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ANTERO DE CASTRO 

Através dos anos, têm sido de tal forma numerosas as 
demonstrações do turf no campo do civismo, que o público 
aprendeu 	a olhá-las 	como 	coisa 	comum. 	No 	entanto, 	tais 

NA CAPA manifestações encerram profundo significado, não apenas por - 

ZALUAR. 	esplêndido 	potro 	des- 
que dão ao esporte hípico oportunidades para que demonstre 

cendente de Eboo e Sumatra, por cabalmente sua capacidade de exaltar os fastos pátrios, mas 
Seventh 	Wonder, 	de 	criação 	do também porque servem de veículo para que o público, atra- 
Sr. José Paulino Nogueira de pro- vês do esporte, reverencie as grandes datas, 	os feitos mais 
priedade do Sr. Teotõnio Piza de expressivos e os vultos mais grandiosos da Pátria. 
Lara, treinado por João de Castro 

Godoy, q ue tão bela Campanha já O Grande Prêmio "Ipiranga", uma das provas mais ex- 
cumpriu. pressivas do calendário turfistieo nacional, é também uma de 

suas 	manifestações 	cívicas 	mais 	brilhantes. 	O 	milagre 	cia 
perfeita união entre o turf e o civismo nela encontrou plena 
concretização. 	A 	grandeza 	do 	ato 	cívico 	e 	a 	importância 
do acontecimento esportivo harmonizam-se e mituamente se 
exaltam. 

O "Ipiranga", que é o ponto de partida da empolgante 
disputa da "Tríplice Coroa", coloca em confronto os melho- 
res elementos nacionais de três anos na tradicional distância 
da milha. 	O "Ipiranga", através do tropel dos animais em 
disputa, lembra o ato heróico de D. Pedro 1 que, a cavalo, 
em terras de Píratininga, elevou aos céus o brado de inde- 
pendência do Brasil. 	Assim 	como o 	"Ipiranga", 	que foi 	a 
mais 	importante 	das 	provas 	do 	terceiro 	trimestre 	do 	ano, 
muitas outras, de que é riquíssimo o calendário do Jockey 
Club, são veículos maravilhosos de exaltação cívica. 	Ëste e 

ANO 4 um dos característicos mais nobres do esporte hípico; é um 
dos que servem tão bem para demonstrar que as corridas de 

JULHO cavalos não significam apenas jôgo, mas que êste é, ao con- 

AGÔSTO E 
trário, um mero acessório, 	indispensável todavia para man- 
tê-las. 	E assim sendo, preserva não apenas o aspecto aqui 

SETEMBRO focalizado, mas uma centena de outros mais, cada rim dêles 

DE 1964 mais do que suficiente para justificar o 	amparo 	legal 	que 
as sábias leis do País dão ao turf. 
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• 4 modelos de lavadora 

• 8 modelos de refrigerador 

• 1 modêlo de congelador 

doméstico 

• 2 modelos de fogão 
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lo*iô Valentão obteve vitória em 

tempo recorde para 1.200 metros 
Em tempo recorde, Ioió Valentão venceu o 

Prémio "Luiz Campos Ribeiro", prova principal 
das corridas do dia 4 de julho de 1964. Teve 
percurso dos mais favoráveis, conseguindo pas-
sar por dentro para ganhar por um corpo. 

O tempo de 74", conseguido por Ioiõ Valen-
tão constituiu novo recorde para os 1.200 me-
tros, na raia de areia do Hipódromo Paulistano. 
O recorde anterior (74" e 210) pertencia a Nyx 
e foi assinalado a 10 de fevereiro de 1952. Nyx 
correra com 55' quilos e Ioiô Valentão atuou 
com 55. 

O vencedor 

O vencedor, masculino, castanho, 4 anos, é 
filho de Kameran Khan e Bei'ceuse, de criação 
e propriedade do Haras "Ipiranga" (São Paulo). 
Ë treinado por Carlos Cabral. 

O percurso 

Houdini correu na ponta, com Orbatui' ao 
seu lado e mais atrás Queretaro, Gridge, Quick 
e Ioiô Valentão. 	Na curva da Vila Hípica Or- 
batur igualou a linha de Houdini, enquanto Ioiô 
Valentão progredia junto à côrca interna, firman- 
do-se na terceira colocação. Uma vez na reta, 
Orbatur dominou Houdini, sem luta, mas foi ime- 
diatamente assediado laR 	 TR- 
tiu até as pedras de 
apregoações, 	quando 
livrou 	vantagem, 	fi- 
cando 	a 	salvo 	da 10lÔ VALENTÃO 
atropelada 	de 	Pien 
que teve de se coa- 

Ia0('iIlluiO 	- 	 ( aoto 

tentar com o segun- 19611 - 	 ao 	1 au o 

do 	lugar. 	Oi'hatur Ri, 

mantcve 	o 	terceiro, TIieraii 

com seu companhei- ItafaraIla, 

i'o 	Quarnoclit 	bem 
próximo, 	na 	colo.-a- 
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Resumo técnico  
-. 	 l'liar 	a 

Prêmio " L u í s 
C a m p o s Ribeiro" 	II pauik 

(animação) 	1.200 
melros (areia) -  
Para produtos nacio- 
sendo Cr$ 800.000 ao primeiro colocado, Cr$ . 
240.000 ao segundo, Cr$ 160.000 ao terceiro e 

Cr$ 80.000 ao quarto. Aos criadores nacionais 
i0. 

	

1° 	- 	Ioiõ \7 alenIõo, A. lloIino, 55 quilos. 

	

2.0 	Pica, N. Pereira, 53 quilos. 

	

3 ° 	Orbatu,, J. Pereira, 52 quilos. 

4° - — Quamoclit, J. M. Amorim, 54 quilos. 

	

5° 	Pernóstico, C. Lombardo .52 quilos. 

	

5 0 	Gromai', L. Rigoni, 58 quilos. 

	

6. ° 	Quick Grass. J. Alves, 54 quilos. 

7 °  - Gridge, C. Lira. 52 quilos. 

8.° -- Lombardo, F. Irigoyen, 54 quilos. 

	

9.° 	Houdini, R. Martinez, 52 quilos. 

10.° ---- Tem Tempo, S. Lobo, 56 quilos. 

	

11° 	- Queretaro, A. Cuvalcani i, 56 quilos. 

	

12.° 	Neno, J. O. Silva Filho, 52 quilos. 

	

13.° 	Port Said, M. Borges 52 quilos. 

Nau correram 11 apegi , 1 rond ) lo e Liii o 

Tempo, 74". Areia encharcada. 

lo i ô %'a lo ri tão, eoni fio liii o, bale Pi<' [I nas p i'ox ni iii ad 
tio disco o vvIlev o «Luis C. ILbeiro». 
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La usa n ne suplantou a Neocá* d *ia no 

estilo inconfundível das campeãs 
Quatro éguas estrangeiras e cinco nacionais 

deram característico internacional ao Grande Pré-
mio Luiz Nazareno T. Assumpcão'. As aliení-
genas eram todas argentinas, representantes do 
Iole impor) ado pelo .Jockey Club, figurando entre 
elas a esplendida Lausanne. Entre as nacionais 
figuravam alvuns dos bons valores do momento 
como Inch e Ncocádia. Dsses t1 - és valores ci-
tados apenas J  nch deixou de corresponder, poi 
ter sido alcançada'' em ambos os posteriores. 
Foi uma prova 1 enieamente valiosa. 

O percurso 

A partida foi excelente, tendo logo despon-
lado Abadia II que, não obstante sua natural ve-
locidade, não folgou, pois Lausa nne logo igualou-
lhe a linha. A um corpo atrás, corria Protesta, 
adiante Neocádia, Loanza e Inch. Pouco anl es 
do início da curva da Vila 1-Típica, Abadia II e 
Lausanne continuavam emparelhadas, tendo pio-
gredido mcli para terceiro, seguida de Neocádia. 
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Completada a curva. Lousa une passou p01 Aba-

dia II praticamente sem lula e, uma vez adiante, 

firmando os gilães. não nia is teve cm rkco sua 
vitoria, alcaneaado o disco com alguns corpos de 

vantagem sõbie a iaeiona Leocádia. Esia, pio-
gredi ndo muito nos últimos 23() met los, dominou 
Abadia II com desenvoliura. 

Resumo técnico 

Giande Piénio 'LuizN azii'eno 1. Assomp-

coo (clássico) 	- Caia éguas de 1 e mais anos 
100)) metros  

4.000.0), sendo Ci 2.áOO.00() á primeira colo-
cada, Crt 7ã0.000 à segunda, CiS 500.000 à ter-
ceira e CrS 2ã().000 à quarta. Aos criadores das 
nacionais 1))' 

Lausaline il0ltla à I(l)(s((III, após (hrrotal N(0(a(IIa 

(010 10(111(10(11. ratificando sim s(lp(tcOIi(IadP (111 re as 

(L(II as. 
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Latisa ,ilii' 	itilliU'lIt a 	ii 	vanta - 
gem. Loa n 'ia re nu ti eia e 
eáIlia fi lii 111 -se em se gti IIIIO. 
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Em plena reta fina!, na altura dos 200 metros, ros, Lausa ii o e 
1 ('lii a 	vitória 	assegurada. 	N eocád ia avança  pelo 	centro. 

111 
	 Laiisanne 	feia.. 	i]atã, 4 anos, cia Argenl ina, 

por Cloeworlh e La Savovai'd, do Sr. Alfredo 
Seetini 	Francisco Jrigoyen, 8 quilos. 

2. ° 	Neocádia (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por F'aublas e Leoccolia, do Sr. Alfi (do Fran-
cisco Martineili), l)endico Garcia, 58 quilos. 

3. ° 	Abadia II (fem., alazã, 4 anos, da Argentina. 
por Nake Tracks e Comfama. do Haras Terra 
Franca, José Ozinio Silva Filho. 58 quilos. 

4 ° 	Montemaná (fera., cast.. 4 anos, do Paraná, pai' 
Monter( ,al e lnaya, do Si ud Miragem), Omái'io 
Reichel, 58 quilos. 

5.° 	Happy fera,, caet .5 anos, de São Paulo, p01' 

Mangnai i e 1 ierceus( , , do 1-laias 1 piranga). An 
tonio  Felino, 60 quilos. 

61) 
	Loa nza ( fem., alazão, 4 anos, da Argentina, por 

Montmartre e Alabart. do Haras Prelúdio), Luiz 
Rigoni. 58 quilos. 

7.° 	lnch )fera., alazã, 4 anos, de São Paulo. por 
1-'evtei' l-'iatter e Kamar, cio Haras Sao Luiz), 

JOaO M. Amor'im, .i8 quilos. 

8. 	Famurcinha (f( , rn., alazã, 6 anos, de São Paulo. 

por Kebec e OIei'a, cio Si', Ayi ton Gonçalves 

Fi OeS), João Roldão, 6)) quilos 

0. 1 	Protesta (fera., cast., 4 anos, da Argentina, por 

Magabit e Pr( ,stigiosa, cio Hai'as 4 Erres), Au-

gusto Cavalcanti, 58 quilos. 



U) 	Pelo 	l(fl., C(1t., 4 aflO. tic 	aO Paulo, po 

Prósjai e Platina.(Ia 	ea. Zélia G. Peixoto (te 

(Tatio 	Cailito Tahoi éa 55 quiIo. 

Tempo, 100 e 2 10 ( aieia encharcada) Di-

rencas, vOrios corpos e dois corpos. Importador, 

Joc&ev (TIuh de Sio Pmilo. Criador, 1-lacas lo-

decis ( .L\rgentina 1 'Fieinidoi, Jurin Jos( Gon-
zale. 

A ganhadora 

Lausanne apareceu desde logo, no excelente 
lote de éguas importadas da Argentina, (-onio um 
dos seus melhores elementos. Versátil, tanto 
corre bem adiante como acomodada, tanto rende 
com eficiência numa ou noutra raia firmou-se 
aos poucos como animal de valot. Na verdade, 
o Grande Prêmio ''Luiz Nazareno T. de Assnrnp-
cáo" serviu de base para que ela encetasse i mais 
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1960 	Lauanne (14-2 

F'a ta n poucos metros . Abad ia II e Mo nt em anã Jutam 
pelo 3. 1  lwst() .Asr estantes estão irreiuetlittvelmeiite ba-
tidas. 

valiosa fase de sua campanha, que havciia de 
levá-la à culminãncia de "crack". 

Dona de uma magnífica origem, Lausanne 
é filha do cavalo inglês Closvorth, descendente 
do incomparável Hyperion, com poucos anos de 
sei viço nos haras argentinos, já então reprodu-
lor consagrado. Pelo lado materno ela provém 
de La Savoyarde, uma das inúmeras filhas de 
Embi ujo (Congreve), que enriqueceu as "caba-
fias" portenhas. Só esta oli-em justificaria, co-
mo de fato justificou, a importação de Lausanne. 

O "turf record" de La Savovarde é o se-
guinte: 

O ifl., ciaza, por C1osv0r1 Ii. 

[cm., alazã, por Closwoit li. 

tOl'(l., por Skyi aider. 

fere., alazã, por (iozvort O. 

Lausati ire 

 

1953 	Yapange 24-2 

1954 	La Sal)ia 12-9 

1955 	Savoyano 21-9 

1956 	Vazia de Closwaith. 

1957 	avonette 15-2 	[em., alazã, por C1osvoith. 

1958 	Sahoyana (5-8) 	[em., casi., por Skvraeler. 

1959 	Vazia de Skviaicler. 

chega ao (115(0 (0111 

au pla au tagem sõbre Neocá-
(101, 
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Cajado obteve um novo êxito em 

tempo recorde para 3.000 mts. 

A tencicncia cio turf moderno 	fixar na mi- 
lha e meia a sua di4ância mais longa. Assim 
vem acontecendo cm todo o mundo, inclusive nos 
centros mais tradicionalistas, e ó em 2.100 me-
ios que as novas giandes provas vni sendo cor-

iidas. Isto não quer dizei que páreos em pci-
cursos maioreS acabem 1)01 seV eliminados, mas 
sim que outros novos não serão criados. No tuif 
nacional chegou-se a abolir algumas provas eia 
distâncias alentadas e o Grande Prômio Nove 
de Julho'' ó um dos honrosos iemanescent es da 
sua relação. De fato, a prova citada, corrida 
em 1000 metros, constituiu, na temporada de 
1964, atração especial tanto mais que de seu 
campo faziam parte os esplóndidos Cajado e Qui-
boi', que vinham dando margem a que se alimen-
tassem em tôrno dóles grandes esperanças. 

O percurso 

A partida foi dada cm momento oportuno. 
Despontou primeiro o veloz Quiboi, seguido de 
Cajado, que mantinha dois corpos sôbre Bronx,  

vindo depois Caio, Indômito e Heros. Como Ca-
jaclo não obrigasse Quibor a correr forte no iní-
cio, o iii mo não foi violento. Na primeira pas-
sagem pelo disco, os seis animais estavam sepa - 
rados por pequena diferença. Quase no final da 
primeira curva, Cajado forçou mais e, no inicio 
da reta oposta, iivrou cabeca sobre Quiboi' que, 
todavia, instigado por seu jóquei, logo recuperou 
o primeiro lugar, livrando um corpo. Dai para 
a frente o train" da corl id a  foi consideravel-
rncnt e aumentado, cOilendc) Caio em 1 meeiro, 
com Bi'onx em quarto, mas já distanciado. Nos 
mil metros finais, Cajado insistiu novamente, do 
que resultou uma acirrada luta ciii re Jie e Qui-
bor durante t ôda a curva final. Assim que foi 
iniciada a reta, Cajado impôs sua maior catego-
ria, desprendendo-se do seu adversário e alcan-
('ando o disco com vários corpos de vantagem. 

\ alout 	 Iii o.' ( hiniay 
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CAJADO 
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() ('('eIe11t(' ('ajudo, após 	(-'lt('('I' o G.P. «9 (te .JuJho», 

toita a I'('O'5It!lI. 	José AIVCS ('OTt(I(I'/ilJ I)'tii o filho de 
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Na pril 10 ira pa,ag 0111, Qu ilio r 
6 o líder. Cajado (1 (01 I' 	p10 - 

1110. 

Aparando o ataque final de Heros, com dificui- 2. - Quibor 	masc., 	cast., 	4 	flflOS, 	(lo 	Pai mó, 	p0! 	Ru- 

segundo  dade, Quibor sustentou o segundo lugar. moi' 	e 	Fuji 	Garleiid, 	do 	Stud 	()tro 	Louco, 	Juaii 
oS 	quilos. 

11(105 	mase., 	CosI., 	8 	anos, 	ileS ão 	Paulo, 	lior 

Resumo  técnico Violoncelo 	i' 	Fidjel y 	Night, 	da 	Sra. 	I\nnii 	(1a 'cci 
S. 	Corrêa), 	Dendico 	Garcia, 	62 	qiii los. 

Grande Prêmio ''Nove de Julho' 	(clássico) 4.0  Indômito 	mase., 	cosi .0 anos, 	do São 	1 'nulo, 	por 

- Para produtos de 4 e mais anos - 3.000 me- Adil e Aldaya. dos Sis. Almeida l'i'ado & Asouinp- 

tros 	(areia) 	Prêmios: 	Cr$ 	4.000.000, 	sendo Aleksidn 	Ai lin. 	62 	quilos. 

Cr$ 2.500.000 ao primeiro colocado, Cr$ 750.000 o - 	Caio 	1 masc., 	tordilho, 	5 	anos, 	de 	São 	Paulo, 	por 

ao segundo, Cr$ 500.000 ao terceiro e Cr 	250.000 Quiproquó 	e 	Noticia, 	da 	Sra. 	Zélia 	Z. 	Peixoto 	(II 

ao quarto. 	Aos criadores 10 1 (. Castro), 	Cai-filo 	Taborda, 	62 	quilos. 

1. ° 	Cajado 	(masc., 	cast., 	5 	anos. 	de 	São 	Paulo, 	por 6.0 - 	Ili'onx 	(mnsc., 	alazão, 	6 	anos, 	de São 	Paulo. 	por 

Swallow Tail e Nave, do Stucl Pelicano), José AI- l$]ickarnoor e Quietação, 	dos Miras São Jose 	e 

ves, 	62 	quilos. Pxpedictus 1 	João 	P. Souza, 62 quilos. 

J)l"I!il(iI'..t (•ur\'(' (tiibo r, ('i-
,ja(Io 4- Bronx MãO OS tros 11H-
meiros. 

J , 



Tconpo, 19J'' e 9 ] ) ( recorde oh) ido em pis-
ta de ai eia molhada) 

Diferenças, Oito coipos e meio corpo. Cria-
dor, Haras Mondésir (Si , . A. J. Peixoto de Cas-
tio Junio'c). 'Treinador, Joaquim B. Gonc:alves. 

O ganhador 

O valor técnico do Grande Prémio "Nove de 
Julho'' foi ali amente acentuado pelo lato de Ca-
lado have' Pai ido um recorde muito velho: o de 

Monteieal pala os 3.000 metros, na areia, que eia 
de 196' e 8 10, baixado para 194" e 9 10. 

Cajado tem cumprido  uma campanha excep-
cional, correndo com éxii o tanto nos principais 
hipódromos nacionais civanto no extei'ioi'. En-
tre suas vitórias contam-se o Prémio ''Herculano 
de Fi'eitas" (1.100 metros), Ti'oféu "Fáhio Pia-
do" (1.609 metros), Grande Prémio ''Antônio 
Piado'' (1.609 metros), Grande Prémio "11 de 

Março" (2.400 metros) e Grande Prémio "Vitó-
ria da Democracia" (2.000 mel ros) . Sua vitó-
ria 110 exterioi' foi ohtiçta na Ai'çentina, no Pré- 

44 

() di,'o 	a pi'í dnio. Cajado 
já glilioli. -% RIta v jo'k, 
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mio Internacional "Primera Junta", na pista de 
grama de San Isidro, cujos 1.800 metros foram 
percorridos em 109". 

Inúmeras colocações obteve Cajado, sendo a 
mais notável delas a do Grande Prêmio "Brasil", 
em que foi terceiro, no célebre páreo vencido por 
Cencerro, ainda que não tivesse preparo suficien-
te. Seus prémios ganhos ascendem aos Cr$. 
25.000.000. 

Cajado é um dos melhores produtos, senão 
o melhor do cavalo inglês Swallow Tail, animal 
de nobre origem e expressiva campanha em seu 
pais de origem, e da égua nacional Nave, uma 
das filhas de um dos maiores avôs de todos os  

tempos: King Salmon. Não admira, portanto, 
que uma vez incorporado à reprodução, venha 
Cajado a se revelar tão útil no Haras quanto tem 
sido nas pistas. 

O "turf record" da égua Nave é o seguinte: 

1956 	Zala (13-7) 	fera., cast., por Swallow Tail. 

1957 	Até 10-7 	fem., cat.. por Sva1Io\v Tail. 

1958 	Vazia de Sayani. 

1959 	Cajado (14-7) — masc., east., por Swailow Taii. 

1960 -- Deganha (17-7) - fera., (ord.. por Quiproquó. 

1961 	Eito (25-7) 	ma ,-,c., 1 oid., por Quiproquó. 

1962 	Vazia de Wilderci. 

1963 - Vazia de Quiproquó. 

A vitória de Cajado foi einagad ora. Contido 1)01 José 
Alvos, atinge o disco. Quihor corro oni .°. Iteros uSo 
anleaca. 
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Firmicino Pinto: bonita vitória de 

Royal Flower em 1.400 metros 
Ati ()eciLaldO na u a de cii 'gadii, Roval Fio-

ver vene'.i o Pi'émio 'F'i irniano Pinto'', prova 
peincjpal dae ceia idas de 11 de julho de 1064, 
disi ait adi cm 1 .d( 0 metros e reservada para p0-

tia 1)H IiaeIOFidis de $ ailOs, itieditas. A vence- 
dura lo' bem 	dii iL1$d1  p01 0111011)) Reiehel. 

