

Roval Danc'er e Little One, por Daneing F'looi'. 

Servida por Ai rvial000t. AO 1-1a1as ileva p01' 

Cr ::1 50.(iO0,( 10. 

JAQUIRANA, fem., casi., 1953, São Paulo, 
por Red October ( Solario) e Ivana, p01 Royal 

Dancei' e There She Goes, 1)01' Cail Bov. Servi-
da por Go-Drake. Ao haras São Miguel por ('i' 
300.000,00. 

ARPËGE, tem., cast., 1951, Paraná, por Fas-
tlad ( Fastnet ) e Madame Victoii'e, por Victi'ix e 

1 Iatpin, 1)01' Stefan the Gi'eat. Servida por Fairy 
lÇing. Ao Raias Montenegro 901' Ci' 210.000,00, 

FAINA, tem,, alazã, 1949, São Paulo, por 

Red Octobei' ( Solario) e Doi'milona, por Socorro! 

e Doi'midera, por Sandunguero. Servida por Go-
Di'ake. Ao Haras Santo Mai'ieta por Ci' ..... 
110.000,00. 

FASTLAD, masc., cast., 1946, França, p01' 

Fasi net (Pharos) e Filie d'Amour, por Puits d'A-

moul' e En Avance, por Radarnés Ao si'. Arcilio 
Martins por Cr$ 320,000,00. 

IJo/'OO'io (/1' V(1.'(0)l('('ll0.' 1k2'(l('e(/() 

DRAISINE, fem., cast. pinhão, 1952, São 
Paulo, p01' Téléféi'ique ( Bactei'iophage) e Gambia, 

p01' Maranta e Congellada, por Sin Rumbo. Sei'-
vicia poi' Aram .Ac) Haras Ti'és Figueiras p01' 

Cr$ 280.000,00. 

Puni Veã/u (le Raros 

LEMBRETE, fem., cast., 1957, São Paulo, 
poi' Bridle Pat li (Bois Roussel ) e Disobedient 
Miss, p01' Figaro e Wavvard Miss, p01' Ri'umeaux. 

Ao Hai'as Santa Margarita p01' (i' 200.000,00. 

Stiul ./1i)U1i0) 

DALAL, tem., alazã, 1949, São Paulo, p01' 

S-11 a1 ou Desagravo (Caaimbé) e Lapi'une, p01' 

Lacio e Gi'arnillita, p01' Roseal Dovn. Servida 

I°" Faii'play. Ao S111(1 Pai nhcvn p01' Ci'$ ..... 
160.000,00. 

lho . ( Is Suo lo Rosa 

ONDULADA, tem., c'ast., 1954, São Paulo, 
p01' Shah Rookh e Sueí3o Azul, p01' Stayei'. Cheia 

de Zumbo. 	Ao si'. Ai'cilio Mai't i115 001' Ci'ít . 
50. ( )0() 00. 
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fiaras São Mirtin 

BARCAROLA, fem., cast., 1960, São Paulo, 
por Barranca Yaco (Bahram) e Maviosa, por 
Water Street e Jalousie, por Pons. Coberta por 
Engrossador. Ao sr. Arcilio Martins por Cr$ 
50.000,00. 

ALLAMANDA, fem., alazã, 1959, São Paulo, 
por Paradiso (Dante) e Mediria, por Water Street 
e Moscardina, por Simpático. Coberta por Vân-
dalo. Ao Haras Ircam por Cr$ 60.000,00. 

Haras Morro Grande 

BELITA, fem., cast., 1956, São Paulo, por 

Bethel (Bahram) e Tordilita, por Buscapé e Ex-
plendorosa, por Pons. Cheia de Rob Roy. Ao 
Fiaras Santa Maneta por Cr$ 250.000,00. 

Ilm*os Santa Therezinha 

UNA, fem., cast., 1953, São Paulo, por Lo-
gend of France (Dark Legend) e Jiga, por Royal 

Dancer e Hazel, por Sir Berkeley. Servida por 
Aram. Ao Haras Maristela por Cr$ 200.000,00. 

COQUINE, fem., alazã, 1951, São Paulo, por 
Panipat (Firdaussi) e Paolina, por Fasínet e Pao-
la, por Monarch. Servida por Melody Fair. Ao 
sr. Lauro Schuck por Cr$ 500.000,00. 

FALUTCHA, fem., tord., 1947, Minas Gerais, 
por Madariaga (Solario) e Capitú, por Galeote 
e Elite, por Misuri. Servida por Melody Fair. 
Ao sr. Antonio C. Salgado Veiga por Ci$ ..... 
60.000,00. 