A vencedora 

Roal Flover, feminina, castanha, 3 anos, e 
filha de AI 1',Iahsoot e Damrriit , criada pelo Fia-
ias ''Pai ente'' (São Paulo) e de PIOPI iedade do 
Stud 'itilial É Irei- 
nada pai Milton Sig- 
Ii) i ( 1 ti.  

ROYAL FLOWER 
( 	ztI,inhlii, 

O percurso 
96 ti 	 lati,, 

Tai'iana 	foi 	111111- liiil0i 

lo 	exigidii 	fOi'O 	('01'- .\lai 	de 

i'ei' na J)ofli.a, ficando j 
AÁ 

JuhiaI)á, 	Coai'azidea, lheri.iiiii 

Eiii'iiii e Ji i'i1'i('11 	nas 
colecaeées 	seguintes. 0'la 	iii lO,el.l 	ti 

Nio 	início 	da 	('ulva, 
Coaiiiziciea 	e 	Jurimi-  
('1 	055) 1dm 	p01' 	J1 m- Riatiti' 

biabií e Ei ''alua e se III' 

aploximai am de Ta- 
i'iana. 	1\'a 	reta, Coa- 

- 
Iuiiii 	n 

I1irilui 

iazidea donii nou Ta- 

i:ressão de que seria a ganhadcra, mas I - oya 1 
Flover apareceu, atropelando com ímpeto, pelo 
centro da raia, chegando a tempo de vencem'. 
Lembéiia ainda con ,,eguiu o terce i'o lugar ao 
passar por Tariana nos últimos metros. 

Resumo técnico 

Prémio ''F'irmiano Pinto'' ( animact'io ) -- 
1 .200 metros (areia) 	- Para potranc'as nacionais 
de 3 anos, inéditas 	Pi'eniios Ci$ 1.600000, 
sendo Cr 1.000.000 à primeira colocada, Cií . 
300.000 à segunda, Ci'$ 200.000 à terceira e Cm' 
100.000 à quarta. Aos criadores nacionais 10 

1 Roy;i! 	Flowei'. 	U. 	R'iehel, 	6 	iiuiIoe 

 C'oaizid( , ,, 1). 	Sil\a. 	cc 	iui1e. 

1. [a:Iélia . A. 	À1 tifi, 	ah 	(j(ii1C).. 

Taiiana. 	F. iiigoven 	5h 	qi!o. 

 ft 	Prail, A. 	(Sivalcanli 	5h 	qniloie 

Juhialn1, 	A. Bolino, 	.))i 	quilos. 

31' l'di ;li 	ui. 	J. Ro!dao. 	56 	qiulo'.. 

- J IIiiIÇ a. 	J. SI. 	A flui im .56 	qi 

Não ('oIIeiarn Pploii(' e I'Silu'ii. 

iii1iil, (i-lndç 	a irn- 	 Tempo, ¶10' e 2 10, 
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A vitória de Enjeu serviu para 

apontá-lo como potro do futuro 

Expressiva vitória obteve Enjeu no Prémio 
"Herculano de Freitas", prova disputada a 12 de 
Julho de 1964 e reservada a potros nacionais de 
3 anos, inéditos. Foi dirigido por José O. Silva 
Filho, que não teve maior dificuldade para le-
vá-lo ao disco vitoriosamente, e Manoel Branco 
foi quem o preparou. 

O vencedor 

Enjeu, masculino, castanho, 3 anos, é filho 
de Beau Prince e Eneida, criado pelo Haras Gua-
nabara (São Paulo) 
e de propriedade do 
Siuci Seabra. 

com muita facilidade. Zumbi manteve o 2.' lu-
gar, embora ameaçado, nos úliimos melros, por 
Jacalli. 

Resumo técnico 

Prémio ''Herculano de Freil as'' (animação) 
1.400 metros (areia) 	Para polvos nacio- 

nais de 3 anos, inéditos - Prémios: Cr$ 
1.600.000, sendo CrS 1.000.000 ao prioleiro colo-
cado, Cr$ 300.000 ao segundo, Crt 200000 ao 
terceiro e Cr$ 100.000 ao quarto. Ao: criadores 
nacionais 10 1 ' 

E IJJELJ 
I8s('IIIIflO 	- 

1. 

	

- 	 tnjii, 	J. 

	

- 	 Zumbi, P. 

(_). 	5]I\ 	1 	.''. 	36 	( 1 111105,  

- 2.' VosSO 	cluilos. 
Epercurso     

1011 	- 	 ão Paulo 3, .Jacatu, 	J. M. 	ii]oi - im. 	56 	(1(111 ( ) 5. 

Fiacre correu na «ose 4° Bombeio ,.J. 	Roldão, 	56 	quilos. 
frente, 	com 	Zumbi irinee 

: , rilicv 

quase ao seu lado, fj_ (lievalier hevalérie 5. 1 -  Lombier. J. 	Alves. 	56 	quilos. 

eando nas colocações 
seguintes Oti, Natu- 

Blaek Devil 6. 0  Oti, 	S. 	P. Dias, 	6 	quilos. 

vaI e Enjeu. 	No fi- ' Bran(I Isabeile 7," Ei'g, 	F. Pores .56 	quilos. 
nal da curva, Zumbi 
passou 	por 	Fiacre, 8.° - Natural, R. 	Machado, 	56 	quilos. 

mas quando alcançou 
lTudor 

 Fiacre, 	J. 1'. 	Souza, 	56 quilos. 
os primeiros metros Fores! Maid 

da reta, sofreu o ata- 
que 	de 	Enjeu 	que, . Jre(ipitatiohI Não correram Odon e Lojio. 

- 

com melhor ação, o 
Elianiel 

(oppélia 

dominou para ganhar  Tempo, 88' e 	410. 	\'eia 	macia. 

s3( 

-ii 

Eiijii atinge o disco com so-

bras. Zumbi chega cli segundo 
(IiStOflCliLdO. 



Neocádia obteve grande vitória 

e novo recorde em 2.000 metros 

I\1úclia veiireu O Premio 	JOii(1uiln da 
Cunha Bueiio'', prova para éeuas nacionais de 
4 e mais anos, disputada a iS de julho de 1 P64. 
O icem de anterior pertencia ao cavalo Fooso 
com o tempo de 1 26 -  e f) 10. 

A vencedora 

Neocédia, feminina, alazã, 4 anos, é filha 
de F'auhlas e Leocàdia, de ciia ão e propriedade 
de Alfredo Francisco Mail mdli (São Paulo) 
Seu treinador e Carlino Au hur e Ioi diril.ida 
1)0V i)endico Cairia. 

O percurso 

Caianio1a regulou um ritmo veloz à eo1ri 
da, eni rando na reta oposta com quatro Corpos 
de vant agem cobre Neocédia, que, 1)01 sua vez, 

eslava a igual diferenca da terceira colocada, 
Paula. A prova não sofreu modificação até o 
meio da curva, quando Ncocádia e Paula se apro-
ximaiarn da reta, Apesar de Paula ter tentado 
alranir Neocédia, esta tinha reservas e ven-
cru bem. 

Resumo técnico 

Pu'eiriio Joaquim da Cunha Bueno'' (anima- 
(:ao) 2. 00() metros Para éguas nacionais de 

4 e mais anos - 
Prémios: Ci'S 

	

N EOCÁ DIA 	1.606.000, sendo Cr 

	

- _luia 
	 1.000.000 a primeira 

colocada, CrS 300.000
- 8o I'auii 

à segunda, (TrS ..... 
200.000 a ierceira e 

f 	l'lia rk 

riitI1 CuS 100.000 à quar- 
ta. Aos criadores na- - 	

''íl cionais 	10 
14 	(Ir £4 

1." 	N(OCu1ia. 1). Gu- 
It44(tt cCt. 	55 	quilo.. 

.' iii t,it 	iii 

.%nlorIirII 2.'' 	PtuIa. 	J. 	(). 	Sil- 
52 	( lUilO. 

I'oxg Io - 3." 	Quintet, 	O. 	Rei- - poIin',ia COeI, 	'IS 	(lUI1O. 

54 	(lIo. 

5. 1
' 	(Tanlaleu, 	J. lã 	Olguiii, 56 	( l [ II 1 O.. 

1)ueno. )) 	qui1o. 

7." 	(':trançoia. O. 	l'ere 	.51) qU]!ui. 

Tempo. 	126' 	e 5 	1).) 	recorde Are ia. 

9. 

N4'oa(Ia iltii'ola latia com 
II iIi(tl kIa(It'. 	1 ai tinia ini 3.''. 

¶ 



Eloquência venceu com facilidade 

e bom estilo o "Gui 	rlherme 
o 

Uma das provas, por ser seletiva, represen-
ta uma das etapas de importância na campanha 
dos produtos de 3 anos, em sua primeira fase, 
é o Clássico "Guilherme Ellis" já em distância 
UM pouco maior, que obriga os animais a mos-
trar algo mais que a simples velocidade. Desta 
feita, a prova reuniu as potrancas que até então 
haviam mostrado precocidade. O seu resultado 
foi o mais lógico possível, tendo prevalecido a 
grande favorita Eloquência, que já havia despon-
tado como elemento de inegável valor. 

O percurso 

Após uma boa partida, Lurfaia correu adian-
te, contudo, não folgou, porquanto a veloz Fala 
perseguiu-a renitentemente, ficando Eloquência 
em terceiro. Da luta travada entre Lurfaia e 
Fala, resultou o prevalecimento da segunda que, 
nos 700 metros, deixou claro que passaria pela 
adversária, coisa que sucedeu na entrada da reta. 
Uma vez adiante, Fala procurou se colocar a sal-
vo do ataque de Eloquência, que já passava para 
o segundo; contudo a tordilha corria com melhor 
ação e, após breve luta, derrotou Fala e foi-se 
destacando gradativamente até que alcançou o 
disco com vários corpos de vantagem sôbre a 

1 I1 	tet ra riu 
Sa 1111011 

II. 1 \ ( '1' ro til 
a a ina riu riu 

s.%I.lON 
('Itarie;' 	O'lhlhv 

'lEal' a 
'lVikl 	.%uutrii 

IIt'it( ii 
Brotli(i,, 	Ritv 

MIRA- Iil 	tif 

iliv 	'ltl ley 
'ulaíva 

ELOQUÊNCIA 
Ila 	til fuuuil 

lIltit Ileitlt 
Ma 1, 

I)0N%'rII,. 

1(1 	II 

DeII(a Ira 
('Ia ri,i',ilnu, 

i)tteeia 	iii 	Ilttuuttitisegtta 

]'h] 	ti . 	li 
.Ja(ls tia vi 

s'ti'lutttitiit 

BRID 

'liii 	Bit's 
.ttltiuit 	ltt'uI 

1 	tli(litt 	Ileir 

('oin (arIiI() TaI)O1(Ia, após a 

1 a 1)0 ( 'I&S(() «( ti ii li e itu 1' 

El lis», Eloquência lotO 1' na a 
lepesageni. 

' - 1 

va 	
1Íi!r»' 	1 
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61111 	iii'lro,,. 	J,iii'faia 	ainda ('oflsl'I'\a a o 	prillll'iI'O 

	

1)0t0 pervQnida j)OI' I"ilia. 	F1.111 t('(l' I'O, I'i011111t1('iiI. 

adversária. Luri aia muni eve um fraco terceiro 
lugar e as demais competidoras apenas fizeram 
núme ro. 

Resumo técnico 

Clássico "Guilherme El lis' 	Para potran- 
(as nacionais de 3 anos 	1.50(1 metros (areia) 

Piárnios : Ci'S 2.100.( 1(0, sendo CrS 1300.0(11) 
a pi'imeil'a colocada, (SS (S. 45(1.00) à segunda, ('r 
300.000 à 1 ei'ceii'u e (As 1 .0.00) à quarta. Aos 
criadores, 10' 

	

laqi i'Siic'io 	cai.. 	1 oi 5.3 	o iia. 	1 	 1 
Pai .  Mi~r (1 Tiotti, iiii Seu. ZSiici (5 1',ixolo cia 
(ia iii e Caïlito THiorcia, iii (1iiiIii. 

2.' 	laia 	1cm., cmii .3 iiiiiio. Se Sai) l'iiiila, poi Noi- 
dic e Hah1i. ilii Si. i5i(iia JmiS da Costa), Liiii. 
Riçoni. 56 qiii5cu 

.1." 	1.111Iiii 	ii'iii.. 	ioiol .3 	iiloc, 	cli' 	são 	Píiii]ii. 	pol 
(Sipaio] 	e 	l(iiiIiiiii, 	iiaii 	Sioe,\!m('iil;i 	I'i)iio 	& 

e .\I'leicin Ai tio, 56 qciilnii. 

cosi .3 aiia., ii,' Saci 	l'au!i, 
pai' i'ei'iiio e AíiS. Alea, 50 SIii,I ISISi. .J0e ,\l\'ea. 
SC iiuilmi. 

.5.' 	.liinciia 	tem., cmii .3 inos. ii' São Paulo, pai' 
e (ia;i]hmUi. 	Ia Sliul 51.51.31.. D'ncli- 
oh  

IR' 	,Jai'aiiá 	tem., alaz5 .3 anua, de São Paulo, imi 
flakelita. da Agia Peciiái'iii Paianapanema i. Ediiai'-

11(1 1_e Meiic'i' I'iftio .56 (iinIaa. 

Tempo, 93' e 3 14 Diferenças, vários cor-
pos e dois corpos e meio. Criador, 1-laias Moo-
dósii» ( A. J. Peixoto de Castro Júnior) . Treina-
doi, Mário de Almeida. 

A ganhadora 

Voltando a moArar qualidade, Eloquóncia 
obteve sua quinta vitória em seis apresentações, 
tendo falhado apenas no Clássico 'Luís Alves', 
sem que nada justificasse o acontecido. 

Ao estrear ganhou no quilômetro, derrotan-
do Fala em 63" e 5 10; depois, no tempo de 82' 
e 6 10, na laia pesada, suplantou Jidra, para, a 
seguir, levantar o Pr'rnio 'Pci neesa Isabel'', em 
1.300 metros, distância percorrida em 81'', im-
pondo-se a Jidra, Fala e outras. Assinalou en-
tão a mais importante vitória de sua campanha, 
no Grande Premio ''João Cecilio Ferraz — , conhe-
cido como "Seleção de Potrancas'. Na oportu-
nidad( ,  derrotou Quem Sabe, Lurfaia, Fala, Jessiva 
e outras mais em 92 e 8 11) unia os 1.500 me-
tios. Toi'nou-se assim líder de sint ala. Final- 

III 



mente venceu o "Guilherme Ellis", aqui focali-
zado, totalizando prémios no valor de Cr$ ...... 
6.300.000. 

Eloquência, animal de físico privilegiado, é 
filha do cavalo nacional Prósper, de prestígio 
crescente, e descendente da égua estrangeira 
Troth, uma filha de Donattelo II, cujo "turf re-
cord" é o seguinte: 

1946 - Vazia de Royal Dancei. 

1947 	Oliza 4-8) 	- fem., alazã, por Ring Salmon. 

1948 - Pao (7-8) 	masc., alazão, por Ring Salmon. 

1941) 	Quilaia (16-10) - 	fem.. cast., por Ring Salmon. 

1050 - Rosada (27-9) - fem., cast., por Legend o[ 
France. 

1951 Sandim 	(8-10) rnase., 	alazão, 	15)1 	Lcgenil 	01 
F'rance. 

1952 - Trela 	(15-9) 	- tem., 	alazã, 	por 	Ring 	Salnon. 

11353 Ulloa 	(6-9) mase., 	cast., 	par 	Legend 	o[ 
France. 

1054 - 	Violeiro 	(16-8) rnaSc., cosi., por Swal low Tail. 

1955 XiOa 	(13-8) rnasc., 	cast., 	par Sxa]lov; Tail. 

1956 - Vazia de Swallosv Tal!. 

1937 Anona 	(4-8) 	- tem., 	cast., 	por 	Saallov, 	lai!. 

1958 - Baixilio 	(11-7) =se., cast., por Prõsper. 

1959 Corte 	(6-7) 	- [em., 	cast., 	por 	Prósper. 

1960 - Sem noticias. 

1961 --- Eloquência 	(9-9) 	- 	[em., 	tord., 	p01' Prosper. 

0 
5 

1UIiIi' .  
4a 	- ' 

- 

— , 	a » 	
' 	 5» - 

5' , 'ta*-", 
• 
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-' 'a- ' 
*5, 	 5'. 	"5' 	 '-' 	»*,' 

	

- 	
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'5"' 	 '.*5, 	
» 	as,,,  

a 	'4 	•,,, 

	

4 	a _,l, 
'5 .,'1 a 	•» 	' a ' ' a 

0-4 	,. 

Com vários cori)Os de vantagem, E!oquiieia ertiza o (1*5(0, 
chegando I"aIL em 5 1  e Lurfaia em 5.'. 
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Zaluar levanta clássico obtendo 

novo recorde para 1.500 metros 
O mesmo valor tecnico e os mesmos caracte-

rísticos do Guilherme Ellis" São próprios do Clás-
sico "Cãndido Egydio" que, todavia, reune potros. 
São provas paralelas, como as muitas que cmi-
quecem o calendário paulistano e que promovem 
a campanha dos produtos de 3 anos. Nesta tem-
porada os melhores potros de até então apresen-
tados confirmaram a inscrição e fizeram do clás-
sico uma prova magnífica, a que não faltou in-
clusive uma marca incomum : o ganhador Zaluar 
assinalou o tempo recorde para os 1.300 metros 
na areia. 

O percurso 

(1) grande veloz Rethurkan imediatamente to-
mou a ponta, após uma saída normal. Jelante e 
Zaluar procuravam acompanhá-lo de perto, cor-
rendo depois Rabi, Egoismo e Lancir. Antes do 
final da reta oposta, Zaluai avançou rapidamente 
e passou para segundo; na altura dos 800 metros, 
Egoismo ocupou o terceiro lugar, dando à prova 
uma feição já definitiva, pois seriam ésses tres 
potros os seus dominadores. Uma vez alcança-
da a reta, Zaluar carregou sobre Relhurkan, que 
resistiu, enquanto Egoismo, apesar de fortemen-
te exigido, custava a progredir. Foi apenas 200 
metros antes do disco que Zaluar pôde quebrar 

. 	, • 	ii ti, 

laiiii,IIoid 
;111 e 11 

/.0 IZA \ 

2 I)iiiIlIi,ili 

II'iTII 

\VON ui:n 
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 pa 	Iltiti 

(raig 	ali 	liati 
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Il 	(lerioti 
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ii 
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Na entrada (Ia Rata, Ilethiiv- 
kan corria CIII pi'iiii€'ii'o. Za- 
1 Liii!' II ia v'i a atropehada, atropelada, 	 ina 
a vitória ai iii1 	e ia urna iii 
cógiiita. 

a icsistãncia de Rethui'kan, abrindo vantagem, 
enquanto Egoismo, que descontara terreno final-
mente, terminava em terceiro, próximo. 

Resumo técnico 

Clássico "Cândido Egydio" 	Para potros 
nacionais de 3 anos 	1.500 metros (areia) 
Prêmios: Cr$ 2.400.000, sendo Cr$ 1.500.000 ao 
primeiro colocado, Cr$ 450.000 ao segundo, Cr$ 
300.000 ao terceiro e Cr$ 150.000 ao quarto. Aos 
criadores 10. 

1. ' 	Zaluar (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, pci 
Eboo e Somai eu, do Sr. Thcotonio Piza de Lura 
Dendico Garcia, 58 quilos. 

5. 11 	Rabi )masc., alazão, 3 anos, cio Paraná, por Silfo 
e Golden Plumage, do Slud Otio Lance), José 

Alvos, 56 quilos. 

6 ° 	Lancil (masc., alazão, 3 anos, de São Paulo, por 

Adil e Aguila, dos Srs. Almeida Piado & Assump-

cão). Aleksian Artin, 56 quilos. 

70 	Jelante 1 masc.. cast., 3 anus. de São Paulo, pai' 

P( ,wtcr Platter e Elegáncia. dn Sr. Mário D'An-
dréa), Luis Rigoni, 56 quilos. 

8.11 	 Laitin masc., cast.. 3 anos, de São Paulo, por 
Wood Note o Miss Flama, (lo Stud If Mono», 
Eduardo Lo Mon( , t Filho, 56 quilos. 

9.' 	Zest ) masc., alazão, 3 anos, de São Paulo, por 

Ki'aus o Ëpoca, do Sr. Thi asyhulo P. de Alba-

qcierque ), José P. Silva, 56 quilos. 
2.° 	Rothcirkan ) masc,, alazão, 3 anos, de São Paulo, 

por John Araby e Turkhan Lass, do Si. Antonio 	10. 	Elancourt ) mase.. alazão, 3 anos. de São Paulo, 

Sallcim, João M. Amorim. 56 quilos, 	 por Foil Napoléon e Pluma Doi'ée, dos Haras 

São José e Expedictus), Gastão Massoli, 36 quilos. 
3. 	Egoismo )masc., cast., 3 anos. de São Paulo, 

p01' Albei'igo e Urgência, da Sra. Zélia G. Pei- 
xoto de Castro), Juan Mai'chant, 36 quilos. 	 Tempo: 92 e 4 10 (recorde), areia moina- 

4.° 	
da. Diferenças, meio corpo e um corpo e meio. 

Etolo (masc., cast., 3 anos, do São Paulo, por  
Scvallo'v Tail e Tasca, da Sra. Zélia G. Peixoto 	Criador, Haras Bela Esperança (Jose Paulino 
dc' Castro), Cai'lito Tahorda, 56 quilos. 	 Nogueira). Treinador, João de Castro Godói. 
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o 	 e aniraea o 	guo- 

(lO. (.5,  

O ganhador 

À vitória de Ziliiar no Clássico Candido 
Egdio'', que lhe confirmou lugar de destaque 
entre o elementos da nova geração, teve a va-
lorizá-la (bis fatôres : o lato do vencedor ter 
levado 2 quilos a mais que os adversários, dada 
a sobrecarga nalural do jóquei, e o tempo do 
p11'eo, de 97 e 4 10, ciie  e a 1)) melhor que o 
ecoide dos 1.10)) metros, na pista de areia, oh-

lido em 1912 pelo cavalo Eslopim. 
Foi esta a sexta apresentação de Zaluar, das 

quais ganhou quatro, miando em quinto lugar 
nas oportunidades resi antes, que correspondem 
às suas apreseniacões iniciais, para as quais não 
estava ainda suficientemente desenvolvido. 

Após haver derrotado Riomai, Laitin, Egois-
mo e outros em 62'' e 2 10 na grama leve, Za-
luai' féz sua primeira tentativa clássica atuando 
no 'Tiradentes'', que levantou cm magnífico es-
tilo, clei'i'ot ando Loconde, Elman, Egoisrno e ou- 

1105 ne)is 	73" e 5 1)) 	Oli 1.20) 101)05, na 
grama macia. Já com o camnho aberto Oifl 

proeza mais significativa, Zaluar participou do 
Grande Prémio "Juliano Mai ti os'' (Seleção de 
Produtos), que levantou cm iande estilo, no 
tempo de 91'' e 1 ii) (grama pesada) pina os 
1 .aO() metros, tendo dei'i'otiido Egoismo e Ret hur-
Ran, outros dois grandes valores de sua geração, 
bem como Rigni, Rabi e Zes 

Por fim, como ultima proeza, Za luar 1 'itinfotl 
no 'Cándido Egvdio'', que estamos focalizando. 
101 alizando pi'émios no valor de CrS 6.350.00)). 

éle um piodul o do 1 i'adic'ional 1 laias Bela Es-
perança, iesuli ado do cruzamento do cavalo eu-
lopeu Ehoo e da égua nacional Sumat ra, Esta 
origem, tanto pelo lado materno ('CiflO pelo pa-
terno, garantem ao 1)0110 ii posse de uma acen-
uada velocidade não desprovida de resisl éncia, 

Zaluai' e o único pi oduto de Sumal ra, que 
servida também por Eboo nos anos de 196)), 1962 
C 19113, dele ficou vazia. 

	

.t!'4'!( 	gIi(II'(Ia 	O 	('Ili(014' 	l;I'()X(Il) 	do 	(Ii,('O. 	. 
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O correto desempenho de Rigoní 

deu à Fala um 
Resistindo ao duplo ataque de Rodésia e Ta-

riana, Fala venceu o Prêmio "Rodolpho Lara 
Campos", prova principal das corridas do dia 8 
de agõsto de 1964, disputada em 1.500 melros. 
A vencedora foi dirigida por Luis Rigoni, que 
teve atuação precisa. 

A vencedora 

Fala, feminina, castanha, 3 anos, é filha de 
Nordic e Habla, criada pelo 1-Taras Porta do Céu 
(São Paulo) e de 
propriedade de Pau-
lo José da Costa. Ë 

	

treinada por Antonio 	 FALA Fa bbri. 
fliTO - ( a.ta Ii, 

1951 - 	o I'; uilo 

O percurso 
Ru'Iiu' 

	

Rápida e boa a 	 Bridai ( uuIor,  

	

partida, a parece n do 	 I'ilO ri 

	

na ponta Fala, com 	Norrnundie 

Embalada em segun- 

	

do lugar. Pouco atrás 	 h1 ONI 

coi i'iam Tariana e 
L u r f a i a , enquan-
to Rubela e Rodésia 
eram as duas últi-
mas. Nos 1.000 me-
tios Embolada igua-
lou a linha de Fala, 

expressivo êxito 
mas essa voltou a livrar vantagem nos 800 me-
tros, enquanto Tariana forçava e passava por 
Embolada. Na reta, Tariana atacou Fala, que 
resistiu e nos 300 metros apareceu Rodésia em 
forte atropelada, juntando-se à luta também. 
Muito bem "tocada" por Luis Rigoni, Fala resis-
tiu ao duplo ataque, vencendo a corrida. Rodé-
sia conseguiu livrar pequena vantagem sôbre Ta-
riana, classificando-se cm segundo lugar. 

Resumo técnico 

Prémio "Rodolpho Lara Campos" (anima-
ção) 	1.500 metros 	Para potrancas nacio- 
nais de 30 anos, ganhadoras Prêmios: Cr$ 
1.920.000, sendo CrS 1.200.000 à primeira colo-
cada, Cr 360.000 à segunda, Cr$ 240.000 à ter-
ceira e CrS 120.000 à quarta. Aos criadores na-
cionais 10 

-- Fala, L. Rigoni, 58 quilos. 

2.o 	Rodésia, J. R. Olguin, 53 quilos. 

3° 	Tai'iana, E. Le Menei Filho, .53 quilos. 

4." 	Rubelia. J. Aloes, 53 quilos. 

5. 11 	Lurfaia, A. Ai'tin, 57 quilos. 

6° 	Embolada, G. Massoli, 56 quilos. 

Tempo, 95" e 5/10. Areia leve. 

, Fr-ivtv 

lIa e 

lO ueea 

Iluiuuter ,, 

- 	Ilieiiu 

aIuuiulra 
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Fala nua uité lii i)ul a ruia vau! a - 
lii ",OI)l'(' Rodésia lias ii ti lii O 
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Espetacular vitória de [tolo no 

Prêmio "José S. Quinta Reis" 
ltolo, cumprindo ai uaç ao das mais expres-

sivas, pois ficou próximo do recorde dos 1.300 
metros, venceu o Prêmio ''José S. Quinta Reis', 
prova principal das corridas realizadas no dia 9 
de agâsi o de 1964. Foi dirigido por L. Vargas. 

O vencedor 

Etolo, masculino, castanho, 	anos, e filho 
de 	vallov Tail e 
Tasco, criado pelo 
Haras Mondésir (S. 	 - 
Paulo) e de pioprie- 	 ETOLO 
dade de Dc. Zélia G. 

Ii',iiiIi 1111 	 l'.1(iTlIll, 

141;I  

O percurso 

Peixoto 	de 	Casi ro. lilissil tu itiky 

Ë 	ai ado por Mano 
de Almeida. liii) III 

Lan rei 	despontou 
- 'elii:ipirefli 

primeiro, com Elan- 
court e Ramar nas vtlI 	'FijI 

colocações 	seguintes, killg 	lll1llI 

ficando 	Ret h uikan 1 
no quarto lugar. Nos 
800 metros, Rei hur- 'FijI 

kan 	melhorou 	para 
segundo 	e, 	na 	reta,  

atacou, Laurel, que resistiu bastanle. Quando 
mais inlensa era a lula, apareceu Étolo, pelo cen-
tro da raia, em forte atropelada, vencendo a cor-
rida por dois corpos. Rethurkan bateu Laurel 
na disputa do segundo lugar. 

Resumo técnico 

Prêmio 'José S 	 a . 	 ' 	ão)  

1.560 melros - Para potros nacionais de 3 

anos, ganhadores 	Prêmios: Cr$ 1.920.000, sen- 

do CrS 1.200.000 ao primeii o colocado, CrS. 
360,000 ao segundo, Cr$ 240.000 ao terceiro e 
CrS 120.000 ao quarto. Aos criadores nacio-

nais 105 

4olo, L. Vai'çus, 53 911(105. 

Rei hurkau, J. M. Arno,'im, 56 ( iililOs. 

Laurel À. Artin. 56 quilos. 

Oi'i, J. R. ( )Iguin 53 quilos. 

5. 	Ram:u. N. Pereira, 56 qililis. 

6.' 	P]aneout'i, G. iIai-soli, 56 quilos. 

Tenisr 92'' e 7 , 10. Ai eia leve. 

:5 

ei 

I'toio 	 Nitoriosalkienfi ,  4) 

ii MOO, ((liii 	Iii! Ii ti ikaii 	iii 

e lanie! ini 3.'. 
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Espetacular vitória de Neoca'**dia 

e magistral atuação de Dendico 
Neocádia venceu o Prêmio "Antonio T. As-

sumpção Netto", disputado a 15 de agôsto de 
1964, em 1.600 metros, como prova principal do 
programa. A vencedora recebera acertada dire-
ção de Dendico Garcia e foi apresentada em óti-
ma forma por Canino Arthur. 

A vencedora 

Resumo técnico 

Prêmio "Antonio T. Assumpcão Netto" (ani-
mação) 1.600 metros Para éguas nacionais 
de 4 e mais anos - Prêmios: Cr$ 1.600.000, sen-
do Cr$ 1.000.000 à primeira colocada, Cr$ ...... 
300.000 à segunda, Cr$ 200.000 à terceira e Cr$ 
100.000 à quarta. Aos criadores nacionais 10w. 

Neocádia, feminina, alazã, 4 anos, é filha de .° 	- Neocádia, D. Garcia, 62 quilos. 

Faublas e Leocádia, de criação e propriedade de 
Alfredo Francisco Martinelli 	(São Paulo). 2.° 	Caiita]ou, 	J. 	R. 	Olguin, 54 	quilos. 

3. 	- 	 Jumumba, J. O. 

O percurso NEOCÁDIA 
Silva 	Filho, 	56 	quilos.  

4° -- 	Ilcna, S. Lobo, 56 

Neocádia correu na frente os primeiros 200 quilos. 

metros, mas Jumumba forçou e passou para a 1960 - 

ponta. 	Em terceiro lugar corria Ilena, à frente 5.° 	Jarbosa, 	P. 	Vaz, 
de Delos e Cantalou, ficando para último Jarbo- Ihai'os 53 	quilos. 

sa. 	Nos 1.000 metros, Jumumba tinha dois cor- i9Iii'iS 

pos de vantagem sõbi'e Ilena, que havia ultrapas- 6.° -- Quintel, 	J. 	Alves. 

sado 	Neocádia. 	Nesta 	ordem 	as 	concorrentes 56 	quilos. 

atingiram a reta final, quando Neocádia avan- 
çou e passou por Ilena, sem luta. 	Aproximou-se i',triinia 7 ° 	Pensacola, 	J. 	P. 

de Jumumba a 400 metros do disco e depois de Santos. 58 	quilos. 

breve luta a dominou. 	Uma vez na frente, Neo- 
Vatout 

111  

cádia foi-se destacando, para atingir o disco com tntonin 8.° -- 	Pata 	Moura, 	R. 

quatro corpos de vantagem sôbre Cantalou, que Martinez, 	55 	qui- 

dominou Jumumba no último galão, conforme po- c 	Foxgioví' ]os. 

sitivou a chapa do "âlho mecânico", obtendo o  

segundo 	lugar. 	Bem 	próximas, 	nas 	colocações 
0  

9° 	Delos, 	C. 	Tabor- 

seguintes, terminaram Ilena e Jarbosa. _.-___________________ (Ia, 	59 	quilos. 

'5 

Neoríjilbi ganhou por vários 
corpos. ('antalou ch('gou ('Iii 

	 ,.*, _ 
segundo. 



Tem Tempo venceu nos 1.300 

mts. do Prêmio Duque de Caxias 
o 

Tem Tempo venceu o Pi emio "Duque de ('a- 
piova l)i incipal das corridas de 23 de agõs-

te de 11464, disputada em 1 .300 melro.,'-  e com 
CrS 1.000.000 de dotacão. Fiiuiou com realce 
desde a largada e no final, depois de alguma lu-
te, bateu Milciades por um corpo Seu jóquei 
foi Selmar Lobo, que soube dosai bem as enei-
rias do cavalo catarinense. 

O vencedor 

Tem Tempo, masculino, 	alazão, anos, 	e 	filho 
de 1-loogie \Voogie e Gualiiotuba, criarão do Ha- 
ras Trós 	Figueiras (Santa 	Catarina) e de pio- 
priedade 	do 	5 1 e d 
Dois 	Francisco,,,. 	Ë 
(lei nado 	por 	Fia ii -  - _______________________________________________ 

V. 	iNa\'al'iO. TEM TEMPO 

Epercurso iíuai Ii.i 

Ocidental 	despon- 
lIu, 

tou 	abrindo 	v,1111 ;1- Iadjri 

gem. Milcides e Sal- 
1 arico 	vinham 	a 	se- i Far.iI. 

guir, 1 icanrio Repen- c 11.1 

te para a última co-  

locacão 	Nos 	7 0 0 

meti -es, Tem Tempo 

melhorou 	sua 	posi- (oroii,io 
- 

CIO, 	pas5ando 	P01 
- 

'i ai.rja 

Se li ai ico. 	N'a reta, 
Mi lc jades eva ncou so- 

bre Ocidental, que não resistiu. Uma vez na 
frente, Milcíades foi assediado por Tem Tempo 
que acabou dominando o rival, para ganhar por 
um corpo. 11cm atropelou forte nos derradeiros 
400 melros e chegou em terceiro. 

Resumo técnico 

Pi - (mio ''Duque de Caxias "  (animação)  

1.301) metros— Para cavalos nacionais de 4 e 

mais anos 	Pimios: CrS 1.600.000, sendo Cr$ 

1.000.000 ao primeiro colocado, Cr$ 300.000 ao 

segundo, Cr$ 200.000 ao terceiro e Cr$ 100.000 

ao quarto. Aos criadores nacionais 10' 

Tiro Tumpo, S. Lobo, 55 quilos 

2.` Milcia(les. C. 	Loi 	haido.,).) quilos. 

 II era. 	E. L. 	Menei' 	Filho, 53 	quilos. 

 Repenle, J. 	Canusrgo 	a quilos. 

Saltatico. J. 	E. 	Sil\ a. 	55 quilos, 

' (Seidenlal, M. 	Eoi'ges. 	(-2 quilos. 

7.' Quiiat'i, 	Luis Rigoni 	quilos. 

5. 1
' Qui'etai'o , 	À. 	(''a\alcanti ,5t quilos. 

- 	Ilapegi, 	J. (.'.). 	Silva 	Filho. 53 	quilos. 

N 10 COlI eu Dakiu'. 

leropo, 8()"areia 

si. 

a 	 45' 
5 

" 	Tio 	TI' 1)11)0,  conduzido 	1)01' 

SI' 11)1 ai' 1.o1)0, (1) i'g ii ai) ii irI) 

('(III) 	1 	('orpo 	ÕI)I'I' 	IiI(iil(k' 

1('. 	1,(II1III1I1II() 1. 	ItI'Il) 	III) 	e'. 
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Na raia de areia Palace marcou 

novo recorde para 2.400 metros 

O Prêmio "Jóquei Clube Brasileiro", dispu-
tado em 2.400 metros, na raia de areia, foi ven-
cido por Palace, que reapareceu auspiciosamente, 
assinalando novo recorde de tempo para a distân-
cia. O vencedor que foi dirigido por R. Macha-
do, estabeleceu a marca de 130" e 8,40 para os 
2.400 metros. O recorde anterior, de 132', per-
tencia a Colombo. 

O vencedor 

Palace, masculino, castanho, 5 anos, é filho 
de Bahari e Faraway, criado pela Fazenda Santa 
Angela (Paraná) e de propriedade de Antonio 
Gilberto Jovino. Ë treinado por J. Nascimento. 

O percurso 

Palace apareceu na vanguarda, assim que 
foi dada a partida, com Golf, Biazon, Pantheon 
e Tiepolo a seguir. Nesta ordem, os animais en-
traram na reta oposta, quando então Biazon for-
çou o ritmo da corrida, obrigando Golf a atacar 
Palace. No final da reta oposta, Golf passou 
para a frente com Biazon ao seu lado, melhoran-
do Pantheon para terceiro e atrasando Palace 
para o quarto lugar. Na reta, Biazon cansou 
e Pantheon atacou Golf, dominando-o depois de 
breve luta. Quando parecia que Pantheon tinha 
a vitória garantida, foi surpreendido pela violen-
ta atropelada de Palace, que avançou pelo centro  

da pista, chegando a tempo de livrar quase um 
corpo e assim vencer. 

Resumo técnico 

Prêmio "Jóquei Clube Brasileiro" (anima-
ção) 	2.400 metros 	Para produtos nacio- 
nais de 4 e mais anos Prémios: Cr$ 1.920.000, 
sendo Cr$ 1.200.000 ao primeiro colocado, Cr 
360.000 ao segundo, Cr$ 240.000 ao terceiro e 
Cr$ 120.000 ao quarto. Aos criadores nacionais 
10 

 - 	 Palace, R. 	Ma- 

P I'LI..CE chalo.57 quilos. 

ía,,(Ii1iiIO 	- 	 (as1a,Ii, 

 Pinlheoii. A. Ar- 
I99 - 	 Iarai 

tio. 	61 	quilos. 

Co n, re e 

Bigiuá 
30 Golf, 	L. Rigoni, 

Ira 
61 	quilos. 

Mar ('a,.pio 

Baqueta 
4 Ti(-polo, J. 	Mui - 

Bahia 

ch;int, 54 (1000S 

J'airvay 

('orregolo 

('rre,i 	 5 ° 	T1iozon. F'.SoIn'ei- 
io. 52 quilos. 

:`alsetta

'ti rfteId
TCIYII)O, 1511' e 2 10 

i eeor6e . Areia. 



O quinto êxito de Eioquencia foi 

bastante dificultado por Lurfaía 

Urna das mais vigorosas instituições do iurf 
paulista é a chamada "Tríplice Coroa de Ëguas". 
Trata-se de um certame que permite às eguas 
obter unialardão que, de outra forma, no caso, 
misturadas com os cavalos, dificilmente poderiam 
conquistar. A "Tríplice Coroa de Ëguas'', a des-
peil o de seus poucos anos de vida, já teve 4 ga-
nhadoras a excepcional Dulce, que a levantou 
em sua primeira disputa, bem corno as excelen-
tes Olhada e Jembélia. A primeira etapa da 
disputa, na milha, ou seja o Grande Prêmio 'Ba-
lão de Piracicaba'', foi nesta temporada levan-
tado por Eloquência, que foi à raia levando cre-
denciais para o fazer. Aliás a filha de Prosper 
correu como grande favorita, todavia triunfando 
com inesperada dificuldade. 

O percurso 

Dada a partida em bom momento, despon-
lou Lurfaia, com Filipica, Fala, Jolie Brise e 

Eloquência a seguir, correndo em último, algo 
distanciada, Rubella. Nos 800 metros, Jolic Dii-
Se melhorou para segundo e Eloqu -icia pala lei-
ceiro, atrasando-se conseqtienlcmente Filipica, 
Lurfaia, correndo sempre com de;envolt tira, 50 

foi atacada com vigor a paitii da cntracli da 

rela, ocasião em que Eloquência procurou su-
plantá-la. Travou-se viva luta entre as (luas po-
trancas e foi apenas a lãO meti os do disco que 

a favorita pôde livrar pequena vantagem sôbre 
Lurfain, diferença esta, de meio corpo, que mau-
teve até o disco com dificuldade. Quem Sabe 
avançou muito nos meti - os finais, sempre p01-  deu-
ti-o, finalizando em terceiro, próxima das ganha-
doras. 

útil Ii o q ti í nela, eo tu (a il i t o [a boi-tIa e tu 	o do rso 
vo 11 a à r-p4- t4 go 111 após VOlte) - r o « 1 a 1-ão do Pi rae i e a ba» 

4, 

EL" 

II)) 

 Ji o l 
%I\10\ 	

ti 

Vilil 	inni 

ii 

'II UMUM1 1()1 	
lroiII, R,i  

Iji . 	iii 	1 lo- 
I'II iitl)TIIi 

'Slah a 
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= 	I))\ VI I:IAM 1  

(la ri-inhui., 
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Na eu tia tia da reta, Lii ii a ia corre na ponta co iii p'q o e ii a 
vantagem sobre Eloquência. Fala corre pelo ('eiitl'() da raia. 

Resumo técnico 

Grande Prêmio "Barão de Piracicaba" (clás-
sico) - Primeira prova da "Tríplice Coroa de 
Éguas" 	Para potrancas nacionais de 3 anos 
- 1.609 metros(grama) 	Prêmios: Cr$ ...... 
4.800.000, sendo Cr$ 3.000.000 à primeira colo- 
cada, Cr$ 900.000 à segunda, Cr$ 600.000 à ter- 
ceira e Cr$ 300.000 à quarta. Aos criadores 10. 

1.0 	Eloquência (tem., torci., 3 anos, de São Paulo. 
p01' Prosper e Ti'oth, (ia Sua. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Cai'lito Tahoi'da, 56 quilos. 

2.° 	Lurfaia (fem.. east., 3 anos, de São Paulo. por 
Capoi'al e Bui -faia, dos Srs. Almeida Piado & 
Assumpção (, Aleksian Ar in, 56 quilos. 

3° 	Quem Sabe ) fem., east., 3 anos, de São Paulo, 
por Ferino e Adis Aléa, do S(ud P11.), João M. 
Amorim, 56 quilos. 

4 ° 	Fala (tem., cast., 3 anos, (1€' São Paulo, por Nor- 
clic e Habla, do Sr. Paulo José da Costa 	Luiz 
Rigoni. 56 quilos. 

5. ° 	Rodésia (tem., cast., 3 anos, do Paraná. por Doe- 
nah e Baitiica. do Sr. José Gola), Joaquim R. 01- 
guin, 56 quilos. 

6.° - Jolie Crise ( fc'rn., alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Coaiaz( ,  e Jui iti, do Stud Thrba), José Ozimo 
Silva Filho, 56 quilos. 

70 	Rubeila (fem., easl., 3 anos, de São Paulo, por 
Hamdam e Girândola, do Si cal Rio Chui ( , 1 )endieo 
Garcia, 58 quilos. 