ZEBRAL, fem., cast., 1956, Rio Grande do 
Sul, por Vagabond II (Astrophel) e Carissa, por 
Taciturno e Canace, por Madrugador. Ao Stud 
Doliar por Cr$ 100.000,00. 

RASTRA, fem., cast. escuro, 1949, São Pau-
lo, por Rosernary Row (Rose en Soleil) e Am- 

SEGUNDA NOITE 
rasta, por Rastilho e Amparo, por Field Argent. 
Servida por Lucidon. Ao si ,  Olímpio Matai'azzo 
por Cr$ 110.000,00. 

Hurus Gonzo 

FLEUR D'AMOUR, fem., alazã, 1953, São 
Paulo, por Simplon Express (Nearco) e Respin-
gada, por Fox Cub e Rutenia, por Parwiz. Ser-
vida por Nailer. Ao Haras Santa Maneta por 
CrS 200.000,00. 

HIDOR, masc., cast. escuro, 1955, São Paulo, 
por Simplon Express (Nearco) e Pene d'Or, por 
Casterari e Pearl Island, por Spike Island. Ao 
Haras Santa Margarita por Cr$ 70.000,00. 

AlLerto Marchione 

FLORENCE, fem., cast. escura, 1953, São 
Paulo, por Good Luck (Goya II) e My Dear, por 
Seventh Wonder e Mermaid, por Waterbiid. 
Cheia de Kalaus. Ao Haras Santa Maneta por 
Cr$ 200.000,00. 

HIADÉ, fem., cast., 1951, São Paulo, por 
Sollum (Solanio) e Giralda, por Sargento e Tana, 
por Sin Rumbo. Cheia de Majon's Dilemma. Ao 
Haras Montenegro por Cr$ 470.000,00. 

Haras Mondésir 

TÔA, fem., cast., 1952, São Paulo, por Va-
gabond II (Astrophel) e Bonne Amie, p01' The 
Phoenix e Bonbon por Concerto. Servida por 
Cadir. Ao Haras São Miguel por Cr$ ........ 
1.550.000,00. 

RESINA, fem., alazã, 1951, São Paulo, por 
Rockfella (Hyperion) e Tirania, por Colombo e 
Roxina, por Diophon. Servida por Quiproquó. 
Ao sr. Antonio Luiz Ferraz por Cr$ 1.500.000,00. 

À persistência (lO .l0('lO',V (liii) 

"('

São Paulo fez coto que os 
I('ilÕeS de reprodutores snlw-
I8ss('In a fase prel litina 1'. 
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nel e Mangerona, por Novell y . Servida por Xii-
vec'o e com cria ao pe' Ao 1-laias Quatro Erres 
l°" Cr$ 600.000,00. 

TERCEIRA NOITE 

[bios Itatinqa 

JOIZELLE, fcm., alazã, 1954, São Paulo, poi' 
Chrislrna's Festival (Tai-Yang) e Cambucã, por 
Shah Rookh e Varzea, por Violaloi'. Coberta 
por \'alnv. Ao 1 laias IDoliar por Crl$ 300.1 )OftOO. 

[lues Ptcntr 

OITERA, fem., casl. escura, 1952, São Paulo, 
por Cartujo ( Cocles) e Itei'a, por Pizai'ro e Aflu-
leia, pai Flutter. Vazia de Lucidon. Ao si'. Ro-
Peito Cabral Brandão por Cr$ 80.000,00. 

OJANDIA, fem., alazã, 1952, São Paulo, por 
Cgelo ( Gi'ingazo) e Ijandia, por Pizari'o e Uma-
lia, por Gi'ingazo. Coberta pr Iror. Ao 1-laias 
Cinamono p01' Ci'5 120.000,00. 

UNIA, fem., cast. escura, 1958, São Paulo, 
por Cai'tujo ou Six Avi'il (Tovn Guai'd) e Uma-
ria, por Gringazo e mana, p01' Precious. Cheia 
de Irou. Ao Miras Santa Mai'ieta por CrS 
250.000,00, 

Stud H.P. 

ELIRIA, fem,, cast,, 1959, São Paulo, por 
Old Gloi'y ( Forrnastei'us ) e Bazuka, p01' Caboclo 
e Gold Fly, p01' Socoi'i'o!. Ao si'. Benedito Ci ri-
1 ra por Cr$ 90.000,00. 