S.° 	Filipica 	tem., east., 3 anos, dc' São Paulo, p01' 

Lueidon e Promissora, do Stud .1K.), Edgar Gon-
çalves, 56 quilos, 

R° 	Lembélia (fem., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Ilui'pham e Embolia, dos Srs. Almeida Piado & 
Assumpcao ) , Antonio Bolino, 56 quilos. 

Tempo, 99" e 9'10 (grama leve). Diferen-
ças, meio corpo e um corpo. Criador, Haras 
Mondêsii' (A. J. Peixoto de Castro Júnior). Trei-
nadoi, Mário de Almeida. 

A ganhadora 

Tendo corrido seis vêzes, Eloquência só foi 
derrotada em uma oportunidade, o que aconte-
ceu no Clássico "Luiz Alves", e para o que não 
foi encontrada explicação plausível. 

Em sua estréia, Eloquência venceu uma pro-
va em 1.000 metros (grama pesada), no tempo 
de 63" e 53/10,  derrotando Fala, Boisere, Enzima 
e outras; após o citado malôgro, venceu outra 
prova comum, desta vez sôbre Jidra, Gessiva e 
Rodésia, em 82" e 6/10. 

Inscrita no Prêmio "Princesa Isabel", prova 
de animação em 1.300 melros (grama), Eloquên-
cia voltou a ganhar, tendo-se impôsto a Jidi'a, 

• ,°*,, 	
,.. 
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Lii i'faia 	1 titaiti 
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por pequena diferença, bem come a Fala, Enzi-
ma, Janique, Luufaia e Garota de Troia, no tem-
po de W. Sua apiesentacáo seguinte já foi 
na esfria clássica, lendo, então, no "Seleção de 
Foi 1 aneaz'' - 	Giande Ii émio ''João Ceeilio Fer- 
raz - 	cumprido uma atuação brilhantíssima, 
dmioi ando Quem Sabe, Luifaia, Fala, Jessiva, 
Rodésia, Enzima, Dido, Ectase, 1 aiissa, Jidia e 
Riibel la no tempo de 97 e 5 10, em 1300 me-
1 ros, na grama leve. 

Apresentada no Clássico 'Guilherme Ellis'', 
em 1 .( )0 melros, Eloquéneia volt ou a mostrar 
que cori e com eficiência tanto na areia como na 
iiama. Desi a feda, correndo na a i'ei a, ela vol -
tou a balei ,  Fala e Luifaia, bem como a Quem 
Sabe, Jundiá e Jaiacuá, no tempo de 93'' e 3 10. 

Finalmente, a promissora loidilha deu o pri-
meiro passo pala a conquista da — Tríplice Coroa', 
sendo que seus prêmios somam Cr$ 6.300.000. 

Dona de magnifica oi'igern e filha de um 
cavalo nacional, Prõsper, notável por sua cres-
cente efíciéneia no Haras, e por sei legO imo (011-

tinuador da invejável linsagem de Kin.4 Salmon, 
Eloquénc'ia, pelo lado materno naseeu de uma 
égua norte-americana, também de grande origem, 
('harnada Tioth, cujo ''turi ieeord no Ilaias Mon-
désii (, o seguinte: 

11)46 	Vazia de Ro\ ai Dancei. 

1047 	( )iiza 	4-5 	1( , n 	alazã por iKing 	ainion. 

1015 	101)) 7-5 	rnac.. a]az5opor King 	alrnon. 

1 

 

I'OLlIaiii 	11111 	iiii'ti'os 	1'1(l(Iití'i1 - 

('iii 	• jli 	1-' 	a 	pi'iiiil'iia. 	I.Iii'ílIlit 

'5111 batida. 
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Ca ri i 10 TIL hoiti a ix i ge F! oq nt o-
ei a Lu ila ia mantêm in o sagu udo 
lugar. 

1949 	Quilaia 16-10 	- [em., cast., Por Ring Salmon. 

1050 	Rosada 	27-9 	íc'rn., casi., por Legend of 

Fiance. 

1951 -- Sandim (8-10) 	masc., alazão, por Legend 01 

France. 

1952 - Trota (15-9) 	[em., alazã, por Ring Salmon. 

1953 - Ul]oa 	6-9) -- masc., cast., por Legend of 

France. 

1054 - Violeiro 	(16-8 - musa., mel., por Svn19o' 	Tuil. 

1955 Xiha 	13-8 	- mace., casi ., 	por Swailow 'fail. 

1956 	- Vazia de S'valIov Tail. 

1957 - - Anona 	(4-8) [em., 	cast., 	por 	Sevalloa' 	Tail. 

1958 - 	Baixio 	(11 -7) - 	mace., 	cast.. 	por 	Próspei. 

1959 	- Corte 	(6-7) [em., mci., por Piosper. 

1960 - Sem notícias. 

1961 - Eloquência (9-9) -- 	[cm., 	torci., 	por Pi ócper. 

: 

	

u 

, 

No disco, Eloquência tem l)cOÇO sõbre Lurfaia. A uni 
corpo da seguiam, corre Quem Sabe, que obteve expres-
sivo :.°. 29 
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5 IIi'iia 	'i'roli, 	('aIIta!ou 	lo 

«II,'aii]i,, (ulilo,» ,Píl'rlloa 
liii Ilililil. 

Joquei de liena teve de exigi-Ia 

à fundo para derrotar Cantalou 
Ilena obteve difícil vitória sobre Cantalou no 

Prémio 'Biáulio Gomes — , prova principal das 
corridas realizadas a 5 de setembro de 1964,   em 
pista de areia. Foi bem dirigida por Selmar 
Lobo. 

A vencedora 

Ilena, feminina, castanha, quatro anos, é ii-
ha de Peviei' Platter e Dacelil e, criada no Ha-

ras São Luiz (São Paulo) e propriedade do lia-
ias Eduardo Guilher- 
me. Ë treinada por 
Manoel Cavalheiro. 	- 

LENA 

O percurso - I)tiii  rijri,, 

Rápida e boa a 
partida, 	saindo 	na 

ii vprioii 

ponta 	Cânfora, 	mas )ILF 

loo 	dominada 	por 1 	Olor 

Diecia, Galmita e De- 
na, ficando (.amurci- 

( 	liob 

, 
oh a 	na 	ül i rria 	(010- 1 la 1 n'a ry 

caão. 	Nos SOb me- 
tros 	notou-se 	q u e 
Cantatou 	se 	aproxi- 

(OooI 	(Iie,'r 

mava 	das 	trés 	pci- 
m e i r a s 	colocadas. 
Atingida a rei a, Ga1- i ai ii 
mita 	e 	Ilena 	ataca-  

iam Diécia, que iesist iu ai é os Últimos 1)0 me-
tros, quando Ilena dominou a coi cicia, velo lado 
de fora. Nos Últimos metros, Cani abu, ai rope-
lando junto à cêrca interna, passou por (;almi ia, 
classificando'se em segundo lugar. 

Resumo técnico 

Prémio "Biâulio (;oi -nes'' (animação) 
1.500 metros 	Para éguas nacionais de quatro 

e mais anos 	Prémios: CrS 1.600.000, sendo 
CiS 1.000.000 pala a primeira colocada, CrS 
$00.000 para a segunda, Cr5 200.000 pala a ter-
ceira e CrS 100.000 para a quarta. Aos cria-
dci es nacionais 10 

1. 1 > uma. S. T_,OlI)O. 57 quilos. 

2.' 	('anlalou, J. G. Silva, 54 quilos. 

3." - 	Ga]mil a, J. Goul ii, 5-1 quilos. 

4° 	Diécia, ID, (5ai'cii, 60 quilos. 

(i'i'tn[oia. C. TaOoslo ,.1 quilos. 

6.' 	Guui'cinha, J. R. ()Ig:iin ,S4qilos. 

7." 	ocre Magia. J. Ni. D.morim. 54 quilos 

Paula, L. Rigoni. 57 quilos. 

ft" 	(ueza. L. Tahorda 37 quilos. 

I!IJ 



Olho mecânico confirmou vitória 

apertada de LeÓ**'>a sôbre Julêda 
A potranca Leôa manteve sua invencibilida-

de derrotando Julêda, no "photochart", Prêmio 
"J. B. Paula Souza". Potrancas de 3 anos dispu-
taram essa prova de "animação", realizada a 6 
de setembro de 1964. 

A vencedora 

Leôa, feminina, alazã, 3 anos, é filha de 
Buipham e Fulana, criação do Haras Jahú e de 
propriedade de Al- 
meida Prado & As- 
sumpção. É treinada 
por Castorino Boi- 	 LEOA  

- 

O percurso 
IJ 	p,rion horougIi 

Foi normal a par- 
tida. 	Jolie 	Brise 	e 
Ectase 	despontaram 
logo, 	as 	as 	posiçoes - 

pouco depois foram 
modificadas, pois Ec- Ijhi'l 

tase 	deixou 	passai 
Jaguariúna 	e 	Leõa, 
mantendo-se 	J o li e 
Brise adiante. 	Ultra- Scoltisit 

('i,ttP4h 

Union 

passada 	a 	variante, I)ikiniiia I)iioiraiiia 

Jolie 	Brise, 	Leõa 	e  

Jaguariúna travaram luta, com Julêda mais pró-
xima agora. Nos últimos metros, enquanto Jo-
lie Brise e Jaguariúna esmoreciam, Leõa e Ju-
lêda passaram a lutar, tendo a Comissão de Turf 
consultado o "photochart". Venceu Leõa por di-
ferença mínima, chegando Jolie Brisc em tercei-
co, próxima das duas primeiras. 

Resumo técnico 

Prêmio 'J. B. Paula Souza" (animação) 

1.000 metros 	Para potrancas nacionais de 3 
anos, ganhadoras 	Prémios: Cr$ 1.920.000, sen- 
do Cr$ 1.200.000 à primeira colocada, Cr$. 

360.000 à segunda, Cr$ 240.000 à terceira e Cr$ 
120.000 à quarta. Aos criadores nacionais 10. 

1° 	Leõa, J. G. Silva 53 quilos. 

2° 	Julêda, J. M. Amorim, 53. 

30 	Jolie Brise, J. O. Silva Filho, 53 quilos. 

4 ° 	Jaguariúna, C. Lomhai'do, 53 quilos. 

Ectase, L. Vargas, 53 quilos. 

6.°  - Garota de Troia, 1. Antonio, 53 quilos. 

Tempo, 50" e 5/10. 

Leôa 	'ji' I'-ova de  
,iuieda foi (lerlotada por 
coço apenas.  apenas. 

O 
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Neocádia rendeu bem, 

pôde evitar vitória de 

mas não 

Lausanne 

Caia ulitior hlilllIltismo da semana do 
Giande Ci êmio 'Ipiranga', o Jockev Club de 

Sao Paulo fez disputar tolribem o Grande Pré-

mio Independii'ncia'', que reuniu éguas de 1 e 
mais a lios. Dez éguas foram inscritas, quatro 
delas estrangeiras, e que estabeleceu com as na-
cionais um intcucssa fli e (0111 conto, em que pese 
o pievio favoritismo de Lausanrie, que acabou 
coii espondendo, mas nào corri a facilidade espc-
iada, pois a égua paulista Neocadia obrigou -a o 
se empenhar, cumprindo uma brilhante atuaçoo. 

O percurso 

Partida normal. Protesta despontou primei - 
io, mas P01 ela passou ràpidamenl e Abadia II, 
que se encarregou desde logo sustentai um 
traiu'' violento. Depois dos primeiros mel ios, 

Inch tambem foicou e passou a pei-seguii a égua 

argentina, para livrar vantagem flO inicio da 

curva. Delos, Neocádia, Lausanne e Loanza cor-

liam depois, encerrando o lote Jadília. Na reta 

1 )a 	Il,,i,i III 
- soi,-iii-lan 

lutheri,-la, 

I1OU ()lei' 11 

\l ora 
ri 	,liIjl,',l 

Ooo(IoI.IÍi 

liia,itl 
ili 	(,ra., 

ii 

St,aif,iiI 
1 ha Ni a 

II 	ia 	lliiiii 

LAUSANNE 
'1'.' 	iIg 	Ii 

lalfihil .J0 
iiuIi 

101 rara 
i;i il e t 

IIw 	nt ri 

1 o lni:i reli 
1 '1)0111(1 

1% 	( 	IÁ)( 	]IV 
1 

1(1 Irijen 
III 	141/ 

IAI 	l4'i 

/ 	l/_.1l 	 -  

final 111(11 e Abadia II ulterisificaram a lula, 

tendo a egua estrangeira aos poucos esmorecido. 
Contudo, 111511 11i1() teve tempo de folgar, uma 
vez que Lausanne avanecu por fora dela, colo-
cando em risco a rua posição. Embora tivesse 
resistido Ineh cedeu nos últimos 200 metros, 
chegando então a vez de Lausanne apara! ,  o ata-
que violento de Neorádia, que atropelou com nu-

pelo. Contudo Latisanne logrou fazé-lo, ficando 
1 iii 11 em 1 irei iu, pioxima. 

Resumo técnico 

Grande Piernio 'Independoncia'' ( clássico)   
Para éguas de 4 e mais anos 	1.800 melros 

(grama) 	Pi êmios: CrS 4.000.000, sendo Ci$ 
200.000 à primeira colocada, Cr$ 730.000 à se- 

o P r~_'nIio 	 loi a  grande 

i 	otita (lo 1)Ill)li(0 alMo.tadOl' 	g,iiihou II II 1110(1 l)Vi 

iil('fll 11(10. 

12 



gunda, Cr$ 500.000 à terceira e Cr$ 250.000 à 
quarta. Aos criadores das nacionais 10. 

	

1.0 	Lausanne 1 fem., alazã, 4 anos, da Argentina, 
por Closworth e La Savoyard, do Si. Alfredo 
Sestini), Francisco li igoyen, 59 quilos. 

	

2,0 	Neocádia (fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, p01' 

Fauh]as e Leocádia, do Sr. Alfredo Francisco 
Martinelli), Dendico Garcia, 59 quilos. 

30 - Inch (fem.. alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Pcwter Platter (, Mamar, do Stud São Luiz), 
Luis Rigoni, 59 quilos. 

	

4. 	Loanza fern., alazã, 4 anos, da Argentina, por 
Montmartre (, Alahada, do Haras Prelúdio), João 
M. Amerim, 59 quilos. 

5,0 -- Jadília (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, p01' 

Adil (, Cadéncia, dos Srs. Almeida Piado & As-
sumpeão), Antonio Masso, 59 quilos. 

Quatro animai-, Intata tia ponta 
na entrada (Ia reta. Loaiiza é 
a pritlietra. 

6. - Chn'ua ifem., tui'd .5 anos, de São Paulo, ior 
Pi'ósper e Rosinha, do St ud Majobi , Antonio 
Bolino, 60 quilos. 

7,0 	Abadia II ( fem., alazã, 4 anos, da Argentina,  
por Make Ti'acks e Comfama. do Haras Terra 
Branca, José Osimo Silva Filho 59 quilos. 

8 . 0  - - Protesta feni., cast., 4 anos, da Argentina, por 
Magahit e Prestigiosa, do Haras 4 l'4'i'es , Au-
gusto Cavalcanti, Si) quilos. 

90 	Jembélia 1 fem., alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Adil e Embélia, dos Srs. Almeida Piado & 
Assumpcão, Aleksian Artin, 59 quilos. 

10.0 	Delos (tem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Pi'õsper e Platina, da Sia. Zélia G. Peixoto de,  
Castro, Carlil o Tahoi'da 39 quilos. 

Tempo, 11" e 7/10 (grama macia). Dife-
renças, pescoço e um corpo. Criador, Hai'as In- 

 

 

ltiii pleiia teta, 1111h e Lau-
Sil 111W Iittaiii. i'Çe0(1tdia atro-
pela pelo centro. 

33 
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decis (Argentina). Importador, Jockey Club de 
São Paulo. Treinador, Juan J. Gonzalez. 

A ganhadora 

A brilhante campanha de Lausanue, cuja fa-
se mais valiosa e expressiva teve inicio em julho, 
foi sempre uma sequência de magníficas atuações. 
A partir do momento em que ela venceu o Gran-
de Prêmio "Luiz Nazareno de Assurnpção", em 
1.600 metros, evidenciou qualidades incomuns, 
que haveriam de levá-la à liderança entre as 
éguas atuantes no Pais. 

A 109 metros do (lisco, lneh tenta resistir à favorita. 
Neocad ia corre em t e net'i r ('SCfl ssalue ilt e sena iada. 

Quando o Jockey Club de São Paulo impor-
tou um lote de potiancas argentinas, visou, es-
sencialmente, dai à criação nacional mais maté-
ria prima de primeira qualidade. Ao instituir 
páreos para os produtos importados, pretendeu 
com isso ajudai os compradores a pagá-los. Alas, 
a iniciativa foi tão feliz, tanto do ponto de vista 
das origens quanto do valor das éguas como cor-
cdoras, cine algumas delas logo mostraram qua-

lidades invulgares nas pistas e, entre elas, Lau-
sanne surgiu com realce. 

Lausanne é um rios mui) os bons produtos 
que à criação argentina tem fornecido as netas 
de Congreve. De fato, La Savoyarcle, sua mãe, 



Irigoven não se acomoda. Corre na frente alertando a 
ponteira. N eocádia está próxima e já passou pela segunda 
colocada. 

pertence à linhagem do extraordinário "racer", 
e o seu cruzamento com o filho de Bosworth 
Closworth - foi dos mais felizes. 

O "turf record" de La Savoyarde no Haras 
"Indecis" (Argentina), é o seguinte: 

1953 	Yapanga (24-8) 	fem., alazã, por Closwoith. 

1954 	La Sabia (12-9) - fem., alazã, por Closwortli. 

1955 Savoyano (24-9) masc.. 	tord., 	por Shyraider. 

1956 Vazia de Closworth. 

1957 Savonette (8-8) [em., 	alazã, 	por 	Closvorth. 

1958 Sahoyana (5-8) fem., cast., por Skyraider. 

1959 Vazia de Skyraider. 

1960 Lausanne (14-8) 	- [em., 	alazã. 	p01 	Closxorth. 

No disco, 11111 san lie conserva pta lia frente de Neorídi a. 
Inch finaliza em terceiro. As restantes não aieaaran. 

.t 1v 

5 

1 	 55- 

5 	
* 	 ** 	 21 
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de Patachu garantiu 
• /1 	 1/ 

no Jose   Bonifacio 

Boa atuação 

 sua vitória 
Patachu venceu o Prémio ''Jose Bonifácio 

de Andrada e Silva', prova para cavalos nacio-
nais de 4 e mais anos, corrida a 7 de setembro 
de 1964. O vencedor foi dirigido por E. Gon-
e ai v es. 

O vencedor 

Patachu, masculino, castanho, ã anos, é filho 
de Ouragan e S. Scoth, criação do Miras Bela 
Vista (São Paulo) e propriedade do Stud Itaim. 
Ë treinado por Joaquim B. Gonçalves. 

O percurso 

Queretai'o saiu na ponta, com Patachu em 
SC-1111d0 lu gar, vindo a seguir Batu Khan e Ouro 
Pálido. Na variante, Patachu forçou e passou 
por Queretaro, livrando boa vantagem, mas nos 
últimos 200 metros Harvard apareceu em forte 
atropelada, aproximando-se perigosamente de Pa-
tachu, que cruzou o disco com meio corpo de 
vantagem. Ouro Pálido classificou-se em tercei-
ro lugar, com pequena vantagem sôbre Item. 

Resumo técnico 

Prémio ''José Bonifácio de Andrada e Silva'' 
(animação) - 1.000 metros 	Para cavalos na- 
cionais de 1 e mais anos 	Prémios: Cr$ ..... 
1.6000.000, sendo Cr$ 1.000.000 ao primeiro colo- 

cado, Cr 300.000 ao segundo, CrS 200.000 ao 
terceiro e Cr 100.000 ao quarto. Aos criadores 
nacionais 10' 

Potiehu. 	F. 	Gonçalvos, 55 	quilos. 

I-LI1'vaFO. 	E. 	Ii' 	ovon, 59 	quilos. 

 (')iu'o 	P4100,, 	E. 	Riçoni, 62 	quilos. 

 It('m. 	E. 	Li' 	Mon,'r 	1,0.  57 	quilos. 

Jucheto, 	A. 	Arl in 	57 quilos. 

6." Qucielolo, 	A. 	('uvalconti, 59 	quilos. 

Rol o 	Khan. 	S. 

Silvo. 	57 	qui- 

PATA CHU 
0 O l O e u t a 1 

Borges, 	62 

quilos. 

".illO, 	J. 	O. 	50- 

vo F.", 57 quilos. 
- 1' airwa 

— 

.Iah 	M,thiI lO.` 	Giiclge, 	O. 	Gar- 

cia, 	64 quilos. 

'.traiglit 
'' 	Quick 	Gi'oss. 	J. 

lua3 	 (ood 	l)i,iI 

Soutos, 	59 	(1W- 

lia 	'Fri:tI los 
li 	'111,1 

('iit 3 

Tempo, 	59' 	e 7, 10. 

['ai a'hu, 1 [arvorO 	Ouro ['a 
1610. jW10 ei' oiro, eh e gani n essa 
II rO i'fl) 
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Inédito venceu com categoria o 

Prêmio Farweli, em 1.300 metros 
Inédito, pilotado por A. Artin, foi o vencedor 	vitória em prêmios clássicos ou Grandes Prêmios 

do Prêmio Farwell, corrido em 1.300 metros, no Prêmios: 	Cr$ 1.920,000, sendo Cr$ 1.200.000 
dia 7 de setembro de 1964, reunindo produtos na- ao primeiro colocado, CrS 360.000 ao segundo, 
cionais de 3 anos sem vitória. Cr$ 240.000 ao terceiro e Cr$ 120.000 ao quarto. 

Aos criadores nacionais 10 1 . 

O vencedor 10 Inédito, 	A. 	Artin, 	56 	quilos. 

2.0 Rimalt, F. Sobreiro. 56 quilos. 
Inédito, masculino, castanho, 3 anos, é filho 

de AI Mabsoot e Papa Fina, criação de Orestes 3° - - Cara 	Suja, 	J. 	Camargo, 	56 quilos, 

de A. Almeida (São Paulo) e de propriedade do ° Rumar, G. Almeida, 56 quilos. 
Stud São Lázaro. 	Ë treinado por Waldemar de 
Paula Mendes. 5 °  -- (lii, 	E. 	Gonçalves, 	56 quilos.  

6.° - Zarin, D. Garcia, 

O percurso 
____ - 

INÉDITO 
56 	quilos. 

70  Keleco, G. Mas- 

Ramai' correu na ponta, com Jelante em se- —Caslanho sou, 	56 	quilos. 

gundo lugar, até o inicio da curva, quando foi 1961 - 	o Paulo 

dominado por Rimalt, Inédito e Cara Suja. 	Nos 8.' Quaribi, 	J. 	San- 

700 metros, Rimalt atacou Ramar e ambos en- ISirikil 

	

t Os. 	.)6 	quilos. 

	

- 	' 

traram na reta lutando pela ponta, enquanto Iné- .L Covaliv 	F'ine 	11 

dito e Cara Suja avançavam pelo centro da raia. — 9 . 	- Neorama, 	J. 	O. 
 

Nos 200 metros, Inédito dominou a corrida, en- I'herozli:ih Silva 	Filho, 	ah 

quanto Rimalt e Cara Suja lutavam pelo segundo quilos. 

lugar, 	acabando por terminar empatados 	nesta 
colocaçac. 10. Jelante, L. Rigo- 

salanjis  

I.oi'(l 	I"Iarn,' ni, 	56 	quilos. 
I,ady 	Mere 

Resumo técnico 
( ' arafiiia 	 Tempo, 80" 	e 	1/10. 

Prêmio "Farwell" (animação) 	1.300 me- — ('  ara Dura 

tros 	Para produtos nacionais de 3 anos sem 

Iiiédto derrota luiiva!t. F,itre 
ambos corre Ouro Pálido. Item 
' () quarto. 
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G. P. Ipiranga: Ponto culminante 

da eficiente campanha de Zaluar 
A primeira das giandes provas da campa-

nha dos animais de três anos, grande por seu 
significado tecnico e grande por sua expressão 
como disputa pràpriarnente dita, é o "Ipiranga'', 
que tradicionalmenle se disputa na distância clás-
sica da milha. Por longos anos, etapa inicial da 
"Tríplice Coroa Paulista', depois da "Tríplice 
Coroa Brasileira'', a expressiva disputa é, pià-

1 icamente, etapa obrigatória na campanha evo-
lutiva dos potros Ao seu ganhador fica aberto 
o caminho para as tentativas nos percursos maio-
es e a êle, automaticamente, a vitória na prova 

confere uma alta dose de crédito. Nesta sua úl-
tirna disputa, o Grande Prémio ''Ipiranga'', após 
ter estabelecido um novo confronto de fôrças en-
tre os melhores elementos de 3 anos, como eia 
esperado, longe de decepcionar, correspondeu in-
1 cilamente, quer seja do ponto de vista técnico, 
quer seja do ponto de vista esportivo. 

O percurso 

Excelente a partida, tendo despontado ime-
diatamente Rethurkan, correndo Quell em segun-
do, adiante de Zaluar, Egoismo e Lancil, que vi-
nham agrupados, ficando pala último Zest. A 
partir do meio da reta oposta, QueIl carregou 
mais fortemente sóbre Rethurkan e no início da 
curva, tinha apenas meio corpo sõbre o adver-
sário, enquanto Zaluar corria "solto" três corpos 
mais atrás, separado dos demais por igual dife-
rença. Ne final da curva, Queil esmoreceu e 
Zaluar, de golpe, passou para segundo, atacando 

''n v 

1111' 

1 \I 15M AR 

lriila tio' 
1 	

11,11 

(raul 1 'ara di 
nipho 	

l)ouinetta 
ii 

'l'tilil,I 

ifiul' Ot 

ZALUAR 

Plialaris  
I'Iit o'. 	

'Hii[)iI Il,uv 

3 	
O\!lili 	l'ii iiiiiIl 	

- 	(j-ai 	III Iiiii 
uni 

1 	
i II 

E
lO 10(101 	

.Iiirv l'iuloi Ii 

'ii 1 	IHh / 	
Zaluai toi 1) favorito do 0.1'. «Ipii'anga» 1' rt'altiit'nili 	u- 

- 	 (lii. 	l)'iulieo (t'cia, ('0010 sí'uipI'(', Foi ('fi('INIII' no final. 
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Os concorrentes entram na reta 
final. Rthurkan corre ciii 1.0. 

imediatamente Rethurkan, igualando-lhe a linha 
400 metros do disco. Enquanto isto, Egoismo, 
sempre muito exigido por seu jóquei, procurava 
se aproximar do primeiro, com seu companheiro 
Étolo logo após. Quando mais parecia iminente 
o domínio de Zaluar sôbre Rethurkan, eis que 
êste último reagiu, tendo inclusive voltado a li-
vrar vantagem a 100 metros do disco, mas Den-
dico Garcia exigiu Zaluar "a fundo" e o filho 
de Eboo acabou correspondendo ao recuperar 
por pequena diferença o primeiro lugar. Egois-
mo, rendendo menos do que era esperado, ter-
minou em terceiro, sem ameaçar a dupla. 

Resumo técnico 

Grande Prêmio "Ipiranga" (clássico) 	Pri- 
meira prova da "Tríplice Coroa Brasileira" - 
Para produtos nacionais de 3 anos 	1.609 me- 
tros (grama) 	Prêmios: Cr$ 8.000.000, sendo 
Cr$ 5.000.000 ao primeiro colocado, Cr$ 1.500.000 
ao segundo, Cr$ 1.000.000 ao terceiro e Cr$..... 
500.000 ao quarto. Aos criadores 10w. 

1.0 	Zaluar ~se., cast., 3 anos, de São Paulo, p01' 

Eboo e Sumati'a, do Si. Theotonio Piza de Laia), 
Dendico Garcia, 57 quilos. 
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Z ti tini' teto tiia o corpo '4Õhr4' liii liii riui o. 	1)t' iid leo ( a rei a 

t'a',liga O 11111(1 (i(' I'itoo. 	Egoi',iiio (' Queil Ililaili I)('iO 

110. 

lO ihuckoii 	0-C., ala/ao. 3 01(1)5. (ii' São Paulo. 

1)01 	John Ai alo o Tiii'khan Lass, ilit Si'. ,\nloiiio 
Salliim 

 
João M. ,\nioi'im. 56 quilos. 

3. 	I'ii.oisno masc., ('0/1 	3 anos, de São Paulo, por 
e l'i'e,ãnoia, ia Siso ZSlia (3, 19'ixoto de 

(SisI iii). •JII)Iu SIai'cll)-iui. .)6 quilos. 

1.' 	Fluiu 	ioasc., cosI .3 anos. 111' São Paulo, por 
S\val!o\v Tal! e Tasca, la Si a. Zélia G. l'iixolo 
ii' Casli'oi, ('nylOn Tahoi'ila, 56 Tolos. 

Qull 	rnase., alu,ao, 3 anos, de São Paulo, poi' 
Sla\ iiugci' e .lusi'l te, tio SI tid ('adotes), Sebasi iii 
1.. 	Si!'. ii, 	ad 	(l''  lo'.. 

(1 	Zest 	1 flhil5C,, 	iliiiaii, 3 aiios, 	O' Stio Paulo, 1)01 

1' Vpiica. do Si'. 'I'hi íisYli)ilO 'F. .\lluiquoi'-
(li', luso P, 50)1/a, .111 quilos. 

7. 	laoa'ei 1 01iSC., casi., 3 	100/, de SOCI l'uilo, 	ioi' 
(3ui'phau e l'Snlu'oi's i, tios Si's. Aimehta Piado 
.\ssuolpião 1 ,.\li' ksian Aiim, 56 quilos. 

.5.' 	!lomheiio 1 111)isC.. ('051.3 anos, de São JOuilo, 
liii' l'eti'i 's ('hoice e Vila Sotia, 1111 Si'. 	,\ltieitii 
Sia i'ehioui 1 , Jo:ii1i i iiu (3. Silva, 56 Tolos. 

lI,'' 	l,ai't iii 1 nuno., (nist .3 anos, de SiSo Paulo, pui' 
\ooii Noto o lViiss Plana', tio Sioil II' Mouco 1 

.iooqiiiii 0. fllgoin, 56 quilos. 

II)'' 	Lua'il 1 iiui.t'., aiaião.3inos. do São l'aolo. l° 

.\dil e .\tolu, (los Si'. 	\lnieiila Pi'ido O 
.\ ii ou o Dii! iii, 	)6 i'iii los. 

(3alil 	Iniasi',, (ist .3 	 do São Poilti, p0' 

liospei 	Rjyo,(To St iii 	lltuuli'ii'usl, 	lo 'c" ('a- 

01)110'), 56 q oh is 

Tem 11(1, 	'' e G 10 (grama leve) . Diferen- 
(Os, 1,0(10 	tlo'c' 	e 11 ('5 ('ut'pOs. 	Ci'iiidoi', IIaiis  

Bela Espei'anca (Sr. José Paulino Nouei1'a 
Treinnxlot', João de Gasti'o Godói- 

 ganhador 

l'INI e foi o quinto ti'juflío (le Zaluar e aqtiiile 

que e levou a liderança de sua gel'aÇaO. Quatro 
dessas vitórias foi'arn clássicas: "Tii'adentes", "Ju-
liano Mal 1 ins'', "Cândido Egydio" e "Ipiranga''. 

Com isso seus p1 mios subiram a Cr$ 13.58O1000. 

MI 

0 

'/.aivar 10)4 31)1) 111)'trO', ilat) 	tinit'iitou a vaiilagt'iil. 	Ilt'- 

ii1tIi'isllil einiliiitiii J)ro)\ii(lo. 	i'lgol11 	(ii 	)iti'O'flU p01' (tit'1I. 
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L 

A luta procguc. Egoimo 
iwtde contato (010 OS (1015 ri-
oleiros. 

Após ter entrado duas vêzes em quinto lu-
gar, por não estar ainda suficientemente amadu-
recido, Zaluar venceu pela primeira vez uma pro-
va comum em 62" e 2 10 na raia de grama mo-
lhada, tendo então derrotado Riomar, Lartin, 
Egoísmo e outros. Tão boa impressão deixou ai, 
que foi inscrito no Clássico "Tiradentes", por êle 
levantado em magnifico estilo, cobrindo 1.200 me-
tros (grama macia), no tempo de 73" e 810. 

Derrotou então Loconde, Helman, Egoismo, Le-
vino, Elancourt, Fulcro, Rethurkan e Ramar. 

Competindo a seguir no Grande Prêmio "Ju-
liano Martins", Zaluar passou magnificamente por 
esta prova, tendo levado a melhor sôbre Egoísmo, 
Rethurkan, Rilan, Rabi e Zest, com autoridade, 
no tempo de 94" e 3 10 para os 1.300 metros na 
grama pesada. 

-4 

Faltam apenas 100 metros. Zaliiar e Ltethurhaii lutam 
renhi(lalnente. Étolo atropela pala disputar o 3.° lugar. 
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Sua penúltima vitória foi obtida no Clássico 
"Cãndido Egydio'', também em grande estilo e 
em tempo recorde para os 1.500 melros na pista 
de areia, já que o percurso foi completado em 
92" e 4 10. A marca anterior, de 92' e 910, 
perdurava desde 1952, ano em que fôra obtida 
por Estopim. Ao ganhar, deslocando dois quilos 
mais que os adversários, Zaluar derrotou Rethur-
kan, Egoismo, Ëtolo, Rabi, Lancil, Gelanle, Lar-
tin, Zest e Elancourt. 

Finalmente, o belo potro paulista levantou 
o Grande Prêmio "Ipiranga" de forma a não dei-
xar dúvidas quanto á sua qualidade. 

Zaluar nasceu no Haras Bela Esperança, um 
dos estabelecimentos de criação de maior tradi-
ção do País, "celeiro" que é de "cracks". E ti-
lIo de Eboo, um cavalo europeu de extraordiná-
ria origem, incorporado à criação nacional quan-
do ainda potro e dono de admirável ori gem. Pelo 
lado materno, nasceu da égua nacional Sumatra, 
de fina origem, com ligeira e vitoriosa campanha 
nas pistas. Aliás, no Haras, coberta quatro vê-
zes por Ebco, Sumatra teve dêle o seu único pro-
duto, ou seja, Zaluar. 

L 4w 
1 

1 
( 

Em cima (1<) disco, Zaluar tem a vantagem de meia ca-
leça. 	1)4'11(1 i (O ( a rei a fz valer sil a (1 a,s(.. 



No G. P. Fabio Prado venceu o 

candidato mais velho: Pantheon 

Um dos novos mais já deveras expressivos 
Grandes Prêmios do calendário do Jóquei Club 
de São Paulo é o "Fábio Prado", homenagem à 
memória daquele que foi um dos mais fidalgos 
e brilhantes presidentes da entidade. A prova, 
embora reunindo cinco animais apenas, nada dei-
xou a desejar, tendo estabelecido uma interessan-
te comparação por idade, pois competiram dois 
animais de quatro anos, um de cinco, um de 
seis e um de sete, cabendo, exatamente ao mais 
velho, a vitória que só não foi surpreendente por-
que a classe do vencedor Pantheon era so-
bejamente conhecida. 

O percurso 

Foi rápida e boa a partida, surgindo Tagore 
na vanguarda, seguido de Golf, que corria pró-
ximo, vindo depois Leque, Biazon e Pantheon. 
Na altura dos mil metros, após uma primeira 
parte sem maiores alterações, Golf passou a as- 

sediar Ta-ore, enquanto Biazon passava por Le-
que, roubando-lhe o terceiro lugar, e Pantheon 
continuava em último. Foi apenas no final da 
última curva que Pantheon começou a progredir, 
exatamente quando seus partidários começavam 
a desanimar. Uma vez alcançada a reta, Golf 
passou por Tagore sem encontrar a menor resis-
tência, mas não conseguiu folgar porque Pan-
theon, progredindo com grande ação, com êle em-
parelhou 200 metros antes do disco. Daí para 
frente os dois animais travaram empolgante luta 
que só foi decidida com a revelação da chapa fo-
tográfica em favor de Pantheon. 

TOU 

Durba,, 

l3rtiletir 

Jizi! 1oiirgau 

I)tirh.tr 11 

Ia ii , tiee 

Z. 

(',NZ0NI 

R.tii,tar 

'rhai, iika 

.untar 

1) ti rita li 

I A,itertis 

w - eet Pk't tire 

:T. 
PANTHEON 

lliatark 
('obrado 

(ii 	iii ti 

— I'LI,I(iT 	'1'10N 

('aiitiliver 
Felicita 

tte,41 	Vhedies 

Aa rda napa te  
A1)1i te 

- 

Atigelina 

1RH1ENT 

-t bot 	inebil'. 
t'ttt ly 	t'tinder,. 

1' ret ty 	Poli,,, 

5 	 5 '  

( 	 a,ionffi,, soo Paulo - - 71, 	
O «velho» Pa nth eon derrotou animais de 1 5 e 6 anos, 
tio G .P. «Fábio Prado». 6olf correu muito e foi batido 
no disco. 

,1') 
1.) 



Resu rn o técnico 	 ' 	fliaZ(i ( inOsc., cast., 4 11005, de São Paulo. por 
Astrulogo e Gloria, do Si', FranciSco O. Lagines- 

'Fabi 	
- 
	

tua). Pidelis Sohi'ei'o .59 quilos. 
Grande Prêmio 	o Prado'' (clássico) 

	

Para pi - odulos de 4 ou mais anos - 2.000 metros 	1. Leque masc,, alazão, 5 anos, de São Paulo, por 

(gi irna) 	Pi rnio 	Ç 	1 000 000 sendo CQ 	Moa Chá 1 e I~Ma \zul do Si Fsi otoulu Piza  

2 500 000 ao [li 1m 1 O c olor ido CAS C 1 	 750 000 ao 	de Lara 	Pc ndico Gai cii 61 quilos 

	

segundo, E iS 500M0 ao tri cru o e Cr$ 250 000 	 r igoi e m tsr cast 4 anos de São Mulo. P01 

ao quarto. Aos criadores, 10' . 	 Musico CoPia e Tagarela, do Stad SancA, Juan 

Mai'chant 59 quilos. 
1.11 	 J5tnlheon 	masc., cnsf.. 7 laos, de São Paulo, 

	

pai' Cada' i' alui Ieaeh, do 1-laias Pai iLo ,Alek- 	 Tempo, 127" e 2 10 (grama pesada). Di- 
seio Aol ia, 61 quilos. 

ferencas, meia cabeça e dois corpos e meio. Cria- 

	

Golt i muisc., east,. 6 anuir de São Paulo, por liam- 	dor, Haras Guanabara (Nelson e Roberto Sea- 

	

lioyant de Fi't'snav 1 Gaigolhada, do Stii Aio- 	 . 	 - - 
alta & Aluisio), Luiz Rigoni, 61 quilos. 	 bra). Treinador, \\ alindo  Garcia. 

'7 

(olf itsstiiiilu ii 	)0lIlii v pro- 

cura a c 11011 IiitkIti1I. I'arilli.'oii 

lIVtifl('fl. 



(oIf, Biazon e Pautheoii são 
os primeiros. Leque corre cio 
úIti nio. 

O ganhador 

Pantheon é um verdadeiro fenômeno, por 
sua campanha aliada à sua origem. Tendo saído 
das eliminatórias, após uma estréia algo tardia, 
desde logo com brilhantismo, seguiu correndo 
sempre com eficiência, quebrando a resistência 
daqueles que o viam com pessimismo subir mais 
e mais de turma, o ponto de alcançar a melhor 
delas com êxito e galhardia, atuando com eficiên-
cia nos percursos curtos aos mais longos e em 
qualquer pista. 

É preciso dizer, que por ser filho de Cadir, 
reprodutor que não deu mais que parelheiros 
velozes, poucos dêles meio-fundistas, ainda que 
em grande número animais clássicos, a eficiência  

de Pantheon em distâncias longas, por isso mes-
mo surpreendeu, ainda que a sua origem mater-
na: PaIm Beach, por Felicitation, possa explicar 
seus dotes de animal resistente. 

A campanha de Pantheon, riquíssima tanto 
em vitórias quanto em colocações em clássicos e 
Grandes Prêmios, nos mostra que o neto de Tour-
billon já é ganhador de mais de Cr$ 10.000.000. 
Entre suas vitórias vale a pena citar, além do 
"Fábio Prado", claro aquelas que obteve no Gran-
de Prêmio "Campinas" de 1963 e no Grande Prê-
mio "Osvaldo Aranha", no qual êle derrotou o 
potro Scherzo, concedendo-lhe cinco quilos de 
vantagem. 

Pantheon é um dêsses animais pouco mouns 
que correm com tanto mais eficiência quanto mais 

300 metros do disco, apenas GoIf, junto à cêrca, e ['ao-
theon, por fora, lutam pela vitória. Biazon está batido. 
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Faltam 100 nieti'o.. (olf !Iã() 

entrou. Pa ii t li eo ri ai ropel a. 

velhos se tornam. Sua grande origem, seu belo 
físico e sua incomum campanha indicam-no como 
futuro reprodutor. 

Paim Beach, égua nacional, nascida no Haras 
Guanabara, ali registrou o seguinte turf record: 

1951 - Palm Spriags 16-10 	nlasc., alazão, por Rua- 
ter's Moon. 

1952 	Vazia de Cruz Moatiel. 

1953 I'ramoui 	25-7 tem., 	alazã, 	por Ra ai Fo- 
ret. 

1954 Palmar 	1 27-7 mac, 	cast.. 	por Royal 	Fo- 
i est. 

1955 Palksaacli'e 	114-7 tem., 	alazã, 	por (Jro.nigo. 

1956 Parabola 	9-7 tem., 	alazã, 	por Ro 	ai 	9'oi'est 

1957 Paatheon 	22-9 masc., 	cast.. 	por Cadir. 

Pa ti th eo o e (AU f e luzam (1 (li S(O aparente rue ti te na nieina 
linha. () filho de ('adir livrou vatitageni mínima no último 
galão. 

16 



Epinette venceu de ponta a ponta 

o "animação" Raphael de Aguiar 

Fácil vitória obteve Epinette no Prêmio 'Ra-
phael de Aguiar", prova principal das corridas 
de 19 de setembro de 1964, mantendo-se invicta. 
Dirigida por Gastão Massoli cruzou o disco com 
quatro corpos à frente da segunda colocada. Epi-
nette correu pela segunda vez. 

A vencedora 

Epinette, feminino, alazã, 3 anos, é filha de 
Blackmoon e Nova Orleans, de criação e pro-
priedade do Haras São José e Expeditus (São 
Paulo). Ë treinada por Oswaldo Ulloa. 

O percurso 

Epinette apareceu na ponta, assim que foi 
dada a partida, com Tariana e Rubefla, a seguir 
ficando para o último lugar Quem Sabe. Sem-
pre com dois corpos de vantagem, Epinette veio 
até os 800 metros, quando Tariana se aproximou 
da ponteira, notando-se o avanço de Quem Sabe. 
Na reta, mais exigida, Epinette voltou a folgar 
e Quem Sabe passava para segundo, uma vez que 
Tar lana retrocedia. Conservando a sua apreciá-
vel vantagem, Epinette veio até o disco, enquan-
to Quem Sabe perdia o segundo lugar, nos últi-
mos galões, para Larissa, que avançou por dentro. 