11(1/lIS S() JOSI? e E.i'pedictus 

BULLFIGI-IT, fem., alazã, 1958, p01' Black-
arnoor (Badruddin ) e 1\'Ioggy Mirim, p01' For-
masterus e Bal uira, por Sanarem. Servida p01' 

Fastner. Ao si', Luiz Buccalato por CrS ..... 
900.000,00. 

UNGAVA, fem., cast. escuro, 1955, São Pau-
lo, pci' Foi't Napoléon (Tourbillon) e Oadia, por 
Higli Sheriff e Hardiana, p01' Formasterus. Sei'-
vida p01' Quebec. Ao Stud Polai'is p01' CrS 
1.310.000,00. 

QUARTA NOITE 
P1 'UCï?O Anho aios Lido. 

XASQUITA, fem., cast., 1958, São Paulo, 
por Noi'dic (Relic) e Xareta, por The Dei'by 
Stai' e Fanfai'i'a, por Seventh Wonder, Servida 
p01' Royal Foi'ect. Ao si'. Antonio Luis F5'ii'az 
por Cr5 400.000,00. 

FAVOSA, fem,, casi., 1956, São Paulo, por 
Pharel (Djebel ) e Red Gold, por 1-Junteis Moon 
e Reei Biddy, p01' Tetraterna ,Se i'vida p01' Gai'-
holelo. A Agricola e Pastoril Fazenda Guayça- 
ia Lida. por Ci'S 160.000,00. 

110,155 Co.stelo-.Joçutclio 

PIRACEMA, fem., alazã, 1950, São Paulo, 
1)01' 1-lelias'o ( Foimaslci'iis 1 e Asimsie,  p01' Coro- 

"1 11(1 Bnrn''o e Dou,'ucbo 

BECO, milsc,, loi'd., 1958, São Paulo, p01' 

Pi-osper (Ring Siilirion ) e Carrousel, por Mid-
Dav-Sun e Carrousel, por Mi'. Jinks. Ao 
Avrton Goncalves Fi'Óes por ( 'iS 310.000,00. 

IJLi rio Tu '(Ii'íS Lcltc 

UNICA, tem., toi'd., 1955, São Paulo, por 
Blackamooi' ( Badruddin ) e Fuei'za Bi'ul a, por 
Médicis e Piccolii, p01' Rico. Servida por I)eto-
nadoi', Ao Iliii'as Don Pedi'ito por ('iS ..... 
200.000,00. 

1-bios São Lo La 

ISTO É, tem., cast, pinhão, 195-1, São Paulo, 
por Rlenei'an ( Donateilo II) e Frinc'ita, p01' 

Elec'ti'on e Festive, p01' Barranquci'o. Servida 
por Flal Fool. Ao Hai'as Santa Adélia poi' ('iS 
120,000,00, 

FLUTE, [em., cast., 1954, São Paulo, p01' 

Violoncelle (Ci'anach) e Nayetl e, por La Fayett e 
e Nanette, por Assurbanipal. Servida p01' Pev-
lei' Plattei'. Ao si'. Juquei'ioi'ano Fagundes por 
Cr$ 125,000,00. 

ICAJUPÃ, tem., cast., 1958, São Paulo, p01' 

\Vood Note (Bois Roussel) e Miss Flarne, 1)01' 

Loi'd Flamc e Winsome Miss, por Caerleon. Seu'-
vida por Pevler Plattei', Ao si', Olímpio Mala-
u'azzo p01' Ci'5 120.000,00, 

VALI, tem,, cast., 1956, São Paulo, p01' 

Blackamoor (Badi'uddi ri) e Danae, p01' Fo,'mas-
1 crus e Venus II, p01' Sin Rumbo, Servida p01' 

Pevler Platter. Ao Hai'as São Miguel por Cr$ 
130.000,00. 

Stiid f?u'' 

LIAMBA, fem,, cast,, 1955, São Paulo, p01' 

Red Octobei' (Solario) e Topeza, p01' Tornado e 
Zonza, por Maui'epas ou Vatelloi' Ao Stud PIa-
za por Cr$ 80.000,00. 

HERMIONE, [em,, cast. escura, 1951, São 
Paulo, por Sollum ( Solario) e Faii' 1 lonoui', p01' 

Faii'fou'd e 1 -Iazelloi, p01' Ashtoi. Servida p01' Go-
Di'ake. Ao 1 laias Monl enegro P01' Ci'S ........ 
200,000,00, 

REPASSE 

biu i'(.s ()oao 

BALISTICA, lei-ri,, alazã, 1947, São Paulo, 
por Rao Mija ( Dastui' ) e Ci'eola, por Luminar e 
Esti'ella d'Alva, p01' Zingaro. Servida por Vãn-
dalo, Ao Haras SanI a Mii'ieí a por C1,8. 