Resumo técnico 

Prêmio "Raphael Aguiar" (animação) 
1.609 metros. Para potrancas nacionais de 3 
anos. Prêmios: Cr$ 1.920.000, sendo: Cr$. 
1.200.000 à primeira colocada, Cr$ 360.000 à se-
gunda, Cr$ 240.000 à terceira e Cr$ 120.000 à 
quarta. Aos criadores nacionais 10 

Epinetle, G. Mas- 

soli, 	56 	quilos. 

E PINETTE 
I"einhiijiio 	- 	

Alazã 
 Larissa, 	R. 	Ma- Ma- 

chado, 	56 	quilos. 
1961 - 	Paulo 

30  Quem 	Sabe, 	J 
Blandford 

Ba(IrlId(1itI Alves, 	56 	quilos.  
Iitrnta, 

Maloil 4 0  Tatiana, 	J. 	G 

Poiiiniern Silva, 	56 	quilos.  
— 	Appiv ('itier 

Iotint 
5.1  Rubeila, 	Dendico 

Garcia, 	56 	quilos. 
Z 	 ,oIario 

Maroita 
6. °  - Menace, 	J. 	P. 

\lipee 

Santos, 	56 quilos. 
I"ritêrii 

ILl',IOltP 

Ia rion Tempo, 99" e 3/10. 

Grama séca. 

* 
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Fpj no!! o eh ga ao disco roii 1 

ampla  rolga . La rissa finalizou 
0111 seguiam. 
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Enjeu cleiroioti, por pequena diferenca, Re-
hnrkan, no Prémio "Primavera', disputado a 20 

de setembro de 1961 Foi acertadamente dirigi-
do por Francisco Irigoyen e apresentado em boas 
condieões físicas e de treinamento. 

O vencedor 

Enjeu, masculino, rastanho, 3 anos, e filho 
de Beau Prince II e Eneida, criarão do Haras Gua-
nabara (São Paulo) e pi opiiedade do Si ud Sea-
bra. Ë treinado por Manuel Branco.  

já estava com suas energias minadas. Embora 
tivesse resistido ao ataque de Saimal durante a 
primeira parte da reta, o mesmo não aconteceu 
com i'efeiéncia a Enjeu que, nos Últimos 20 me-
tios, em foi te atropelada, acossou Rethuikan. 
Esgotado, éste acabou sendo dominado pelo de-
fensor do Stud Seabra'', por pequena diferença. 
Zest, que correu em Último, avançou impetuosa-
mente na reta de chegada, quase arrebatando 
também o segundo lugar a Rei hurkan. 

Resumo técnico 

O percurso 

Rethurkan apare-
(:eu na vanguarda as-
sim que foi dada a 
pari ida, e Laurel, 
forçando, procurava 
sem éxito dominá-lo. 
Ambos 1 oram se des-
tacando progressiva-
mente dos demais, 
até os 500 metros, 
enquanto Sairnal cor-
ria em terceiro e Ma-
gloire em quarto. No 
final da curva, Re-
thurkan livrou-se da 
incômoda persegui-
rão de Laurel, mas 

ENJEU 
.IiSt'ttIIIIi) —1 

- 19G1 .fi,, 	raul,, 

tu', 

- Black 	I),v i 

isa 	,tl li 

- ri':sl,' 

R,,ts 	IO,iissíI 

itt,' a 

'1' ti tio 1' 	(11, 	ti 

I t, 't, (ii)iIi,t 

I( 	5 ( 'tpptl it 

Piêmnio "Primavera" (animação 	1.609 me- 
tios Para potros nacionais de 3 anos Pré-
mios: CrS 1.920.000, sendo CrS 1.200.000 ao pri-
meiro colocado, Cr$ 360.000 ao segundo, Cl , .',, ,' 
240.000 ao 1 ei'eeiro e Cr 120.000 ao quarto. Aos 
criadores nacionais 10 

2. 	J5elhui'kan, J. M. Ànuii'im .58 quilo ,,'. 

Zet, 	J. 	P. .SOZa, 	)l$ 	çjuiIo.. 

O 	- 	Lu'tim. 	J. EL 	()In, 	56 	(11(10t. 

5. 	Saiinil, 	10 MUchalio, 	56 	quilot. 

6. 11 	Lani'1 ..\.AF tu, 	56 	quilos. 

7,'' 	JElagloii'e, E. 	Ai'noi'im, 	56 quilos. 

4 

41  
e,.ta Iu1huiIan ia, 

Prt'i,,h, 'Priinavvia». Zat Fo 
1)01))  
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1 	 h

No 	riaçao 	Neoca`*dia 

não precisou correr o que pode 
Cinco éguas, quatro delas de quatro anos e 

a restante de cinco, formaram o campo do Gran-
de Prémio "Criação Nacional", uma prova em 
2.400 metros, disputada na pista de grama pesa-
da. Embora de reduzido campo, a disputa foi 
valorizada pelo fato de ter sido disputada por 
elementos essencialmente clássicos, entre elas 
Neocádia, a melhor égua nacional do momento 
que, por sinal eleita a favorita, correspondeu 
sem a maior dificuldade. 

O percurso 

A veloz Inch apareceu na vanguarda assim 
que a partida foi dada em oportuno momento. 
Chirua procurou acompanhá-la mais de perto, 
correndo Neocádia próxima da tordilha, com 
Jadilia e Jembélia nos últimos lugares. Na cur-
va da direita, Jadilia passou a progredir acen-
tuadamente, tanto que, no início da reta oposta 
já atacava Inch, dominando-a após breve luta, 
continuando Neocádia em terceiro, com o recuo 
de Chirua, que corria adiante apenas de Jembé-
lia. Todavia, pouco antes da seta dos 1.300 me- 

PhaIari s  

.eapn Flow  

VIlA RI 

(]aris.,im,is 
(aiissinia 

Ca,o1iietts 

Asterus 

Naie 

NAZIAI) 

'louri, iii o o 
To ti r? i na 

l),jeziina 

NEOCÁDIA 
lz'i ,o'e ( h i in -ty 

•V at øiit 
Vathi 

Nl'ON vl 

Antonine 
Blfond 

Santa Antonia 

E ,,xh,,nter 
F'og love 

I  a 	Iaci 

F1Ill'IN.% II 

I'oline,ia 
(orig re\ e 

tina 	('ina 

tios, Jadilia mancou, e então Inch e Neocádia 
por ela passaram. Daí até aos últimos 500 me-
tros a prova não sofreu maiores alterações mas, 
no citado ponto, Neocádia carregou fortemente 
sobre Inch e, pràticamente sem luta, passou para 
adiante, abriu maior vantagem, ganhando com 
extrema facilidade. Jembélia, que não atropelou 
como era esperado, não colocou em risco o se-
gundo pôsto de Inch. Chirua, nos 1.000 metros, 
já corria esgotada. 

Resumo técnico 

Grande Prêmio "Criação Nacional" (clássi-
co) - Para éguas nacionais de 4 e mais anos 

2.400 metros (grama) 	Prêmios: Cr$ ..... 
4.000.000, sendo Cr$ 2.500.000 à primeira colo- 

(110 	51 po li 	V ~ 60 	Neocádia venceu o Prêmio «Criação Nacional», por vários 
-- 

 

corpos. Inch figurou bem, mas não ofereceu resistência. 



1 

1 neli (o n'eu iia fie iii e. Neo- 

('á(Iiil C0l11pilI1I1i fàcilinviite em 
('g1iii(to.  

cada, CiS 750.000 à secunda, CrS 500)0O à ter- 	4. 	Chirua i fem., loi'd,, ã anos, de São Paulo, por 

ceiia e Cr 250.000 à quarta. Aos ci iadores 10'( . 	 Pi Ópei e Roiiiha. (10 Si ud \Iijupi 1,  João M. Amo- 

rim, 61 quilos. 
1.11 
	 Neocadia fem,. alazã, 1 aiiu, de São Paulo, leu' 

FaiihIa v Leocfolia, ilo Si', Alui lo F'aucieco \Iar- 	W 	,Jiidilia 	Im,, ciii,, 4 uni,. de São P10110, p01' 

1 mdli 	1 )endici Garcia,.3P quiloe. 	 \dil e CadCncia, doe Si'. Almeida Piado & Ae 

eumpcãO 	Joaquim G. Silva, 5f) (IIIIIOS. 
Iuch fc'm., alaia. 4 anos, de ao Paulo. poi' Peiv- 	 - 
ter PlatO e e Namai'. do Stud São Liii',,, Luis 
Riqoni. 51 quilos 	 Tempo, =' e 2 10 (grama pesada). Di- 

fei cncas, vários corpos e vários corpos. Criador, 
Jeinhelia 	em., alaza, 4 anos, de 	ao Paulo, p01' 	 . 

Adil e Lmlu'lia. dos Srs. ,\lmeidi Prado 	.- 	
Alfredo Francisco Maia mdli. Treinador, O arlmno 

siimpeãu 	AI' ksian .\i'tin, 511 quilos, 	 AithW. 

'Ço", 100 flui ri,, linais, Ne")-  
1) ,)11 (Ii')aro'l iii fi''iite 

111(1) 10111' 1111 ',.'i,I udo, i'ouuu 
iioa fog'a '-,õhru' ,4'u1I)6)ia e 
( 'iiirLI1I. 
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íiTr77:r!rri 
4H 

ffi 

1 

Ncová(lia 	I)t"L 	)i'!as 	jn'tlra., 

de 	 () ,jtut 1 iii 

heleceu novo recorde para os 2.000 metros na 
areia e o Prêmio "Antonio T. Assumpcão Netto'', 
em 1300 metros. 

Neocádia é filha do cavalo estraneii'o Fau-
Pias, e da '('i'ac'k" nacional Leocádia, ganhadora 
de inúmeros clássicos cm Cidade Jardim na 
Gávea, e que no haras se compor ou maravilho-
samente, para sei' enviada áste ano à Argentina, 
a fim de sei' padreada pelo famoso Aiistophanes 
(Hvperion) 

O 'tui'f i'ecord" de Leocádia, nu lia ias do Si. 
Martinelli, é o seguinte: 

1959 	%vs LcocficlH 29-9 	fen.. v ~ pni 
)1a. 

1960 	eoc'5c1ia 	11-9 	9ni., ilaz5, POF laiII)1IS. 

1961 	\'zia. 

1 i)F2 	PIeoCa(lio H1 alazaL, J)U! V~  MS. )1,S. 

$1 

Neo('(Iia cruza o di,eo vin 4 , stilo 	h' «eanO'i'», (ot'fl'ti 

4(1(1l(i'(' ('((Ia 1 ai'itidatli' 1' 	Iiqlli(tOhI 	a', Il\ L, (l(ILIi(t() 	Inai', 
(Mi gid a. 
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Janião estabeleceu novo recorde 

para os 2.000 metros na areia 

Confirmando sua excelente forma, Janjão ven-
ceu o Prêmio "Euzébio Queiroz Mattoso", prova 
principal da reunião noturna de 28 de setembro 
de 1964, correndo a distância de 2.000 metros, 
em pista de areia, no tempo recorde de 126". 

Janjão, que é o recordista dos 1.600 metros, 
melhorou em 7 10 a marca anterior, que per-
tencia a Neocádia. 

Resumo técnico 

Prêmio "Euzébio Queiroz Mattoso" (anima-
ção) 	2.000 metros 	Para produtos nacionais 
de 4 e mais anos - Prêmios: Cr$ 1.600.000, sen-
do Cr$ 1.000.000 ao primeiro colocado, Cr$. 
300.000 ao segundo, Cr$ 200.000 ao terceiro e Cr$ 
100.000 ao quarto. Aos criadores nacionais 10. 

O vencedor 
1.0 Janjão, 	J. 	O. 	Sil- 

F.°, 	59 	quilos. 

Janjão, masculino, alazão, 4 anos, é filho de JANJAO 2 . 0  Ditongo, J. G. Sil- 

Jazão e Elite, criação do Haras Lcuveira, de pro- Masculino 	- Alazão va, 	59 quilos. 

priedade 	do 	Stud 	T.I.M. 	E 	treinado 	por 	O. - 

Franco. 30 
-- Batatais, L. Rigo- 

Iig 	- ni, 	61 	quilos. 

E,.,1uinialt hn,i,, 	II 

0 
(oId 4° - 	 Tagoi'é, 	J. 	Mui- 

percurso chant. 39 	quilos. 
(',ngrat um- 

Tagoré saiu na ponta, com Ditongo em se- I'xquiita tion, 50  Quarnoclit, 	J. 	M. 

gundo lugar, ficando Janjão a seguir. 	Nas úl- Fugitia Aniomim, 	59 	qui- 

timas colocações corriam High HilIs e Batatais. los. 

No início da reta oposta Ditongo forçou o ritmo Ijo,iri 

da corrida e pouco adiante passou por Tagoré, 
6 0  High 	Hil 

Bolino, 	61 	quilos 
enquanto Janjão e Quamoclit progrediam. 	No 
início da curva Ditongo tentou fugir dos adver - 
sários, mas na reta Janjão avançou e, depois de v1t'reta Tompo, 126 —  ( recor- 

intensa luta com o ponteiro, acabou dominando-o  de. 

nas proximidades do disco. 

 

q 

 

Janjão vvnce em tempo recor-
de. Ditongo foi (loifliflailO no 
final. 
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Cavalos de corrida, passeio e tração, 

potros em treinamento, reprodutores de 

tôdas as espécies, animais em prepara-

ção para exposições ficam em ponto de 

bala com CIotiamna-12. Combinação 

vitamínica ideal, Clotiamina-12 estimu-

la o apetite e o crescimento, atua como 

tônico geral sendo especialmente indi-

cada para animais submetidos a intenso 

trabalho muscular. Clotiaminai2 pre-

vine as doenças carenciais provocadas 

por deficiências das Vitaminas Bi e B12. 

-Mat/iieson 
DIVISÃO AGRO-PECU Á RIA DA 

ER SQUIBB & SoNs,S* MATHIESON 

A 	Joc, Dcs 2758- Tel 	6L2141 - Fr 	Se 	[R5QLAB8-C 	'A/15- Sco P , ~ [, 



CESARIANA COM HISTERO- 
EPISIOPLASTIA EM ÉGUA 

Placenta préría complicada com prolapso 

cérvícovagínal e ruptura da cerviz 

ANGELO V. STOPIOLIA 
	

ANTONIO MATERA 

A operação cesariana na espécie equina tem 
apenas 13 anos de observações clínicas, se con-
siderarmos o caso relatado por Anderson e Wil-
kinson (1948), como o primeiro registrado com 
sobrevivência da fêmea. 

Desde então a literatura veterinária apre-
senta certo número de observações sôbre histe- 
rotomia na égua (Graden 	1948; Biendinger 

1949; Westhues 	1950; Farquharson e De- 
lahanty - 1952; Dallery - 1933; Addis 	1953; 
Bouchet e Lessaffre 	1953; Dale 	1953/54; 
Bobe 	1955; Fredrigo - 1955; Baler 	1956; 
Daly 	1959; Cowie 	1960; Cuninghan 	1961; 
Hyedgaard-Jensen e Jensen 	1962; Giliespie 
1962; Colombo 	1963; Stear e Davidson 
1963), tratando-se, todavia, de casos isolados, 
cujos relatos não permitem tirar conclusões quan-
to às possibilidades de aplicação e sucesso da 
1 n tervençãc. 

Estudos mais completos sôbre o assunto per-
tencem a Vandeplasshe, Paredis e Bouters (1962), 
que publicam os resultados de 19 cesarianas pra-
ticadas durante um período de 14 anos, com 6 
casos de óbito; a Graden (1963), obtendo êxito 
em 6 operações e a Derivaux e Dewalque (1963), 
observando 17 casos, dos quais 13 se restabelece-
ram completamente. 

A perquirição bibliográfica demonstra ine-
xistência de relatos sôbre cesariana na literatura 
nacional, sendo êste um dos motivos primordiais 
de tal comunicação. Outrossim, a observação 
constitui pelas características um caso excepcio-
nal e, portanto, acreditamos digno de ser relata-
do: ocorrência de placenta prévia agravada por 
ruptura da cerviz e prolapso útero-vaginal em 
égua, durante o parto. 

Observação 

Em 6 de julho de 1964 foi encaminhada ao 
Serviço de Clinica Cirúrgica e Obstétrica da Fa-
culdade, égua mestiça, tordilha, de 10 anos de 
idade, registrada sob n. 2834. 

A fêmea apresentava-se em trabalho de par-
to desde a véspera, sem, contudo, expelir o feto, 
não obstante a história revelar tentativa de in-
tervenção praticada por leigos. 

A presença de grande tumefação fixada aos 
órgãos genitais externos levou o proprietário a 
solicitar serviços profissionais competentes. 

Como antecedentes obstétricos, informação 
de duas gestações anteriores com parto e puer-
pério normais. 

Ao exame verificamos: animal em mau es-
tado de nutrição; esforços e contrações violentas, 
mantendo-se em posições alternadas, ora em de-
cúbito, ora em estação; mamas lúrgidas e pre-
sença de secreção láctea. 

Os órgãos genitais externos, cujo aspecto 
despertava atenção, mostravam a rima vulvar 
exageradamente dilatada, dando passagem à for-
mação globosa proeminente, sangrando fàcilmen-
te, de superfície rugosa, coloração vermelha con-
gesta, recoberta por sujidades, coágulos e fezes, 
de consistência mole em sua maior porção, per-
mitindo, pelas características, identificá-la como 
placenta. Na parte exteriorizada havia também 
uma solução de continuidade de aproximadamen-
te 20 cm com sede na face dorsal, corresponden-
te à cerviz e parte da vagina, em prolapso. Pela 
palpação verificamos ainda presença de forma-
ção cujos contornos correspondiam aos membros 
de um feto envolvido pelos anexos, sem conse-
guirmos, entretanto, reconhecei suas porções ce-
fálicas. 

A inquietude constante do animal não per-
mitia estabelecer precisamente a apresentação e 
posição do feto. 

Os órgãos em procidência eram fàcilmente 
redutíveis por manobras de compressão e propul-
são, porém recidivando imediatamente a cada es-
fôrço da fêmea. 

Ligeiro prolapso retal era observado. 

A distocia em aprêço - diagnosticada pelo 
exame que conseguimos levar a efeito - causa-
da pela placenta prévia, complicada por lesões 
das vias genitais, com prolapso parcial do útero 
e inversão da vagina, e agravada pela movimen- 
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tacão intensa cio animal impedia-nos de proceder 
a manobras obstétricas ou mesmo à tentativa de 
fet otamia pala soluciona-la. 

Dada a impraticabilidade destas intervenções 
e nua restando outra alternativa entre a cesaria-
na e o sactif teia do animal, reservamos pala o 
piesenl e caso, como melhor indicação, o trata-
nent o cirúrgica : cesariana com histera-vulvo-

J)l st ja. 

Operação 

(onio preparação ao ato cirúri.dco, realiza-
mos a antissepsia dos órgãos expostos. 

A n(sí( sw 	Após aplicação de 450 nig de 
clorpiomazina ( Amplictil ) por via intramuscular, 
o animal foi contido em decúbil C) lateral direito 
e submetido à anestesia geral pai via intraveno-
sa com 423 ml de solução de hidrato de cloral 
a 7,ã associado ao sulfato de magnésio a 6 
Fatmocloial ) conforme técnica preconizada nes-

te etviço (Stopiglia 1902) 

Teea ico 	Preparado o campo operatório 
pelos processos habituais, procedemos à laparo-
1 omia na pai ede ventro-lateral esquerda, prati-
cando incisão cutânea de aproximadamente 30 
cm, ligeiramente oblíqua, distante 4 a à cm das 
ai) iculaçoes condiocostais e se estendendo até 
próxima à prega da soldra. 

A seguir, clivulsão do tecido celular subcutâ-
neo e incisao dos diversos planas anatómicos: 
túnica abdominal, oblíq no externo, obliquo inter-
na, seguindo-se a direção de suas fibras, trans-
versa cio abdómen e por último, peritõneo. 

Laqueadui'a dos vasos e aplicação de um 
segundo campo cpeiatorio de acõrdo com os pre-
cci tas de assepsia. 

Com suaves manipulações praticamos a ex-
teiiorizacãa parcial cio útero grávido, aliás fàcil-
mente realizada; incisão ao longo da grande cm'-
atura, evitando ao máximo as hemorragias e 

extração, sem dificuldade, de um potro viva, que 
se encontrava em apresentação anterior com des-
vio da cabeça para trás. 

Aseguir, após a extinção parcial dos ane-
xos fetais e aplicação de antibiótico, procedemos 
a sutura do útero, fazendo-a em dois planos, com 
fio de categute ti. ,  1 montado em agulha atraumá-
1 ica : a primeira perfui'ante (Schrnieden) e a se-
gunda seio-muscular, asséptica (Cushing) 

Para favorecer a involução uterina e expul-
são da placenta, aplicamos diretamente no mio-
metrio 40 unidades de pituitrina, e, em seguida, 
reposição do órgão na sua situação normal. 

Completando a operação e obedecendo téc-
nica pr'viamente estabelecida, fizemos o trata-
mento das partes em prolapso, realizando a bis-
teto-vulvoplastia : 1.) sutura da ruptura cia cer-
viz, com pontos separados em U, de c'ategute era-
macio n. 3, atravessando as bordas em dois pla-
nos, tini profunda e outro superficial, seguida de 
reduç ã o das partes ectópicas; 2;) cperaçãa de 
Caslick, aplicando-se três pontos com fita para 
ligadura umbilical. 

Finalmente, efetuamos a reconstituição nua-
tomica das estruturas, suturando as planos pra-
fundos parietais (peritôneo e músculo transver- 

so) com categute cromado ii. 4 em pontos con-
tínuas festonados; idêntico fechamento foi apli-
cada nos planos correspondentes aos músculos 
oblíquos e túnica abdominal; aplicação de anti-
biótico (tetraciclina) na cavidade abdominal; na 
pele, sutura contínua em U, com fio de coi'doné 
e proteção da ferida operatória (colódio imper-
meabilizante e penso curativo) 

Durante a intervenção, o animal recebeu 2000 
ml de soluto glicofisiológico adicionado de Com-
plexo B e laga após a intervenção, sõro antitetâ-
nica, antibiótico (Tetrin) e analéptica (Peivitin) 

O retôrno, sem anormalidades, acorreu 2 ho-
ras após a operação, procurando o animal ali- 
mentes 	

al 
mentes lago em seguida. 