Danilo Noschcse 

KORALIA, fem., cast., 1958, São Paulo, por 
Esquire (Solario) e Grey Queen, por Seventh 
Wonder e Aurea Maud, por Truculent. Servida 
por Fairplay. Ao sr. José Paulino Nogueira por 
Cr$ 250.000,00. 

Stnd Chores 

BALDRANA, fem., cast., 1959, São Paulo, 
por Lucidon ou Timão (por Swallow Tail) e Dona 
Bôa, por Sea Bequest e Fugitiva, por Barranque-
ro. Ao Haras Santa Maneta por Cr$ 240.000,00. 

[lojas Mono Grande 

LUMIÉRE, fem., cast., 1958, São Paulo, por 
Parati (Formasterus) e Spark, por Baroda Squa-
dron e Explendorosa, por Pons. Servida por Xa-
véco. Ao sr. Cândido Augusto de Sã por CrS 
95.000,00. 

Nelson Ceirato 

RECA, fem., alazã, 1957, São Paulo, por Pa-
radiso (Nearco) e Historieta, por Water Street 
e La Terreur, por Codihué. Cheia de Major's 
Dilemma. Ao Stud Denise por Cr$ 620.000,00. 

Fel gard Jafet 

RUSALKA, Vem., tord., 1958, São Paulo, por 
Indócil (Antonym) Taitusita, por Marón e Tal-
ters II, por Sans le Sou. Servida por Iror. Ao 
Haras Bonanças por Cr$ 430.000,00. 

Hajas Monte Alegre 

INSUSPEITA, fem., cast., 1958, São Paulo, 
por Red Cap (Fuli Sail) e Nannete, por Formas-
terus e Farrista, por Santarém. Ao sr. Daniel 
de Faria Costa por Cr$ 50.000,00. 

HERCILIA, fem., cast. escura, 1957, São 
Paulo, por Red Cap (Fuli Sail) e Nannete, por 
Formasterus e Farrista, por Santarém. Ao sr. 
Olímpio Matarazzo por Cr$ 60.000,00. 

Stud Assurnpção 

PRETTY BABY, fem., tord. vinagre, 1958, 
São Paulo, por Strong i'th'Arm (Nearco) e Li-
mousine, por Castelo e Moscardina, por Simpá-
tico. Ao Haras Bonança por Cr$ 550.000,00. 

Jose de San pao Moreira Junior 

LANA BIANCA, Vem., alazã, 1957, São Pau-
lo, por Flamboyant de Fresnay e Merveilleuse, 
por Milón e Matungue, por Le Crur. Cheia de 
Hamdam. Ao Haras Montenegro por Cr$ ..... 
720.000,00. 

Mário Tcivcires Leite 

FRIVOLA, fem., cast., 1954, São Paulo, por 
Bambino (Cameronian) e Frania, por Felicita- 

lion e Francesca, por Congréve. Servida por De-
tonador. Ao Slud Plaza por Cr$ 80.000,00. 

UNICA, fem., tord., 1955, São Paulo, por 
Blackamoor (Badruddin) e Fuerza Bruta, por 
Médicis e Piccola, por Rico. Servida por Deto-
nador. Ao sr. José Luiz Guimarães por Cr$. 
190.000,00. 

Jorge da Cuslui Bueiw 

SAVERNAKE, masc., preto, 1944, Inglater-
ra, por Bois Roussel (Vatout) e Annabel, por 
Blandford e Arabella, por Buchan. Ao sr. Da-
niel de Faria Costa por Cr$ 135.000,00. 

Hajas Itatinga 

DAMKA, fem., cast., 1955, por Pe\vter Plat-
ter (Owen Tudor) e Expresiva, por Bleneran e 
Paraguaia, por Trinidad. Cheia de Fastner. À 
Agrícola e Pastoril Fazenda Guayçara Ltda. por 
Cr$ 800.000,00. 

GRAÇA, fem., alazã, 1958, São Paulo, por 
Flamboyant de Fresnay (Pharis) e La Pomme, 
por Cameronian e Honra, por }-Iunler's Moon. 
Cheia de Valmy. Ao sr. Antonio Carlos Corrêa 
por Cr$ 600.000,00. 

JACKET, fem., cast., 1950, São Paulo, por 
Congratulations (Felicitation) e Valerosa, por 
Fox Cub e Venta, por Royal Canopy. Cheia de 
Valmv. Ao sr. Lauro Schuck por Cr$ ....... 
450.000,00. 

0-SAMA, fem., tord., 1959, São Paulo, por 
Ferino (FulI Sail) e Lady Fox, por Fearless Fax 
e Beryl, por Warden of the Marches. Coberta 
por Fastner. Ao Haras Bonança por Cr$...... 
600.000,00. 

QUEEN OF HEARTS, fem., alazã, 1957, São 
Paulo, por Antonym ou Jolly Jocker (Congratu-
lations) e Bright, por Badruddin e Bright Madge, 
por Grosvenor. Servida por Stavanger. Ao Ha-
ras Maristela por Cr$ 600.000,00. 

Stud Vice-Rey 

GO-DRAKE, masc., cast., 1951, Paraná, por 
Admira] Drake (Craig an Eran) e Chateau Neil 
Gov, por Chateau Bouscaut e Charbonniere, por 
Drampremv. Ao Haras Montenegro por Cr$. 
700.000,00. 

Haras São Luiz 

FRIVOLITY, Vem., cast., 1951, Paraná, pai 
\Vood Note (Bois Roussel) e Crafty Clara, por 
Fairplav e Luckv Sue, por Figaro. Servida por 
Flat Foot. Ao sr. José dos Reis Boto por Cr$ 
200.000,00. 

CLOCHE, fem., cast. escura, 1946, Argenti-
na, por Cute Eyes (Amsterdam) e La Cloche, por 
Polemarch e La Luz, por Fúlmen. Servida p01 
Halte-lá. Ao sr. Alfredo Sestini por Cr$ ..... 
750.000.00. 

PERLADA, Vem., cast. pinhão, 1946, Uru-
guai, por Profano (Cute Eyes) e Perlita, por 
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Saliriai' e Shei'ana, 1)01' As ik' Esialas. 	Sei'- 
vida 1)01' Fiot Foot. Ao si'. Cândido Augusto dc' 
Sã por Cr 50.000,00. 

FUNDA, fem., cast. escura, 1949, São Paulo, 
po r Red Oc'toher ( SoIai'io ) e Mil, por Tomy II 
e Mis ,., Floi'ence, por Gingal. Servida p01' Noi -
dic. Ao se. José Luiz Guimarães por ('r 
SI ).000,00. 

.Jo5( Antonio Dois 

ORQUESTRAI, tem., 4m1. , 1991   Sai) Pau lo, 
por Bleneran ( Donatel lo II) e Ul inga, por 1 .e-
geiid of Franco e Beile Arnoiar, por Bellacose. Ao 
si'. Carlos E. N. Batisi ella por Cr5  

11011)5 Sonto C(ndido 

JURUVA, fern., toi'd., 1953, São IMA, por 
Fighting Chance ( Mahmoud ) e Quei'idil a, p01 

Simpático e Carezza, p01' Sauda! ou Pulgarin. 
Cheia de Lucidon. Ao Miras Doo Pedi'ito por 
CeS 675.000,00. 

Jose 1110/10 nu Co 1/)1! /(/0  

XUÁ, fern., cosi., 1955, Sa() Paulo, pui' Pi'os-
por ( King Salmon ) e Dolo, p01' Cienl'uegos e Be-
renice, por Lobezno Ao Hai'as São Joaquim pou 
CrS 150.000,00. 

11(11(15 Mondésir 

ATALEIA, fem., cosi., 1957, São Potilo, p01 

Savani (Faie Copv) e Thi id Pi'ogi'anime, por Do-
nateilo II e Radio Noi'mandie, p01' Mieuxc'é. Seu'-
vida por Prospei'. Á Agrícola e Pastoril Fazen-
da Guayçara Lida. por CrS 1.600.000,00. 

URZE, tem., cost. escura, 1953, São Paulo, 
por King Salmon ( Salmon Ti'out) e Cloche, p01 

Cute Eyes e La Cloche, por Poiemarch. Cheia 
de Zuido. Ao Haras Rio dos Pedias por ( ' 1$. 

L1'350.000,00.  

SILIS, tem., cosi., 1951,   São Paulo, 10)1' Kung 
Salmon ( Salmon Ti'out ) e Bonne Arnie, por The 
Phoenix e Bonbon, p01' Concerto. Cheia de Qui-
pi'cquc. Ao Haras Rio das Pedras p01' Ci'$. 
1.900.000,00. 