Pós-operatório 

O animal foi submetido diàriamnente a tra-
tamento com antibióticos (1 g de tetraciclina, 
intravenosa), gluconato de cálcio (100 ml intra-
venosa) e aplicação de óvulos antibióticos vagi
nais, além de outros cuidados terapêuticas e die-
téticos. 

A expulsão da placenta ocorreu 12 horas 
após a cirurgia. 

A partir do 2. dia, foi observada ligeiro ede-
ma na região correspondente à ferida operatória, 
sem, contudo, comprometer o processa de cica-
t rizacãc. 

Após 3 dias, a potro 	não obstante os cui- 
dados higiénicos e dietéticos ao alcance veio 
a morrer, não revelando a necropsia qualquer 
alteração anatómica. 

No decurso pós-operatório não houve regis-
tro de hipertermia nem comprometimento do 
apetite, permanecendo normais as outras gran-
des funções. 

No 6.' ,  dia a égua foi encontrada morta, com 
evisceração, apresentando-se as alças do intesti-
no delgado, em exposição, de aspecto ressecado 
e de coloração vermelho-vinhosa. À necropsia 
verificou-se ruptura dos pontos apelatórias de 
todos as planos, distensão dos intestinos pai' ga-
ses e alimentos, e sinais de iscluemia por com-
pressão no fígado. 

Comentários 

A ectopia de órgãas genitais integra o capi-
tula correspondente dos livros de Obstetrícia, po-
rém a alteração em apI'êço, relativa à placenta 
prévia, é mencionada apenas no de Richter-Gõtze 
(1960), não constituindo objeta de consideração 
pelos autores veterinários, como se pode concluir 
pela inexistência de relatos na literatura. Ë li-
cito admitir que casos semelhantes, vistos no 
exercício da clínica, não têm despeitado interêsse 
na respectiva divulgação (Piratininga) 

A ocorrência de prolapso da cerviz e da va-
gina acompanhada ou não de outras complica-
ções sõbi'e as mesmas, duiante a parto constitui 
fenômeno obstétrico bastante grave. A incidên-
cia dessas lesões é variável conforme a espécie 
animal; nas vacas ocorre freqüentemente, sendo 
rara na égua e ainda nas fêmeas das pequenos 
ruminantes, polca e carnívoras, conforme se de- 
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preende da revisão sôbre o assunto feita ante-
riormente (Stopiglia e Veiga 1955). 

As observações publicadas sôbre cesariana 
em égua não permitem apresentar juízos defini-
tivos quanto aos sucessos e indicações das várias 
técnicas propostas, como ocorre em relação à es-
pécie bovina. Os êxitos já obtidos, contudo, de-
vem incitar a aplicação da histerotomia naquela 
espécie, a fim de permitir, pela maior experiên-
cia, resultados mais positivos e indicações mais 
seguras, principalmente quanto à sede da laparo-
tomia e ao fechamento das várias estruturas ana-
tômicas. Verificamos pela bibliografia que os 
autores ao executá-la aplicam métodos diferentes 
de anestesia (geral, com ou sem pré-anestesia, 
associada ou não à local ou à epidural), diversas 
vias de acesso ao abdômen (flanco direito, linha 
branca, flanco esquerdo, paramediana a parede 
ventro-lateral esquerda) e vários procedimentos 
na síntese dos planos, conformc assinalam Deri-
vaux (1957) e Richter-Gõtze (1960), nas res-
pectivas obras de Obstetrícia. 

O caso em foco permite os seguintes comen-
tários: o método anestésico por nós empregado 
ofereceu, nesta oportunidade operatória, as mes-
mas condições satisfatórias que vimos observan- 

do em tôdas as intervenções praticadas em equí-
deos, a justificar também sua prática em opera-
ções desta natureza. 

A abertura da cavidade abdominal por inci-
são na parede ventro-lateral esquerda possibili-
tou-nos abordai com facilidade o útero. Essa via 
de acesso parece, realmente, a mais racional, pois 
o desenvolvimento uterino, na égua, durante a 
gestação, determina modificações topográficas 
importantes. Inicialmente se insinua entre as al-
ças intestinais, rechaçando-as para, progressiva-
mente, avançar e descer, instalando-se, no final 
da prenhez, ao nível da região mesogástrica, mais 
precisamente, do flanco ou ilíaca esquerda. O 
útero encontra-se, portanto, sempre mais próxi-
mo da parede abdominal esquerda do que da di-
reita, na qual, a presença do ceco torna-o menos 
acessível. 

Citemos, a propósito dos processos de sín-
tese que empregamos, eficiência apenas nas sutu-
ras feitas no útero, não se observando o mesmo 
êxito naquelas praticadas em outras estruturas, 
as quais sofreram deiscência, provàvelmente, em 
conseqüência de esforços violentos que precede-
ram à morte do animal, conforme ficou positiva-
do na necropsia. 

Aspecto da égua dois dias apOs a operação. 
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E, finalmente, a evoluçao sem anormalidades 
até () sexto dia de pós-opeial 0110 favorecia O prOg-
ii(t ico quanto ao resultado final. A ocorrência, 
stibitarnenie, de morte da egua deve-se a fatõres 
mi eicorrentes não relacionados diretamente com 
a operação. 

A natureza excepcional do caso justifica a 
sUa apieseiii acão. 

Resumo 

No piesenie trabalho e apresentado caso de 
placenta prévia, complicado com prolapso cérvi-
co-vaginal e ruptura do colo durante o trabalho 
de parto, em égua. 

Os autcres descrevem a observação clinica 
e o tratamento cirúrgico que julgaram mais in-
dicado pala o caso: cesariana com hístero-episio-
plastia, citando os respectivos pormenores da iéc-
nica empregada. 

Na oportunidade fazem sumária revisão bi-
bliográfica dos casos de cesariana em égua, con-
cluindo, à vista de inexistência de relatos na li-
teratura nacional, ser esta a primeira referência 
no País. 

Ao apresentarem comentários sõbre a eco-
pia em aprêco, chamam a aferição para a ausên-
cia de citações a respeito de placenta prévia na 
vet cri náiia. A seguir discutem os diversos to-
picos de 1 ecnica da cesariana em égua à luz das 
referências bibliográficas e do caso em particular. 

Summary 

(5o.srtrcon .s(etion (01(1 li iJsIclo-e/Ï000pir(.stç 01 (1 

)O(l/(. A (U5( o] »iorcnto »I'(l()iO /1) poIta? ition 
(0(11 »ilcf(t((1 11/til. I'U(//)lO-(() 1/cai prOiU/ái( ((iid 

ia pta ir 01 (('/ 'Le. 

The clinical report and lhe operation carried 
out as a caesarean section and hystero-episio-
plasty have been described in this papem. 

The ectopia of genital organs lias heen men-
tioned and based ou a research iii the literature, 
the authois verified that no attention lias been 
given lo the placenta pi aevia in veleiinauv obs- 
1(11 ics. 

They concluded upon lhe raiil y of this af-
fcetion in the mate and found that no mention 
on a caesarean operation in this species has been 
reportcd in Brazilian literature. 
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TURFE NO PASSADO 
Mano Severo Maranhão 

Vale a pena registrar trechos da história 
de nosso turfe, ameacados de esquecimento: uns 
para serem reajustados em forma mais acorde 
com a verdade outros pela evocação de figu-
ras preponderantes no desenvolvimento da cria-
ção do puro sangue e das corridas. A tradição 
oral vai se apagando com o desaparecimento das 
testemunhas e o escrito permanece, inclusive para 
o alcance da pesquisa e até da curiosidade dile-
tante. 

Conversando com essa boa gente turfista no-
tei muitas vêzes versões contraditórias a respei-
to de coisas e pessoas de antanho. Algumas a 
exigir reexame que desfizesse enganos e injus-
tiças. 

A fundação do clube, por exemplo; assina-
ram a ata, de 14 de março de 1875, Raphael 
Aguiar Paes de Barros, Eleuterio da Silva Prado, 
Elias Antonio Pacheco e Chaves, Antonio Aguiar 
de Barros, C. Gavião (Camillo Gavião Peixoto), 
Nicolau de Souza Queiroz, Raphael de Barros, 
A. P. de Barros (Antonio Paes de Barros), Fran-
cisco de Barros e Antonio Dias Novaes. Dela 
não constam os nomes de Antonio da Silva Pra-
do e de Bento de Paula Souza, que assim, na 
versão mais divulgada, não são considerados fun-
dadores. Grande êrro. O futuro Conselheiro 
Antonio Prado redigiu de próprio punho a ata 
da fundação, como está expressamente declarado, 
"sendo esta escripta pelo secretario interino An-
tonio da Silva Prado". Outra assinatura adiante 
seria redundância. Aliás foi notável a atuação 
do Conselheiro nos primeiros dias da sociedade, 
inclusive presidindo várias assembléias a convite 
do presidente executivo Dr. Raphael Aguiar Paes 
de Barros, o que também atesta a amistosidade 
de suas relações com o grupo dirigente, do qual 
se diz haver se afastado por motivo de preten-
sões contrariadas. 

A omissão do Dr. Bento de Paula Souza é 
outra que só se explica por simples casualidade 
de quem teve de sair antes de redigida a ata, fato 
comum ainda hoje em reuniões com êsse forma-
lismo. A verdade, entretanto, de acôrdo com os 
dizeres da ata é que foi na ocasião eleito secre-
tário do clube, ao tempo um só mas o primeiro; 
"sendo em seguida eleita a diretoria provisória 
que ficou composta do seguinte modo: Presidente 
• Dr. Raphael Aguiar Paes de Barros, secretario 
• Dr. Bento de Paula Souza, etc. etc." 

Os ilustres varões da assembléia de 14 de 
março não elegeriam pessoa que não houvesse 
expressamente concordado com a indicação nem 
que estivesse ausente. 

É porque entendo que ésses dois ilustres pau-
listas, troncos de prestigiosas famílias, de grande  

e notável descendência, são, de fato e de direito, 
fundadores do Jockey Club. 

Decorrido quase um século e sem amparo 
de elementos justificativos, seria até temerário 
excluí-los dêsse mérito, estando êles expressamen-
te mencionados no próprio ato da fundação. 

Outro reparo se refere à identidade de Ra-
phael de Barros, oitava assinatura da lista e no-
me muito comum no circulo de importantes fa-
mílias da Província. Trata-se, sem sombra de 
dúvida, do futuro 2. Barão de Piracicaba. A 
sua letra, ainda muito nítida, se comparada com 
da ata da assembléia de 23 de junho de 1878, por 
êle presidida, mesmo num exame a ôlho nu, con-
venceria o próprio São Tomé, embora na segun-
da conste Raphael Tobias de Barros. Era de 
seu costume assinar de uma ou de outra forma, 
o que se verifica em documentos na posse de 
seus descendentes. Note-se que o Barão de Pi-
racicaba teve atividade de relêvo nos primórdios 
do clube, proprietário e organizador que foi do 
Haras Paraíso, dispondo de padreadores como 
Sans Pareil e Corneille e valioso plantel de éguas, 
na maioria importadas. Entre seus crioulos des-
tacaram-se Sylvia, Sybilla e Marcial, produtos 
considerados excelentes na primeira fase do turfe 
paulistano que se situa entre os anos de 1875 a 
1890. 

O outro Raphael, o presidente da diretoria, 
esse foi o pioneiro e o grande incentivador do 
turfe paulista, como ressalta Rabello em sua "His-
tória do Turfe no Brasil". 

Ausente do país por longo tempo, estudando 
na Inglaterra, dizem até que em razão de suas 
insopitáveis convicções republicanas, lá se imbuiu 
da cultura e hábitos inglêses. Apaixonou-se pelo 
turfe e criação do puro sangue, da observação 
do que ali se fazia nesses setores adquirindo mui-
tos e preciosos conhecimentos. Daí ter sido o 
orientador de seus companheiros na importação 
de animais reprodutores, tendo êle próprio im-
portado os garanhões Turban, Damon, Fils d'Es-
cosse e Petersham, êste último filho de Galopin 
e Peace, irmão paterno de St. Simon (Galopin 
e Santa Angela), de uma corrente sanguínea pri-
vilegiada e que enriqueceu a criação argentina 
pela aquisição de Diamond Jubilee, no comêço 
do século. 

Os crioulos de seu importante estabelecimen-
to de criação, muitas vêzes vitoriosos, outras pre-
miados em exposições, figuravam sempre nos pro-
gramas daqui e da Côrte. 

Sua morte tão lamentada, em março de 1889, 
veio privar os iniciadores de um guia que se 
mais vivesse poderia ter imprimido ritmo se- 
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1 hor eoorcienado e mais e(lei'e ao progresso cio 
nossa "élevagc''. 

Do piest igio que desfi 'LI t ava entre os criado- 
e cai i'eiiistas da época pode se aquilatar pela 

rceleicao miii terrupta pai a a presideneia do 'Club 
de Corridas Paulistano'' durante os Sete períodos 
p esidenciais que se seguiram ao da fundarão, 
50 deixando o governo da sociedade pelo faleci-
mento que o impediu de assistir a implantação 
da Repú tI ira, poucos meses depois, ardoroso e-
publicano (Rir eia. 

Os nomes citados s;ao amostra do espírito 
empreendedor dos fundadores. 1-lomens de sa-
bedoria e acào, enfrentavam os problemas com 
destemoi', mas conhecendo-os amplamente nos as-
pretos gerais e deialhes. Não tateavam, seguiam 
trilha seguia. Quase lodos dedicavam um pouco 
de suas a [ividades à criação, O Conselheiro An-
tonio da Silva Prado, cujos garanhões a serviço 
cio seu haras, na Chácara do Carvalho, chama-
vam-se lVlonarcha e Osman, forneceu muitos pi'o-
dutos, de puro sangue ou mestiços, para os pio-
gramas de corridas. E assim os demais, em 
maior ou menor escala. 

Ocil co ponto controvertido é a data em que 
se mudou a cienominacào 'Club de Corridas Pau- 

para Jockey Club, atualmente acrescida 
com o ''de São Paulo''. 

A idéia já eia bem antiga, pois em atas de 
assembléias i ealizadas cm 1881, com referencia 
ao local., esta cleclai ado haver sido o "Salão Jc-
ckey Cluh", sii o à i'ua da lmperat i'iz n." 50, e 
corsi ando no inicio das mesmas, em relação á 
entidade que se reunia, a expressão "assembleia 
cio Club de Corridas I - aulistano'', 

O que se depreende do exame do arquivo 
da sociedade é que o nome mais corrente já era 
Jockey Club, batismo inglés bem acolhido pelos 
tuifistas cia epoca, aqui como nos oui ios países 
onde o i ui'fe se instalou. Mas, no meu entendei', 
o estai uto que consagrou a mudança, expressa-
mente, foi o aprovado em assembléia geral de 
30 de sei embro de 1895, publicado no "Diário 
Oficial" de 1 de outubro segui O e e insci'ii o no 
Regisi i'o Geral de Hipotecas. 

Verdade é que tal mudança já constava da 
ref cama estatutária de 1891., aprovada pela as-
sembléia de 9 de junho do mesmo ano, ad reto-
Id 11(111 lii porém da e'incordancia do poder público 
e aceitancio pi'eviamente ''as modificações que 
poi'veni ura fõssem exigidas pelo podei' compe-
tente''. Releva notar que a 1 ransc'i'ição désses 
('si at utos, no primeiro livro de atas cio Cluh, esi á 
riscada poi' uma foi'i e diagonal, sôlji'e a qual se 
lé a palavra , - ctor,niucia , em todas as páginas. 

A singularidade dessa aprovação só encon-
tia explicativa na incerteza então reinante em 
todo o país, motivada pelas agitações e lutas que 
c'ai - acterizai'am o fim cio Governo Provisório até 
a cleicão de Ri udente de Morais. 

A falia de esclarecimento cio que se seguiu, 
sobretudo quani c) à aprovação cia i'eformn pela 
administração pública, corno que anulou cj deci-
dido, com tanta 1 ibieza, na assembléia de 9 de 
junho. 

A pi'eferéncia tem assim a ampará-la unia 
razão de ordem jurídica, mas  idéia cIo mudan-
ça para Joc'kev Cluh eia de bem antes e de boas 
raízes. 
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As vendas em 196,4 acusaram 

progresso em relação a 1963 
O êxito crescente, registrado iemporada após 

temporada, pelos leilões de produtos nacionais de 
dois anos promovidos pelo Jockey Club de São 
Paulo, através da ação de sua Comissão de Fo-
mento, é consequência direta dos seguintes La-
tõies: o constante aperfeiçoamento a que tem 
sido submetido o regulamento de vendas, o finan-
ciamento que vem sendo mantido em bases só-
lidas, o alargamento do campo do mercado do-
méstico do puro sangue, a popularidade sempre 
maior das corridas e a valorização do produto 
nacional. 

Também em 1964, os leilões, se não chega-
ram a corresponder ao ideal para o qual, toda-
via, caminham, em troca registraram resultados 
excelentes e um claro progresso em relação às 
vendas anteriores, tal como se evidencia pelos 
dados que a seguir apresentaremos: 

PRIMEIRA NOITE 

Empresário, ao Stud Sidi Cr 3.500.000 
Raj, ao Stud If Money 	........ Cr$ 2.800.000 
Namur, 	ao 	Stud 	Sidi 	........ Cr$ 3.500.000 
Lontra, ao Haras Santa Rosa Cr 750.000 
L'Inverno, 	ao 	Stud 	Branco 	e 

Preto 	................... Cr$ 2.700.000 
Jacupembo, ao Stud Caravele . Cr$ 2.000.000 
Rogan, ao Haras ''Eduardo Gui- 

lherme 	.................. Ci$ 2900.000 
Aramtv, 	ao Stud Vizão 	....... Cr$ 3.000.000 
Pandan, a Fuad Kairalla CrS 1.800.000 
Mármara, a Paulo J. da Costa 

Netto 	................... Cr$ 3.000.000 

11 produtos por ......Cr$ 27.650.000 

SEGUNDA NOITE 

Flauta Mágica, a Agro-Pecuária 
Paranapanema 	....... . ... ('iS 3.500.000 

Importante, ao Stud M.M.M. . . CrS 2.450.000 
Igual, a Geraldo D. Junqueira Cr$ 2.450.000 
Congo, 	a Julio 	Rainho 	........ Cr$ 900.000 
Bilontra, ao Stud Tempestade . Cr$ 1.300.000 
Lampeira, a Dano Bezerra Jr. . Cr$ 850.000 
Tequila, ao Stud Belmar 	...... Cr$ 1.800.000 
Furta Fogo, ao Stud São Lázaro Cr$ 3.000.000 
Rafale, 	ao 	Stud 	Sidi 	.......... Cr$ 1.600.000 
Blue Queen, ao Haras São Miguel Cr$ 2.600.000 
Jamina, ao Stud Paralelo Cr$ 1.100.000 
Canina, ao Stud São Pedro Cr$ 400.000 
Cormorão, ao Stud Sidi 	....... Cr$ 1.300.000 
Albeniz, a Jorge da Cunha Bueno Cr$ 3.000.000 

Prezado, ao Stud Medeiros Cr$ 2.000.000 
Purfan, ao Stud Paulistinha Cr$ 2.000.000 
Panela, 	a José 	Henrique 	Dela- 

main 	.................... Cr$ 1.500.000 
Patinadora, ao Stud Elaine . Cr$ 400.000 
Filme, ao Stud Morumbi 	...... Cr$ 3.500.000 
Fanhoso, ao Stud Embaixador Cr$ 6.500.000 

20 produtos por ......Cr$ 42.150.000 

TERCEIRA NOITE 

Ruibarbo, ao Stud Quick Grass Cr$ 2.000.000 
Lanieca, a Paschoal Conzo 	. .. . Cr$ 1.700.000 
Rorumbi, a Antonio Maschieto Cr$ 2.500.000 
RaQuelim, a Antonio Maschieto Cr$ 1.600.000 
Regato, ao Stud Carmilucia .... Cr$ 1,500.000 
Kay, a Waldemai' Catapani .... Cr$ 2.000.000 
Raptor, a Antonio T. Mendes Pe- 

reira 	.................... Cr$ 1.600.000 
Railleur, 	a 	Julio 	Ribeiro 	...... Cr$ 600.000 
Rendeira, ao Haras Itatinga . . . CnS 1.700.000 
Rag-Doll, a Renato Joaquim Mi- 

lanesi 	................... Cr$ 1.700.000 
L'Estate, 	a 	Alfredo 	Fi'ancisco 

Mai'tinelli 	............... Ci'$ 2.600.000 
L'Autunno, a Joaquim dos San- 

tos 	Salçueiro 	............ Cr$ 3.000.000 
Faz Bem, a Sílvio Barone 	..... CrS 3.000.000 
Gueiroza, a Antonio Maschieto . Cr$ 800.000 
Our Lcve, 	ao 	Stud Saint Ger- 

main 	des 	Prés 	........... CrS 2.5C0.000 
Olheiro, ao Haras Eduardo Gui- 

lhcirne 	.................. Cr$ 2.100.000 

O «Tattevsall» do 1-lipÓdionlo Paulistano é um atitntieo 
111 O 011111k' Ii to ao puro sa ti gut' Iia(' i O I1I 1. 	Ei-lo ii 111111 Ila(l O. 
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ifiu 

() i)í1j('O. de ano I)a1'k 	U10. 

t1IIiS 	se 	i1114't'(',Sa 	I)1O., 	I'i('O, 

j 	Ieiioes. 