CI, tem., c'ast., 1960, São Paulo, por Pu'ospei' 
Ring Salmon 1 e Lm Chormonti ne, p01' Cliiii'-

voyant e Charente, p01' Aol ivari. Cheia de Zui-
do. Ao si'. Carlos Alberto da Costa Mendes p01 

Ci'$ 900,000,00. 

AMBA, tem., alazã, 1957, São Paulo, poi' Vii-
gobond II (Astrophel ) e Traviata, por Legend oi 

Fi'ance e Jiga, p01' Royal Dancer. Servida p01' 

Pi'osper. Ao haras Santa Adélia por CrS 
100.00000. 

ZASTRE, mam, cal. escuro, 1956, São Pau-
lo, por Savani (Faie Copv) e Fontana di Trevi, 
p01' Nearco e Bari'owhy Gem, p01' Hutswood. Ao 
si. Mário Francisco Anlunes por C1'$ 300.000400. 

XiNIC), masc., casi., 1955, São Paulo, por 
Pi'ospei' ( Ring Salmon ) e Palma, por Pei'cehe e  

l'eilit1, 1)0)' St'liiiliiiii'. 	Ao si'. Jauiiil klnik por 
('iS 2(1)1,000,00. 

VENDAS ANTECIPADAS 
IIAI LA, 1cm., c'ast., 195S, São 1) a" 1o, 901' 

2Elyoni (Faii' Copy) e Sica, P0' Ri ig Solnu)n e 
I'alina, pai' Pei'cebe. Cheia de floval Foi'esl. Ao 
si'. Mário d'Andi'éa por CrS 800.000,00. 

URMIA. tem., ('asi. escura, 1957, São i 'aulo, 
poi' Handam (Seventh \Vondeu') e Ei ineelanl e, 
por Brii isli Empii'e e 1 Tornei Flv, po" 1 lcint(i"s 
Moon. Cheia de Coaraze. Ao si'. Mário d'An-
drea p01' C'S 800.000,00. 

FOGASTA, tem., cosi., 11)56, Rio G'ande d 
Sul, por Fairfax (Iluntci"s Moon) e Dogai'ina, 
por Dogari e Norma, pci' Oi'igan. Cheio de AI 
Mabsoot. AI) si'. Mário cl'Andréa p01' CM ..... 
800000,00. 

TITINHA, tem., cast,, 1953, São Paulo, poi' 
Minotauro (Oi'tello) e Helvecio, p01' ()i'an e Me-
i'idiana, por Courtier. Cheia de Idaho. Ao si'. 
Mário d'Andréa p01' CrS 800.000,00. 

DIVINA, fem., cosi,, 1955, São Paulo, por 
,Jabuti (Formastei'us) e Chala, p01' Sea Bequesi 
ou Enigma e Chacai'era, por Pi'onóstico. Cheia 
de Idaho. Ao si'. Mário d'Andi'éa por Cr ...... 

801), 000,00. 

BERBRIA, fem., alazã, 1960, Ai'geni i ia, 
p01' Labi'adoi' ( Penny Posi ) e Berenguelo, por 
Full Sou e Bi'ornogal, por Madrigal II. Ao si'. 
Mário d'Andréa por Cr$ 800.000,00. 

VIOLET, fem., cosi,, 1958, São Paulo, p01' 

Phai'el ( Djebel ) e Lo Parda, p01' The Di'cuicl (' 
Love Bi1'd, p01' Tahir. Ao si'. Mi'ui'io d'Andi'éa 
p01' Ci'S 800,000,00. 

KUMALA, tem., cast,, 1956, São Paulo, pol' 
El Ai'agonés ( Ramazán ) e Cavaigade, p01' Ctil e 
Eles e Colado, por Alan Bi'eck. AI) si'. Mário 
d'Andu'éa p01' CeS 800,000,00, 

NATTY tem., cosi., 1950, São Paulo, p01' 
\Veocl Note (Bois Rotissel ) e Flvshell, por lIot - 
\veed e Flving Shell, p01' Teti'ai ema. Cheia de 
Aram. Ao si'. Mário (1'Ancli'éa por ("8 ...... 

1 UIRE, fem., cal., São Paulo, 196)), p01' 
Cooi'oze (Tour)illon) e Til o, p01' \Vood Nol e e 
I-Ielvecio, por Oi'an. Ao si'. Mário d'Ancli'én por 
CrS 800.000,00. 

1 LOVE, tem,, alazã, 11)6(1, São Paulo, po 
('caI'oze ( Toui'billon ) e Til inha, p01' Minol oui'( 
e Flelvecia, por Oi'an. Ao si'. Mário d'Andi'('a 
p01' Cr$ 800.000,00. 

1 FLY, tem., cosi., 1960, São Paulo, por Coa-
coze (Toui'billon) e Divina, por Jabuti e Chada, 
por Sea Bequest ou Enigma. Ao si', Mário d'An-
di'éa p01' Cr$ 800.000,00. 

1 DREAM, fem., alazã, 1960, São Paulo, p01' 
Lucidon (Alycidon) e Nattv, por Wood Note e 
1'1vshell, p01' Hoi veed. Ao sr. Mário d'Andi'éa 
l°" ('rS 800.000,00. 
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lia (oflIO(lanlente i iistaliulo. 

M1A CULPA, fem., alazã, 1958, São Paulo, 
por Nordic (Relic) e Messina, por Maranta e As-
pasie, por Coronel Eugênio. Cheia de Coaraze. 
Ao sr. Mário d'Andréa por Cr$ 800.000,00. 

Haras Morro Grande 

VOLATA, fern., casi . cima, 1957, São Paulo, 
por Irapurú (Bosphore) e Albertina, p01 Winter-
halter e Truda, por Schiavoni. Cheia de Rob 
Roy. Ao Haras Maristela por Cr$ 250.000,00. 

J mãos Assurnpção 

PASTORA, fem., alazã, 1955, São Paulo, por 
Paradiso (Nearco) e Dalina, por Haro e Da ina, 
por Lord Wembley. Servida por Xavéco, com 
cria ao pé. Ao FIaras Heva por Cr$ 800.000,00. 

QUE BÕA, fem., cast., 1956, São Paulo, por 
Waler Slreet (Early School) e Peniche, por Em-
brujo e Helice, por Hunter's Moon. Coberta por 
Xavéco. Ao Haras 1-leva por Cr$ 800.000,00. 

'l'hrasiibulo Pinheiro de Aib?uJuerque 

ÉPOCA, fem., alazã lostada, 1952,   Sno 1 a 
lo, por Baroda Squadron ( Solario) e Iluminura, 
por Tallboy e Climene, por Bambú. Servida por 
Kraus. Ao sr. Manoel Botelho Rodrigues por 
Cr$ 600.000,00. 

INDUMËA, fem., cast. claro, 1954, São Pau-
lo, por Eclat (Stardust) e Viajada, por Sunder-
land e Cherimoya, por Nerseman. Servida por 
Nraus. Ao sr. Manoel Botelho Rodrigues por 
Cr$ 500.000,00. 

LEORBAN, fem., cast. claro, 1955, São Pau-
lo, por Orbaneja (Goya II) e Balierina, por 1-loly-
well e Fiametta, por Mannamead. Servida por 
Kraus. Ao sr. Manoel Botelho Rodrigues por Cr$ 
300.000,00. 

JUST ROSE, fem., cast., 1958, São Paulo, 
por. Orbaneja (Goya II) e Vihuela, por Witt e 

Bijou, por Bursleam. Servida por Kraus. Ao 
Manoel Botelho Rodrigues por Cr$ 300.000,00. 

GARDINIA, fem., cast., 1956, São Paulo, por  
Wood Note (Bois Roussel) e Coragem, por Bus-
capé e Cimarosa, por Rosemary Row. Servida 
por Kraus. Ao sr. Manoel Botelho Rodrigues 
p01' Cr$ 100.000,00. 

KANDY, fem., alazã, 1954, São Paulo, por 
Solar Glen (Solario) e Wimpy, por Médicis e 
Quincha, por Alan Breck. Servida por Kraus. 
Ao sr. Manoel Botelho Rodrigues por Cr$ ...... 
100.000,00. 

HUNGARIAN RAPSODIE, fem., cast., 1956, 
São Paulo, por Violoncelle (Cranach) e La Peti-
te Impossible, por Maranta e Congeliada, por Sin 
Rumbo. Servida por Lucidon. Ao sr. Manoel 
Botelho Rodrigues por Cr$ 200.000,00. 

NAYADORA, fem., cast., 1956, São Paulo, 
p01 Fighting Chance ou Forestry (Bois Roussel) 
e Cayadora, por Sea Bequest e Payadora, por 
Montefrio. Servida por Kraus. Ao si. Manoel 
Botelho Rodrigues por Cr$ 300.000,00. 

1-Ia as Bocaina 

URIÜNA, fem,, alazã, 1943, São Paulo, por 
Sunderland (Sunstar) e Garter Princess, por 

Knight of the Garter e Sleeping Beauty, por Ro-
se Prince. Cheia de Jocelyn. Ao 1-laras Pirajui 
por Cr$ 250.000,00. 