(IS 	1.5í10)( 10 

('iS 2.000.000 
C18 	800.000 

('r8 1.000.000 
CrS !.')00.000 

CiS 2.500.000 

('S 2.200.000 
Cr% 2.650.000 
Ci 5 2.650.000 
CrS 3.000.000 
Cr5 2.600.000 
CiS 2.250.000 

Cn$ 2.250.000 
Ci 8 2.00113000 

Ci 5 
	

1.601)001) 
Cr$ 2.000.000 
Cr$ 1.300.000 
Ci 5 1.600,000 

Opel, a Max Perlman 	 . CrS 2.000.0000 
Frol, a Ravrnond Naufal 	. CrS 3.000.00)) 
Falupa, a Max Pci Iman 	....... CiS 3.500.00)) 
Janeiro, 	ao Stud (liravele (18 600.000 
Joi nada, ao Stud Caravele 	. . . . Cr$ 400.000 
Jo_ada, ao Stud Caravcle 	...... C 300000 
pescai ilit, ao Hai as Quatro Erres Cr$ 800.000 
Passiva, ao Stud Rio Verde ... CrO 950.000 
Piscina, a Ano Barnabé 	....... Ci S 300.000 
Plininha, a Julio Rainho 	....... CrS 300.()0)) 
Potociuei ia, a Anjo Bainabé CiS 200.000 
1\iai im, 	a Fuad 	Na i raila 	....... 01$ 3.,300.01j0 
Sueno Verde, a Maria de L. Ba- 

tala 	Nascimento 	........ 

29 1)1 odutos poi ......Ci 8 .18.250.000 

REPASSE 

Savigny, ao Haras Bocaina . 
Lindio, a Jos( L. Moraes S. Gui-

marães 
Batida, ao Stud Tempestade 
Violenta, a José A. Brani de Car- 

valho .................... 
Ventura, ao Stud Cvlon ..... 
Speedy Gonzalez, ao Siud Tem- 

pestade 	................ 
Ali veIl ( ao Stud Santa Geri ru- 

des..................... 
Ideal, a Paulo José da Costa 
Infância, a Paulo José da Costa 
Soi mani, a Sílvio Baione ..... 
Ogó, ao SI ud Sancá ........... 
Oitchi, a Indalecio Ferreira . 
Ornamento, a Paulo José da Cos- 

ta....................... 
Oferta, ao Stud Sancá ...... 
Organdi, a Sebastião Antonio 

Gonçalves ............... 
Kampala, ao Stud 01 a ........ 
Dejaniia, ao Stud Cristina . 
Omaha, ao Stud Quiek (11 ass 

Ring La\vI enee, ao 1-laias São 
MiLgl.el 	.................. C8 3.000.000 

Savana, 	a Mano Cilento 	...... CnS 1.050.000 
Rendeira, ao Stud Galante CrS 1.400.000 
Pintoso, 	ao 	SI ud 	Bis 	......... CeS 200.000 
Pr si ativa, ao SIud Caravele Cr$ 1.000.000 
Piaui ona 	ao Stud Manos 	...... Cr$ 1.000.000 
Parnine, 	a 	1-Torneio 	Barbosa 	do 

Amaral 	.................. CiS 920.00)) 
Fo!óea, a Ileni i Fei mando Martin (18 2.000.000 
Faxina], 	ao 	Stud 	Invicta 	...... CiS 2.500.000 
Pagador, ao Stud A.M. 	. ....... Cr$ 500,000 
Trienal, ao Si ud Mohieano Cr$ 1.800.000 
Bioloçia, 	ao 	Stud 	P.B. 	........ Cr$ 1.600.000 
Fenvang, ao Si ud Mundial Cr$ 2.500.000 
Furo, 	a Adel 	Azem 	........... CuS 3.000.000 
Fui na, ao Stud Branco e Dou- 

iado 	................ 	.... Cr$ 2.500.000 
Tom Bov, a Paulo José da Costa ('iS 1.850.001) 
Forgel me Not, a Paulo José da 

Costa 	................... (1$ 1.500.000 

picdutos por Cr$ 63.570.000 

VENDAS ANTECIPADAS 

Do 110(15 P0110 (10 (u 

Garimpo, a Paulo José da Costa (18 1.100.000 
Genial, ao Stud Majopi .... ....('rS 	1. 100.000 
Gatona, ao Stud Céu Azul 	CrS 1.350.000 

Dc Antonio VC/iuiO Pc i( 11(1 Nc tto 

Blondinelte, a Mariquita Aranha 
Pereira .......................8 	1.400.000 

Do 110,05 Suo G ruido 

Eneida, a Silvio Baione 	 CiS 1.400.000 

Do fio i'us Anti ai 

Meredith, ao SI fud Dou José . 	CrS 1.200.000 

(ï$ 1.500.000 
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Mc Gaiola, a Eldo Italo Canteli Cr$ 	800.000 
Mi. Fauchelevent, ao Stud As- 

sumpcão ................. 
	 Cr$ 	1.120.000 

Mabeuf, ao Stud Don José 
	

Cr$ 1.200.000 
Maranda, a Belarmino Petiaglia Cr 	800.000 
Miris, ao Stud Don José ...... Cr$ 1.200.000 
Menara, ao Stud Legado ...... Cr$ 1.200.000 

Do 1-feras Gurireliy 

Entrelopo, a Cris Tronjberg ... Cr$ 1.300.000 

Do Haras Morro Grande 

Ëfeso, ao Stud If Money ..... 
	 Cr$ 1.350.000 

Rubicon, a Antonio Corrêa da 
Fonseca ................. 

	 Cr$ 	1.350.000 
Search, ao Stud Branco e Preto Cr$ 1.350.000 
Maça, a José M. Monteiro de Gou- 

vêa .................... 
	 Cr$ 	1.30.000 

Volátil, ao Stud Belmar ....... Cr$ 1.350.000 

Do Heras Bocaina 

Quebranto, ao Stud B.B.C. 	. . . . Cr$ 1.400.000 
Quibeil, ao Stud B.B.0 . 	........ Cr$ 1.400.000 
Quiruska, ao Haras D'Scol 	.... Cr$ 1.400.000 

Do Haras Serra Verde 

Mecano, ao Stud Imperial Cr$ 1.400.000 
Mugelio, ao Stud Democrático . Cr$ 1.400.000 

Do Horas Pinheiros 

Decauvilie, a Paulo A. Aranha Cr$ 1.400.000 
Ducado, a Paulo A. Aranha . . . Ci$ 1.400.000 
Dindinha, a Fausto Monoli . .. . Cr$ 1.500.000 

Do Haras Potente 

Solferino, ao Stud Aguerrido .. Cr$ 1.350.000 
Sebenico, ao Slud Branco e Preto CrS 1.350.000 
Saló, ao Stud São Lázaro ...... Cr$ 1.350.000 
Semours, ao Stud Maxim's .... Cr$ 1.350.000 

Spahis, ao Sud  Branco e Preto Cr$ 1.350.000 
Santo Strato, ao S ud Aguerrido Cr$ 1.350.000 
Sumba, 	ao 	Stud Tuliar 	....... Cr 1.350.000 
Susak, ao Stud Tuliar 	......... Cr$ 1.350.000 
Sivry, ao Stud Rio Chuí 	....... Cr$ 1.350.000 

Do Haras Maiiig 

Avante, ao Stud Evan 	........ Cr$ 1.400.000 
Acadêmica, ao Stud Evan CrS 1.400.000 

Do Haras Itati'nga 

Rapscallion, ao Stud Galiarate . . Cr$ 1,350.000 
Rowdv, ao Stud Galiarate 	..... Cr$ 1.350.000 
Raleigh, a Humberto Searano . . Cr$ 1.350.000 
Rock Rose, ao Slud Gallarate . . Cr$ 1.350.000 

Do Haras Prelúdio 

Papito, a Salim Abujamra C 1 1.350.003 
Uno, 	a Antonio Salium 	....... Cr$ 800.000 
Urias, a Roberto Maluf ........ Cr$ 1,350.000 
Ulissipo, 	ao 	Stud 	Hagra 	...... Cr$ 1.350.000 
Ring Tourbi, ao Stud Guimar Cr$ 1.350.000 
Ring Archer, a Etalivio P. Mar- 

tins 	..................... Cr$ 1.350.000 
Kirial, ao Stud Guimar 	....... Cr$ 1.350.000 
Kildara, 	ao 	Stud 	Hagra 	...... Cr$ 1.350.000 
Urãnia, a Francisco Ottanis La- 

ginestra 	................. Cr$ 1.350.000 
Tiaimi, 	a Rubens 	Pei'es 	le Ca- 

margo e José R. Horta Cr$ 1.350.000 
Uai- idã, a Roberto Maluf 	...... Cr$ 1.350.000 
Urraca, ao Stud Fogueira 	..... Cr$ 1,350.000 

Do Haias Camandocaia 

Gadir, 	ao Stuc 	Texas 	......... Cr$ 1.400.000 
Gádia, 	ao 	Sti d 	Astor 	......... Cr$ 1.400.000 

Do Ha -as Faxina 

Vous VeOá!, ao Stud Timoneiro Cr$ 1.400.000 
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Da II i•o T( rio 

C'ldce, ao St ud Alda 	 . ( i 	1.400.000  

Do 11(1 iW Suo B efe 

Passista, ao SI ud Passista 	. 	Ci 	I---10(U)O0  

i)o IIioo.i PoI(o.o 

l\ianda Chuva, a Gilberto Alves Crt 	1.100.000 

1(; fJ 	 enji 

Aramis, aos Srs. Salgado e El 
gueii edo .'i 1.350.000 

Alie Goak, a Paulo Dunshee de 
Al) 	anches 	............... Ci 1.350.0(1)0 

Aberdeen, a Jorge Leão Teixeira Cr$ 1.350.000 
Anthon\ , 	a 	Raimundo 	Guilher- 

me 	da 	Silveira 	........... Crfl 1.350.000 
Aimstrong, ao Stud Arrnstrong CrS 1.350.000 
Amasis, ao Stud Mexicano Cr ,,  1.350.(.)00 
Alik, a Luiz Dias Coiréa de Bar- 

ios 	...................... Ci 1.3:50.000 
Afiiean 	Beal, 	a 	Salgado 	& 	Fi- 

gueiredo 	................. Cr$ 1.350.000 

Do Hoa,s São Pedro 

Xata, a José da Gama Salgado . Cr$ 1. 100.000 
Xintã, a José da Gama Salgado Ci'S 1.40(.).0(.)(.) 

Do Hei es Saí Bí' i li (1 ido 

Nepomuc, a Sílvio Baione......CrS 2.500.000 
Nike, a Roberto Mesquita .....CrS 2.000.000 

Do Hur 	GUÍHiOd 01(1 

Georgiana, a Antonio L. Ferraz 
e José M. M. Gouvéa .....C 5 1.350.000 

Da Fio io.s V ile Rio )idifl O 

iDar? ing, ao 1 laras Bonanca .... 	( 'r5 1.000.000 

Nalápigo, a Mario L)'Andréa Cr',, 1.350.000 
Kajalo, ao SIud Jajui)i 	......... CrS 1.350.000 
Ki'oche, ao Stud MMM....... CuS 1.350.000 
Kramo, 	a 	Ra-,-i 	Azem 	........ CrS 1.3:50.000 
Eridge, a Antonio Cai 	...... CrS 1 .35(.).00)) 
Edo, 	ao 	Stud 	Zuei 	.......... CrS 1.350.000 
iÇernias, a Antonio Sailum Cu,`,  600.000 
E ii guio, a Roberto Maluf CrS 1.350.000 
lÇeneno, 	a Aol 0010 SalIum 	.... CrS 600.000 
Kaeonio, ao Stud Jaraguã Cr$ 1.350.000 
Nraviata, 	a 	De 	Simone 	Jean 

Louis 	................... CrS 1.350.000 
Razaga, a Antonio Salium 	. . . CrS 600(1)00 
Naufla, a El alivio P. MaiO ins 	. Cr$ 1.350.000 
IÇalesa, a Antonio Sailum CrS 600.000 
Nedra, a Antonio Salium 	...... CrS 600.000 
Nidra, 	ao Haras D'Seol 	....... CrS 1.350.000 
Napanga, a Antonio Sailum Crtl 600.000 
IÇeiuie, a Antonio Salium Ci5 600.000 
IÇadouble, a Pedro 1-lerrerias 	. CrS 1.350.000 
Kanaia, a Antonio Salium CrS 600.000 
Nalandra, a Antonio Salium CrS 600.000 
Riguaria, a De Simone Jean Lous Cr$ 1.350.000 
Mccc, 	ao 	Stud 	Pinheiral 	...... CrS 1.350.000 
Eumae, a Miguel Sperandeo Cr$ 1.3).'50.000 
Nadraba, 	ao Stud Cau 	........ CrS 1.350.000 
Mocada, ao Haras Eduardo Gui- 

lherme 	......... 	......... CrS 1.350.000 
Kruieur, ao SI ud Manha Ci5 1.350.000 
Eh nda, a Paulo A. Aranha CrS 1.350.000 
Mista, 	ao SI ud 	Bandeira 	...... Crttl 1.350.000 
Maiv, 	ao 	Stucl 	Zuel 	........... CrS 1.350.000 

5' 

'é 

Do 11(1)0.5  

Nilombo, a Rober 10 Ma luf 
K.0., ao Stud Guirnar 
Kycka, ao haras São Luiz 
Kirrna, ao Stud São Luis 
IÇansas Queen, ao Stiid F.I1 

Do 1iu,s Sílo 

Nierii)i, ao SI 0(1 En) rei 1D111 . 

Nirabel, ao 1 laias Eduardo Gui- 
Ibarme 	.................. 

Nanovo, a Antonio Salium . 
IKai 1 it o, ao Stud Cau. ..... 	... 
Rav, aí) D'Scol 	.............. 
Kaneio, a João Rangei Pi ni o 
Es ndi o, a Antonio Sailurn .... 
Kombro, a Antonio Saiium . 
Klcdo, a Paulo A. Aranha . 
Eifaiah, a Antonio Caione .... 
lÇiivolo, a Francisco 011 anis La- 

ginestra 	................ 
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Cr$ 1.500.000 
Cr$ 1.500.000 
Cr$ 1.300.000 
Cr$ 1.500.000 
Cr$ 1.500.000 

Cr$ 1.400.000 

Cr$ 1.400.000 

Cr$ 1.400.000 

Uru dos mais belos exibe suas 
tinhas de autêntic o  Camp( , ão. 

Kelia, a Joaquim dos Santos Sal- 
gueiro ................... Cr$ 	1.350.000 

Do Horas Expedictus 

Farniente, a Paulo A. Aranha . Cr$ 3.000.000 
Fidalgote, a Paulo A. Aranha . . Cr$ 2.500.000 
Forty One, a Paulo A. Aranha . Cr$ 2.500.000 
Fullness, a Paulo A. Aranha ... Cr$ 2.500.000 
Fleur, ao Haras São Fernando . Cr$ 2.500.000 

Do Haras Jahú 

Micron, ac Stud Tina ........ Cr$ 1.500.000 
Maioral, ao Stud Piranel ...... Cr$ 2.000.000 
Mucamba, ao Haras São Luiz . 	Cr$ 1.400.000 
Morávia, ao Stud Piranel 	Cr$ 2.000.000 

Do Haras Rio das Pedras 

Malais, ao Stud Celidonio ...... Cr$ 1.500.000 

Do Haras Santa Bárbara 

Relevo, ao Stud C.E.N .........  

Outrem, ao Stud Sancá ....... 

Ugirá, ao Stud Urutai ........ 

Tália, ao Stud Sancá ......... 

Xára, a Ivanir T. S. Corrêa 

Do Haras Paulistano 

Gailant Khan, a Carlos Eduardo 
Cajado de Oliveira ....... 

Belie Dame, a Carlos Eduardo 
Cajado de Oliveira ....... 

Bahrandilla, a Carlos Eduardo 
Cajado de Oliveira ....... 

Do Haras São Joaquim (Paraná) 

Monteoboé, ao Stud Joeli ...... cr$ 1.400.000 
Monteolé, ao Stud São Lázaro . Cr$ 1.400.000 

Do Horas Paraná Ltda. (Pa-
raná) 

Savoni, ao Stud Dois Irmãos . . Cr$ 1.500.000 
Mancha, a Azor W. Tartuce .... Cr$ 1.500.000 

Sota Katrum, a Azor W. Tar 
tuce 	.................... Cr$ 1.500.000 

Sulimar, ao Stud Dois Irmãos . . Cr$ 1.500.000 

Do Haras Valente (Paraná) 

Maillon, ao Stud São Lázaro 	.. Cr$ 1.400.000 
Mililcui, ao Stud São Lázaro 	. . Cr$ 1.400.000 

Do Haras Mirón (Paraná) 

Saroba, ao Stud Alvaro Pires . . Cr 1.100.000 

Do Haras Quatro Érres 

Bancroft, a Adolfo Pelizaro . . . . Ci 1.400.000 



Do Tio/OS Teiia P/rt(( 

Eve, a Adolfo Pelizaro 	. Cr 	1.400.000 

Do Ha/(i,« 1h00 teneqio 

Monitora, ao Stud Encanto 	Cr 	600.000 
Monarquia, ao Stud C.E.N. . . . . Cr$ 	600.000 
Montanha, a Leonardo Gagliano 

Netto 	...................Cr 	600.000 
Monesia, ao Haras Preludio 	CrS 	600.000 

RESULTADO GERAL: 	153 

produtos vendidos por 	Cr5203.070.000 

PRODUTOS PREMIADOS 

Como é de tradição, o Joekey Club, prece-
dendo os leilões, realizou o desfile dos produtos 
préviamente selecionados pelos próprios criado-
res, bem como premiou os cinco mais perfeitos 
de cada sexo. Desta feita, funcionou como juiz 
único o renomado hipólogo chileno Herman Braun, 
especialmente convidado. 

A escolha dos melhores produtos é um pré-
mio que o Jockev Club de São Paulo justamente 
concede aos criadores; é, por outro lado, urna 
homenagem ao trabalho gigantesco e ao invul-
gar sacrificio dos que se dedicam à criação. 

O resultado da classificação dos produtos 
foi o seguinte: 

POTRANCAS 

1. ,  — Zia Ziva (Royal Forest e Sampaya), 
do Haras Pirajussara. 

Fanfarra (Minotauro e ('oquin( , ) , do 
Haras Santa Teresinha. 

Formosa (Race Horse e V( , neta), do 
Maias Santa Teresinha. 

- Rock Rose (Huxl( , y e Judéa) do 1-lu-
ras Itatinga. 

Sumba ( Peter's Choice e Durnrnit 
do Haras Patente. 

POTROS 

1. 	. Gordini ( (uehec e Sorocaba ) cio Mu- 
 Camandocaia. 

JVIugell() ( ('Onão e Nonel e) , cio Fiaras 
Seira Verde. 

Genial ( Jarnholaio (, Mv Ilope ) do 
1-Juras Poita cio Céu. 

- Releigh ( Huxley e 1 Iavoc ) , do 1 Joias 
It ali nga. 

Fanhoso (Pros)er e Philaclelphie II), do 
Haras Mondésir. 

FORCING 
Polivitamínko e Remineralizante 

para ração Eqüina 

VITAMINAS: 

A 	1)2 	1):: 	Ul 	1 12 	136 	B12 	E 	1< 

E la. 1 nl,au(ia 	.\cido P2 2 	Pani 1 nat n (1 

lei 	1 no.il ii 	Mel ioni na 	C li 1a 

5AI4 MINIR%1S 

('Ilcio 	Fósforo 	Magnesio 	I'rto 	Man- 

canos - 	sódio 	Cühie 	COl)altO 	.\1(ln)iita) 

lelo - Zinco 	Potasso - - Cloro 	Vana(lio 

N i q lei 

L'Id()TFINAS NOBRES 1)12 LI;ITE 1: SOJA 

IItI)IIATOS 1)1: (ARLiON() 

pin:VINE i: (1'I -iA: 

	

Ailiiauis ía.1 	(a 	fui inas (li(rrrnis (1 

earóncias vitarni nCas. 

Aliracoes por deficieniias de minerais plasli(a. e 
1 igod narnua.. 

	

Ali racn 	lar íl fiiên,ia 	ri Picas. 

AUMENTA, MELHORA, (0NSF:IivA 
Desnvoi\ ina.nto fel ai na gestacan. 

i-E.,isi óneia às doencas inf ciosas e 1 arasilórias ii 
loiros 

Aleitamento ahnndanle, nUlili lvi -) e prolongado iii 
éguas. 

Fiijnda Ie(ul eracao orgânica do anima). 
5 invaisionlss OU dei aulelads. 

CrI ilidade (la. reprndnI a - is. 

GARANTE: 

Desnvol'inanl 	rólido (ls ii 

'P)esrnana filei 1 e ri) 1 ida 

Móxima 

 

\ ab ) viza( : z~to das ríleee-. 

LABORTERAPICA-BRISTOL S. A 
JNDfsTIdl\ ()tIMIC. 1:  

IiIA (%RLO (OMF24, 924 (4ANT0 AMARO) 

	

s() P-%LL(i) 	 'r(i('fOH 	i1-J lii 
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Foi no Rià, em 1871. Zéfiro ganhou o Prêmio Ministério da Agricultura, para 
causar m treenda celeuma. Tudo porque éle fôra 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 Zõfiro). primeira ganhadora brasileira. O fato vem a propósito 
dos Inúmeros imprevistos que podem vcorrer no. turfé - para os quais O ES-

• TADO DE S. PAULO 'dedica ampio espaço. contandõ. minuciosamente, tudo 
o que se passa nesse esporte. Na sua maneira séria e objetiva de bem infor-
mar, o ESTADO reajstra, .diàriamente. os grandes e pequenos acontecimentos 

 PAULO de todos os setores. Porque o ESTADO é um dos melhores jornais do mundo. 	 a 



•t' 

s. PAJ LO 