OKRA, fern., cast. escura, 1949, São Paulo, 
por Maranta (Solaiio) e Vindicta, por Sin Rum-
bo e Ocarina, por Novelty. Cheia de Morumbi. 
Ao Haras Pirajui por Cr 250.000,00. 

fiaras Fortuna 

CANDIA, fem., cast., 1959, São Paulo, por 
Birikil (Biribi) e Capri, por Hunter's Moon e 
Cantata, por Ruler. Cheia de Empyreu. Ao Ha-
ras Pirassununga por Cr$ 800.000,00. 
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IMISS FORTUNA, tem., cast. clara, 11)56, Sou 
Paulo, 1)01' Seventh Wonder (Pharos) e Winter 
Sea, por Winterhaltei' e Sea Nvrnph, por Schia-
voni. Cheia de Empvreu Ao ~m I'iiassn-
nunga por Cr$ 800.000,00. 

Ji]s»olio (i(' ..4litUili(,) A.  

JUDËA, tem., alazã, 1954, São Paulo, p01 

Chrislma's Festival (Tai-Yang) e Derbv Queen, 
por Caaimbé e Quituleira, por Silvei Image. Ser-
vida por Stavanger. À Agrícola e Pastoril Fa-
zenda Guavcai'a Ltda. por Cr$ $00.( )( )( 

P'yoio -1Oh 1101(1.5 Ltcu. 

GARBOLETC), mar(-., alazão, 1957, São Pau-
lo, por Pharas ( Pharis ) e Garbosa Brilcur, por 
Tintor(4to e Lolita, por Era r. Ao si. Antonio 
Luiz Fei'i'az por Ci'5 1 .000-000,00- 

1-lo lOS So a tU Cõnd 010 

CIRCË, fem., cast. escura, 11)50, Argentina. 
por Selim 1-lassan ( Hvperion) e Citronade, Por 
Tonto e Cirnai'rona, por Cinchon. Servida por 
Idaho. Ao Miras São Miguel por Cr'-,  800.000,00. 
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DADOS GERAIS 

Nos leilões de reprodutores de 1 1)6 1 loran 
inscritos 310 animais e vendidos 109; todavia, 
apenas 158 foram apresentados. Foi' outro lado, 
1.1 déles foram oferecidos mim-catálogo e 32 
negociados antecipadamente. 

RESUMO 

1. NOITE - Vendidos 20 animais por ('u 
10.610.000,00, o que clã a média de Cr$. 
5( )3 .050,00. 

NOITE - Vendidos 6 animais por ('r 
3.990.000,00, O que da a média de Cr$ ..... 
665. 0(.)0, ( )( . 

NOITE 	Vendidos 7 animais por Ci'S 
3.250.000,00, o que clã a média de 03. 
461300^. 

4. NOITE -- Vendidos '1 ) animais por (,'i'5 
2.245.0004) )( 9 i) (9Jd dá a média de W. 
224.50(00. 

REPASSE - Vendidos $4 animais por Cr$ 
16.200.000,00, o que dá a média de Ci'$ ..... 
476.767,00. 

VENDAS ANTECIPADAS 	Vendidos $2 

animais por Cr$ 20.154000,(.)0, o que dá a média 
de Cr$ 629.687,00. 

TOTAIS GERAIS - Vendidos 109 animais 
por Cr$ 56.445.000,00, o que dá a média de Cr$ 

526.03:1,30. 
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Foi no Rio, em 1871. Zéfiro ganhou o Prémio Ministério da Agricultura, para 
causar tremenda celeuma. Tudo porque ãle fõra 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 legitimo. O seu proprietário 
ficou aborrecidissimo com o acontecido, recolhendo-se á sua fazenda, com 
Isto dando inicio á criação  nacional -. , que mais tarde se afirmaria em Prima-
vera (neta de Zéfiro), primeira ganhadora brasileira. O fato vem a propõsito 
dos iniimeros Imprevistos que podem ocorrer no turfe -  para os quais O ES-
TADO DE S. PAULO dedica amplo espaço,  contando, minuciosamente, tudo 
o que se passa nesse esporte. Na sua maneira séria e objetiva de bem infor -
mar, o ESTADO regstra. diãrlamente, os grandes e pequenos acontecimentos 
de todos os setores. Porque o ESTADO é um dos melhores jornais do mundo. O ESTADO DE S. PAULO 
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